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Sammanfattning 

Denna studie omfattar totalt 24 skolor från Täby och Vallentuna kommun. Data från skolorna 

undersöktes primärt genom sekundäranalys av offentliga handlingar i syfte att söka eventuella 

samband mellan organisatoriska ramfaktorer och resultaten på nationella proven i matematik. 

Samtliga skolor i studien hade deltagit i de nationella proven läsåret 2016/17. Samtliga skolor i 

Vallentuna kommun hade dessutom deltagit i Matematiklyftet under åren 2013-2016, jämfört med 

Täby kommun där endast två av totalt 14 skolor deltog i Matematiklyftet. De organisatoriska 

ramfaktorer som undersöktes var följande; - undervisningstid  minuter per vecka, -utbildade lärare 

samt -gruppstorlek som inte visade på något samband med resultaten i de nationella proven. Det 

gjorde däremot en del av den process inom ramfaktorteorin som läraren kan påverka till viss del; -

hur många matematiklektioner klassen har per vecka. Denna del visade på ett samband med en 

statistiskt säkrad signifikans. Resultatet av studien visade vidare att medelvärdet av resultaten vid 

de nationella proven inte statistiskt säkert kunde kopplas ihop med deras deltagande eller icke-

deltagande i Matematiklyftet. Denna studie kunde således inte ge svar på om deltagande i 

Matematiklyftet haft samband med resultaten alls då skillnaderna antingen var för små eller 

spridningen för stor i resultaten. 

 

Sökord : ramfaktor, Matematiklyftet, organisatorisk ramfaktor, nationella prov  
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Bakgrund 

Inledning 

Matematikundervisningens kvalité, omfattning och resultat i grundskolan har varit omdiskuterat 

under flera år i Sverige. Insatser till förbättringar har införts utan några tydliga långsiktiga planer, 

utvärderingar eller någon uppföljning skriver Emanuelsson (2001). Miljonbelopp har gått till 

satsningar på kompetensutvecklingar och under 90 talet infördes stora satsningar inom ämnen som 

naturvetenskap, teknik och IT – men matematikämnets satsning uteblev trots att matematiken 

utgör grunden till dessa ämnen menar Emanuelsson (2001). Kunskapsutveckling inom 

matematiken som tagits fram från år 1986 har inte blivit omsatt i undervisningen. Under en väldigt 

lång period, mellan 1965-2000 är det endast utförda kontroller som skett efter enskilda initiativ 

med undantag av ”den nya matematiken” – en fortbildning inför nya Lgr 69. Vid MALM- 

fortbildningen – (Matematik på låg- och mellanstadiet) i Göteborg hade Lärarhögskolans 

fortbildningsavdelning ett ansvar för att ta fram sommarkurser och materiel till matematikämnet 

för grundskolan i hela riket. Trots detta var det endast ett fåtal lärare som berördes av 

fortbildningen. MALM´s syfte var att förmedla ett aktivt synsätt på  läroplanen då en lärares 

undervisning vare sig det är medvetet eller omedvetet påverkas av vilken uppfattning läraren har 

skapat sig gällande betydelsen av det pågående momentet. Trots lärarnas behov av stöd och trots 

matematikämnets alarmerande resultat så har politikerna inte tagit detta på allvar före slutet av 90-

talet menar Emanuelssson vidare. Under slutet av 90-talet har inställningen till behovet av 

satsningar inom matematikämnet ökat och politikerna började ta tag i de problem som fanns 

(Emanuelsson, 2001). 

 

Flera undersökningar, till exempel TIMSS, pekade på att resultaten för svenska barn var sämre än 

för barn i andra länder och 2012 beslutades om det så kallade Matematiklyftet. Matematiklyftet 

mellan åren 2013-2016 omfattade framförallt långsiktiga satsningar såsom fortbildning genom 

kollegialt lärande samt tillförsel av undervisningshjälpmedel. Skolverket anmodades att 

återrapportera resultatet av denna satsning i sin årsrapport för 2016. Rapporten beskriver att 

satsningen lyckats såtillvida att flera åtgärder genomförts för att förbättra undervisningen men 

uttalar sig inte om det redan går att påvisa förbättringar i elevernas resultat i matematik (Skolverket, 

2016). 

 

I en artikel i Expressen skriver Jönsson (2016) att en annan åtgärd från regering och riksdag innebar 

att mängden fördelade timmar för matematik ökades med 120 timmar för grundskolans årskurs ett 

till tre genom lagändring 1 juli 2013. Ökningen omfattade inledningsvis ungefär en timmes extra 

lektionstid i veckan. Skolorna och lärarna äger rätt att fördela dessa lektionstimmar mellan årskurs 

ett till nio. Enligt Lärarnas Riksförbund, som intervjuas i artikeln, kontrolleras dock inte mängden 

timmar av skolinspektionen, där en inspektör i en kommentar menar att det saknas forskning som 

visar på att ökad tid ger bättre kvalité i undervisningen (Jönsson.Olsson, 2016, 31 mars). 

 

Ovanstående är exempel på organisatoriska ramfaktorer för undervisningen, det vill säga faktorer 

som läraren inte styr över själv men som indirekt påverkar måluppfyllnad för lärandet. Ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv möjliggör en undersökning av samband mellan de resurser som 
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finns till förfogande och uppnådda resultat. Den här studien vill undersöka om ett samband finns 

mellan organisatoriska ramfaktorerna; -undervisningstid, -utbildade lärare, -gruppstorlek och -antal 

matematiklektioner per vecka med resultaten i de nationella proven i matematik för årskurs tre. 

 

De organisatoriska ramfaktorer som finns i matematikundervisningen är inte endast 

undervisningstid, utan undervisningen måste uppnå en viss kvalité. Skolverket framhåller därför att 

införandet av Matematiklyftet kommer att bidra med att ge matematikundervisningen en högre 

kvalitét i kombination med extra undervisningstid. Därför ingår även Matematiklyftet som variabel 

i denna undersökning. I denna undersökning betraktas Matematiklyftet som en av de 

organisatoriska ramfaktorerna eftersom Matematiklyftet är en kompetensutbildning för lärare i 

matematik och en organisatorisk ramfaktor är just utbildad personal. 

 
Lindström och Pennlert (2016) menar att välutbildad personal är en grundläggande faktor för att 

garantera kvalité i undervisningen. Löwing beskriver att undervisningen i alla länder är väldigt 

kulturbunden, vilket bidrar till att lärare för vidare sitt arv från sin egen skoltid till nästkommande 

generation av lärare (Löwing, 2010). Därför är det viktigt att lärare är medvetna och hela tiden 

uppdaterar sig i de nya reformer och kursplaner som införs. Att aktivt delta i den 

kompentensutveckling som erbjuds är viktigt. Löwing menar också att det krävs en stor erfarenhet 

och didaktisk kunnighet för att uppnå den kunskap som krävs bland eleverna för att eleverna ska 

klara kursplanernas mål. Läraren måste veta vilka användbara hjälpmedel som behövs för att kunna 

följa upp undervisningen genom att analysera och problematisera de förändringar som uppstår och 

vad dessa kan leda till. Detta ansvar åligger dock inte enbart lärarna själva utan skall ske i samspel 

med skolledningen. Löwing menar att brister i sådana analyser och problematiseringar kan vara en 

viktig orsak till att (trots alla insatser) elevernas matematikresultat inte förbättras (Löwing, 2010). I 

Lgr 11 går det att läsa under rubriken ”Rektorns ansvar” att denne är skyldig att ge personalen den 

kompetensutveckling som krävs så att en professionell arbetsinsats kan utföras. Lärarnas 

professionella ansvar tillsammans med ledningen på skolan ska se till att verksamheten utvecklas 

kvalitativt och att eleverna svarar mot de nationella målen (Lgr 11, 2016). 

 

På uppdrag av skolverket har Ramböll Management Consulting utvärderat implementeringen av 

Matematiklyftet i en rapport 2016 genom empiriinsamling och analys. Resultatet i denna rapport 

vägs mot skolverkets målsättning av lärare, rektorer, handledare samt huvudmäns genomförande 

av Matematiklyftet, alltså främst uppnådda prestationer bland personalen (Skolverket, 2016). Det 

finns ingen rapport över elevernas prestationer eller resultat under åren 2013-2016 som vägs mot 

Matematiklyftet eller den extra undervisningstiden på 120 timmar för elever i grundskolans ett till 

tre. Enligt Ramböll har deltagandet i Matematiklyftet varierat i stor grad mellan privata skolor och 

kommunala skolor. Dock saknas även i detta avseende en resultatanalys mellan de olika skolorna 

om Matematiklyftet gjort någon skillnad av elevernas prestationer för att nå målen vilket rimligen 

borde varit av intresse för Skolverket (2016). Även i en annan rapport beställd från skolverket, 

utgiven 2016 av Umeås forskningscentrum för matematikdidaktik, görs en utvärdering av 

Matematiklyftets resultat. I denna studie undersöks Matematiklyftets bidrag till en utveckling av en 

undervisningskultur och en fortbildningskultur som är bestående. I rapporten pekar 

undersökningen på att Matematiklyftet har påverkat individer och inte skolan som helhet och detta 

kan enligt forskarna leda till att bestående långsiktiga effekter misslyckas. I rapportens utvärdering 
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och fokus uttrycks tydligt att det inte är elevens resultat som står i fokus som resultat på prov 

etcetera (Skolverket, 2016).  

 

I en debattartikel författad av Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, beskrivs hur lärarna 

är frustrerade över att tillräcklig tid är en viktig men förbisedd faktor för att eleverna ska kunna 

uppnå målen och erhålla en kvalitativ utbildning (Fahlén, 2018, 12 mars). Trots detta finns som 

tidigare nämnts i denna studie, ingen resultatanalys efter regeringens införande 2012 av mer 

undervisningstid på 120 timmar i matematiken, kopplat till elevernas resultat på de nationella 

proven.  
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Forskningsöversikt 

Tidigare forskning 

Att mäta och utvärdera resultat i relation till organisatoriska ramfaktorer och lärarkvalité är svårt 

på grund av den stora mängd variabler som omfattar undervisning. Rivkin med flera har i sin studie 

försökt att isolera vikten av lärarkvalité. Deras studie visar att individuell lärarförmåga har större 

påverkan på resultat än formell utbildningsnivå hos läraren. Mätbar skillnad fanns i resultat mellan 

lärare med några års erfarenhet och nyexaminerade lärare. Högre akademisk skolning (Mastersnivå) 

visade ingen skillnad i resultat alls (Rivkin, 2005). Även en studie av Gulistan har undersökt 

korrelationen mellan elevers prestation i relation till utbildade lärare och visar på ett starkt samband 

mellan lärarnas förmåga till matematikundervisning och deras elevers akademiska prestation 

(Gulistan, 2017).  

 

En organisatorisk ramfaktor, som enligt författaren inte får lika stor uppmärksamhet i rapporter 

och utvärderingar som utbildade lärare och lektionsinnehåll, är undervisningstiden och dess 

påverkan av resultatet. Marcotte (2007) undersöker studentprestationer i relation till 

undervisningstid, men förklarar, i likhet med Rivkin (2005), att ingen uppgift har varit viktigare och 

samtidigt svårare att identifiera, än förhållandet mellan skolinsatser och studentprestanda. Marcotte 

(2007) menar att effekten av akademisk prestation i relation till undervisningstiden är viktigt att 

förstå både för att undervisningstiden är en variabel som påverkas av politiken och även ger en 

allmän uppfattning om skolans akademiska prestation. Marcotte finner bevis i sin studie för att 

resultaten bland eleverna i matematik i de yngre åldrarna med en relativt oflexibel läroplan var 

känsligare för yttre omständigheter som att komma sent, sjukdom och i Marcottes studie; snöfall. 

Elever med lägre undervisningstid på grund av snöfall hade presterat sämre än de andra (Marcotte, 

2007). En studie som undersökt vilka begränsningar en nationellt styrd timplan utgör är “Tiden i 

måluppfyllelsens tjänst” (Westlund, 1997). Studien bygger på en (test)skola utan timplan. I studien 

har fyra kommuner, 18 rektorer och 32 lärare valts ut och av dessa upplevde ett flertal att en skola 

skulle fungera bra utan nationellt fastställd timplan. Timplanen borde enligt deltagarna kunna 

avskaffas och endast en total garanterad undervisningstid skulle följas i årskurs ett till nio. I flertalet 

studier har timplanen visat sig upplevas vara ett hinder för både lärare och elever som upplever en 

stress att uppnå formulerade mål. Redan 1967 beskrev Dahlöf hur tid utgjorde och skapade en 

stark ram enligt Westlund (1997). I fråga om betydelsen av antal elever per lärare visar studier på 

olika resultat. Rivkins studie påvisar att ett färre antal elever per lärare hade positiv påverkan på 

matematikundervisning (Rivkin, 2005) men en studie av Wei påvisar att en minskning av 

gruppstorlek i klassrummet, i flera europeiska länder inte påvisar några systematiska mönster 

avseende skillnader i prestationer i matematik i fjärde klass (Wei & Konstantopoulos, 2016). 

Uppföljande rapporter 

TIMSS och PISA tester 

Via regeringens hemsida går det att studera olika mätningar som pågår för att följa elevers 

prestationer i svenska skolor (Regeringskansliet, 2016).  



 

 10 

TIMSS (Trends in International and Science Study) Mathematics omfattar elever i årskurs fyra och 

åtta och mäter kunskaperna i matematik och naturkunskap. Första mätningen utfördes 1995 och 

har sedan skett vart fjärde år. I Sverige är det skolverket som ansvarar för att testerna utförs. Mellan 

1995 och 2015 har årskurs fyra visat på en positiv resultatutveckling för svenska elever, dock ligger 

de under genomsnittet jämfört med andra EU- och OECD- länder. Mellan 1995 och 2011 har 

resultaten i årskurs åtta försämrats i matematik. Från 2011 till 2015 sker en liten förbättring. Svenska 

elever ligger under snittet i matematik jämfört med andra länder i EU- eller OECD. I PISA 

(Programme for International Student Assessment) ingår 33 OECD- länder i undersökningen 

vilken riktar sig till elever i 15 års ålder och mäter kunskaper i läsförståelse, matematik och 

naturkunskap. Första mätningen utfördes år 2000 och mätningar utförs vart tredje år. Resultaten i 

PISA började från 2006 att blir sämre och sämre för svenska elever i matematik. Från 2009 sjönk 

svenska elevers resultat gradvis och 2012 låg svenska elever under genomsnittet för att 2015 bryta 

den nedåtgående kurvan som då började vända uppåt. Svenska elever uppnår 2015 samma resultat 

som 2009 då svenska elever låg precis på genomsnittet totalt sett. Bentley skriver i rapport 378 för 

Skolverket (2012) att ämnesprov har genomförts i matematik i årskurs tre sedan 2009. I resultaten 

av dessa prov framgår att det område eleverna presterade bäst inom var att dela upp tal och 

helheter. Det område där eleverna erhöll sämst resultat berörde area, volym, skriftliga 

räknemetoder och metoder för huvudräkning. Bentley menar på att kunskapsluckor i tidig ålder 

som till exempel att inte förstå likhetstecknets betydelse leder till svårigheter att lösa ekvationer 

längre fram i matematikundervisningen. Enligt Bentley bör satsningarna inom matematik följas upp 

med en utvärdering av den utökade matematikundervisningen samt vilken effekt den har bidragit 

med (Skolverket, 2012). Med detta avses en uppföljning över hur eleverna uppnått måluppfyllelsen 

som beskrivs i Lgr11 (2016). En sådan uppföljning, det vill säga en mätning av sambandet mellan 

de satsningar som genomförts genom de extra timmar som tilldelats matematikundervisning och 

genom Matematiklyftet har dock inte utförts för årskurs tre ännu. 

Sammanfattning 

Forskning som rör orsakssamband inom undervisning är svår att genomföra på grund av den stora 

mängd variabler som ingår. Tidigare forskning spretar gällande samband mellan olika typer av 

insatser såsom utbildade lärare, undervisningstid, schemaläggning, prestationer och resultat i 

matematik för elever i de lägre årskurserna. Studierna indikerar endast att utbildade lärare och antal 

matematiklektioner per vecka verkar ha ett samband med elevernas resultat. Undersökningar som 

mäter elevers resultat efter Matematiklyftet har inte funnits av författaren. Konsekvensen för denna 

studie blir, med tanke på svårigheten att dra generella slutsatser inom forskningsområdet, därför 

att begränsa studiens omfattning och population samt att vara återhållsam i de slutsatser som 

erhålls. Dessutom är det relevant att undersöka elevresultat i relation till Matematiklyftet. 
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Teori 

Nedan följer en presentation av valt teoretiskt ramverk samt dess koppling till undersökningens 

syfte. Dessutom återfinns en beskrivning av ramfaktorteorin samt ett förtydligande av Carolls-

modellen i avsikt att tydliggöra kopplingen mellan teorival och syftet i denna undersökning. 

Läroplansteorin 

Lärare i svenska skolan idag använder sig av Lgr 11 som utgörs av definiering och användning av 

centrala begrepp samt beskrivningar av de uppsatta mål som varje elev ska uppnå. Läroplanens 

vetenskapliga grund vilar på läroplansteori. Denna präglas i sin tur av de ramar som har sitt 

ursprung i ramfaktorteorin menar Brantefors (2011). Läroplansteorin berör frågor om ramfaktorer 

som inverkar på, begränsar, men även möjliggör undervisningsprocessen och som också kopplas 

till ett samhälleligt perspektiv menar Knutas (1994). Med yttre ramfaktorer avses perspektiven 

undervisningstid, antal elever per lärare, ämne, läromedel, utrymme, ekonomi och administration. 

Beträffande de inre ramfaktorerna utgörs de av pedagogernas åsikt, tankar och förhållningssätt till 

de yttre ramfaktorerna. Dessa inre ramfaktorer har sitt ursprung i lärarens privata bakgrund, 

utbildning och såväl arbets- som livserfarenheter förklarar Knutas (1994). 

Ramfaktorteorin  

Ramfaktorteorin är särskilt relevant för denna studie då den svenska läroplanen som omfattar 

årskurs tre är formulerad med stöd av läroplansteorin som utvecklats ur ramfaktorteorin enligt 

Gustafsson och Selander (1994). Längre ner i detta kapitel följer en beskrivning av de olika 

ramfaktorerna.  

 

För cirka 50 år sedan, 1967, formulerade Dahlöf för första gången ramfaktorteorin. Det Dahlöf 

pekade på genom analysen av den så kallade Stockholms-undersökningen var de ramar som omgav 

undervisningsprocessen förklarar Lundgren (1999). Ramarna var inte i sig styrande till en process 

eller utfall utan ramarna gjorde undervisningsprocessen möjlig eller inte. Kärnan i ramfaktorteorin 

utgjordes av att ramarna och de processer de i nästa steg möjliggjorde, eller inte, det i slutskedet 

uppnådda resultatet (Lundgren 1999). Stockholms-undersökningen var baserad på insamlad data 

och byggde på kunskapsprov som analyserades. Enligt Gustafsson och Selander (1994) kom 

Dahlöf fram till att det fanns ett samband mellan resultat och undervisningstid, olika 

undervisningsmoment och antal elever per lärare. Denna tankemodell är vad som kom att 

benämnas “ramfaktorteorin” och som i enkel form ser ut så här:     

 

RAMAR ------> PROCESS--------> RESULTAT 

 

Lundgren utvecklade med utgångspunkt från Dahlöfs modell, teorin ytterligare (Gustafsson & 

Selander, 1994). Indelningen av ramfaktorer och det som utgörs av konstitutionella ramar som 

berör skollag, skolledning och organisatoriska ramar, utvecklade Lundgren. Även de åtgärder som 

berör fördelning av tid och gruppstorlek, samt fysiska ramar som omfattas av olika slags utrustning, 

läromedel och bibliotek utvecklades ytterligare av Lundgren enligt Vernersson (1999). I Lindström 
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Uppnådda 

skolresultat 

Begåvning 

(Tid som behövs 

för att lära sig) 

Tillfällen att lära sig 

Förmåga att förstå instruktion 

instruktiinstruktion 

Kvalité på lektionerna 

Uthållighet hela lektionen 

och Pennlerts bok beskrivs även där de ramfaktorer som påverkar lärarens och elevernas arbete. 

De organisatoriska ramar som nämns som inte alltid går att påverka är undervisningstid, utbildad 

personal, gruppstorlek och ekonomiska resurser (Lindström & Pennlert, 2009). De ramfaktorer 

som undersöks i denna studie är framförallt organisatoriska ramar såsom undervisningstid, 

gruppstorlek och utbildade lärare och deras eventuella koppling till resultatet. Här söks ett mer 

direkt samband mellan organisatoriska ramar och resultat då de satsningar på skolan som skett 

under senare tid haft den karaktären. Det kan antas att det finns en förväntan bland politiker och 

föräldrar om att till exempel fler utbildade lärare, mer undervisningstid och mindre gruppstorlek 

automatiskt ger bättre resultat. Nästa steg i ramfaktorteorin är dock processteget där läraren, givet de 

organisatoriska ramar som tilldelats, ska planera och bedriva undervisning. Det är således villkoren 

satta för detta steg som utgör lärarens möjligheter och begränsningar för undervisning. Villkoren 

kan vara gynnsamma eller mindre gynnsamma och påverkar till exempel lärarens valmöjlighet att 

disponera undervisningstid på olika sätt vilket utvecklats av Carroll, som beskrivs här nedan. 

Tid 

Carrolls modell 

Dahlöf belyser i skoldifferentiering och undervisningsförlopp Carrolls modell “School learning” 

(1967). Carrolls utgångspunkt införd i ramfaktorteorin är att inlärningsresultaten är en beroende 

variabel av använd undervisningstid i relation till den undervisningstid som krävs. Tid utgör därför 

i ett längre perspektiv en gränssättande del för den undervisning och utbildning som bedrivs 

(Lundgren, 1999). 

Figur 1: Undervisningsmodell - Tid:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Undervisningsmodell - Tid (modifierad efter Carrolls modell ”school learning”). 

 

Den viktigaste frågan i Carrolls modell är ”Vilken undervisningstid behövs för att lära sig och vilken 

undervisningstid finns till förfogande?” Modellen av skolundervisning utgår ifrån att eleverna skiljer 

sig åt i hur mycket undervisningstid de behöver. Om dessa skillnader ska beaktas på ett tillräckligt 

sätt, krävs en stor kompetens inom klassrumsförvaltningen av lärare. Enligt Carroll är bra planering 
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en nyckelfaktor, men också att bra instruktionsdesign tillämpas (Carroll, 1989). En utmaning för 

skolan och läraren är därmed att analysera och fördela tillgänglig undervisningstid i relation till de 

lärandemål som skall uppnås. Detta får i sin tur påverkan på schemats och lektionernas utformning. 

Lärarens och skolans analys och fördelning av undervisningstid är därför en både en organisatorisk 

ramfaktor och en viktig del av processdelen i ramfaktorteorin. Undervisningstid utgör en 

organisatorisk ram för läraren, det är tidskrävande att lära sig något och timplanen blir en 

begränsning i undervisningen (Lindström & Pennlert, 2016). Antalet matematiklektioner per vecka 

kan således både utgöra en organisatorisk ramfaktor och en del av processen beroende på hur stor 

påverkan läraren har på schemaläggningen vid en viss skola. I denna undersökning undersöks och 

diskuteras därför denna ramfaktor ur båda dessa perspektiv. 

Gruppstorlek 

Elever undervisas i grupp och den betydelse gruppstorleken har för lärarens möjligheter att se varje 

elev och fånga upp de elever som har svårigheter är också en organisatorisk ramfaktor. Det val av 

metod läraren använder måste anpassas efter hur stor gruppen är vilket i sin tur påverkar och har 

betydelse för lärarens möjlighet att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt varje elev (Lindström & 

Pennlert, 2016). I skolorna i Sverige varierar gruppstorleken mellan 13 till 22 elever per lärare. 

Genomsnittet av antalet elever som utgör storleken på gruppen i klassrummen är 19 elever per 

lärare vilket ökat med två elever sedan 2008 (Skolverket, 2014). En av åtgärderna som utförts av 

Skolverket för att få eleverna att uppnå de nationella målen är att rektor och förskolechef ålagts att 

tillse så att goda förutsättningar råder för lärarnas undervisning. En nödvändig aspekt av detta är 

att gruppstorlek och sammansättning av gruppen är rätt avvägda och detta ingår som en av 

punkterna vid det systematiska kvalitetsarbete som pågår ute i skolorna (Skolverket, 2015). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka organisatoriska ramfaktorers eventuella samband med 

resultaten på de nationella proven i matematik för att i förlängningen söka svar på om dessa 

satsningar och andra ramfaktorer har påverkan på resultaten av matematikundervisningen i 

grundskolan. 

Forskningsfråga 

Finns det något samband mellan fem specifika organisatoriska ramfaktorer och resultaten i 

nationella proven i matematik för årskurs tre? 

 

De organisatoriska ramfaktorer 1-5 som ligger till grund för undersökningen är:  

 

1. Undervisningstid – minuter per vecka. 

2. Utbildade lärare 

3. Gruppstorlek – antalet elever per lärare 

4. Matematiklektioner per vecka – antal tillfällen 

5. Matematiklyftet 
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Metod 

Detta kapitel innehåller en redogörelse av den metod som använts och de avgränsningar som valts 

i denna undersökning. Vidare kommer analysmodellen där statistiken bearbetas presenteras med 

en förklaring av de olika tabellrubrikerna. I kapitlet belyses även andra överväganden och val för 

att möta krav på vetenskaplighet i denna studie. 

Sekundäranalys och offentlig statistik  

Denna studie bygger på sekundäranalys av offentlig statistik för att undersöka organisatoriska 

ramfaktorers samband av resultatet i de nationella proven bland årskurs tre i Täby och Vallentuna 

kommuns grundskolor. Studien syftar till att undersöka om det finns samband mellan ramfaktorer 

och resultaten i nationella proven genom att studera scheman, statistik från skolverket och 

deltagande i Matematiklyftet. Bryman beskriver att redan insamlad och analyserad, kvalificerad 

statistik finns tillgänglig för andra undersökningar, så kallad sekundäranalys. I en sekundäranalys 

handlar det i de flesta fall om att använda kvantitativa data och så sker även i denna undersökning 

(Bryman, 2011). Även Jacobsen beskriver användningen av sekundäranalys som en vanlig 

kvantitativ analys där forskaren använder sig av statistik som redan finns tillgänglig (Jacobsen, 

2017).  

 

Bryman rekommenderar framförallt studenter som gör en undersökning att välja sekundäranalys 

som metodiskt val eftersom det ger studenten mer tid att tolka och analysera data. Bryman 

understryker att den datamängd och kvalité som redan finns kommer en student aldrig att kunna 

generera (Bryman, 2011). Den population som kommer att ingå i denna undersökning är alla elever 

i skolor i Täby och Vallentuna kommun som deltagit i de nationella proven läsåret 2016/17, det 

vill säga en totalundersökning enligt Körner och Wahlgren (2015). En begränsning som Bryman 

tar upp är att det kan saknas nyckelvariabler i en sekundäranalys vilket betyder att en del viktiga 

pusselbitar kan saknas vilket kan upplevas som frustrerande (Bryman, 2011). I denna undersökning 

är en sådan nyckelvariabel den undervisningstid som eleverna i respektive skola ägnar åt matematik. 

För att erhålla dessa data har författaren behövt samlat in scheman från samtliga skolor i Täby och 

Vallentuna genom mail och personliga besök. 

Kvantitativ dataanalys 

Kvantitativ forskning innebär vanligtvis att lägga fokus på kvantifiering vid analys och insamling 

av data. Strategin inom denna typ av forskning är att en deduktiv och objektiv metod används och 

att modellen över själva processen är naturvetenskaplig, förklarar Bryman (2011). Det finns fyra 

tydligt markerade intressesfärer bland kvantitativa forskare avseende vad som utgör godtagbar 

kunskap. De fyra områdena är följande: mätning, kausalitet, generalisering och replikation (Bryman, 

2011).  

Mätning 

I en kvantitativ metod finns olika typer av mätningar och i denna undersökning kommer författaren 

att använda ett T-test och korrelation för att analysera om det finns något samband mellan 
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organisatoriska ramfaktorer och resultat. Bryman nämner vidare Pearsons r, spridningsmått och 

Spearmans rho som mäter olika samband, medelvärden och spridning för att visa på olika positiva 

eller negativa samband mellan olika variabler samt om sambanden är starka eller svaga (Bryman, 

2011).  

Kausalitet 

I denna studie kommer författaren att mäta om det finns ett samband eller inte mellan 

organisatoriska ramfaktorer och resultat. Bryman förklarar att vid en kvantitativ forskning är 

kausalitet oftast en viktig faktor vilket innebär att innehållet har ett fokus på orsakssamband mellan 

olika variabler. Forskare inom det kvantitativa området är sällan intresserade av orsak och verkan 

utan intresset ligger i varför (Bryman, 2011). I denna studie söks svar på varför vissa skolor har ett 

visst utfall i de nationella proven i matematik. Undersökningen är baserad på resultaten och kan 

därför endast uttala sig om ett samband mellan resultaten men inte förklara de bakomliggande 

faktorerna till en kausalitet. En annan undersökning skulle genom en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ metod kunna undersöka hur bättre eller sämre resultat uppnåtts men har valts bort 

här av utrymmesskäl. 

Generalisering 

Urvalet i denna studie är avsett att vara så representativt som möjligt där strävan är att resultaten 

kan hävdas inte vara unika för de kommuner och skolor som deltog i forskningen. Resultatet i 

denna studie antas vara liknande i kommuner och skolor som liknar de undersökta. För 

kommunerna Täby och Vallentuna är urvalet totalt, det vill säga alla skolor i kommunerna ingår. 

Dock är populationen, antalet skolor (24 stycken) och kommuner (två stycken) för liten för att yttra 

sig generellt och nationellt om det fenomen som undersöks. Undersökningen kan därmed, med 

stöd av urvals- och sannolikhetsteori endast uttala sig specifikt om Täby och Vallentuna och 

generellt sett endast påvisa tendenser i en viss riktning (Bryman, 2011). 

Replikation 

I denna undersökning kommer författaren så detaljerat som möjligt beskriva tillvägagångssättet så 

att någon annan kan göra exakt likadant samt för att uppnå tillräckligt hög validitet (Bryman, 2011). 

Replikation av denna undersökning underlättas av att en kvantitativ metod använts där empirin 

bygger på årligen återkommande statistik från skolverket samt analys av skolornas scheman. Att 

undersökningen bygger på sekundäranalys av offentlig statistik är också gynnsamt för att uppnå 

hög validitet. 

Korrelation 

I denna undersökning söks korrelationen, alltså sambandet mellan två olika variabler (exempelvis 

undervisningstid/resultat), för att se hur starkt sambandet är. De fem organisatoriska ramfaktorer 

som ingår i denna studie är; -undervisningstid, -gruppstorlek, -utbildade lärare, -antal 

matematiklektioner per vecka, samt skolans deltagande i Matematiklyftet eller inte. Analysen 

genomförs med hjälp av Excel. En korrelation utförs för att analysera vilket samband som finns 

mellan organisatoriska ramfaktorer och resultaten vid de nationella proven. Enligt Bryman är det 

viktigt att känna till att metoder för analys inte mäter vilken anledning eller varför något är på ett 
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visst sätt, utan analysen undersöker om det finns ett samband mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten Pearson´s R är ett mått på sambandets riktning och ligger mellan -1 till 

+1.  Detta betyder att vid -1 är sambandet  starkt  negativ och vid +1 är sambandet starkt positiv. 

Med stor sannolikhet kommer koefficienten i denna undersökning hamna mellan 0 - inget samband 

alls, och 1 – ett perfekt samband. Ligger koefficienten på 1 är sambandet väldigt starkt och desto 

närmare koefficienten närmar sig 0 blir sambandet allt svagare enligt Bryman (2011).  

T-test 

T-test är en så kallad hypotesprövning som mäter medelvärdet av resultaten från nationella proven 

(mellan till exempel olika skolor och kommuner) som utförs med hjälp av Excel. T-testet mäter 

resultatet av medelvärdet och hur stor sannolikheten är att T-testets resultat (medelvärdet) har med 

de olika angivna värdena att göra. Variansen i testet indikerar på resultatets spridning kring 

medelvärdet. En ensidig mothypotes används om mer än femtio procent av gruppen står för ett 

visst resultat. Tvåsidig mothypotes innebär att, mer eller mindre hälften av gruppen besitter en viss 

egenskap och då är syftet att ta reda på om medelvärdet på två grupper är lika (Körner & Wahlgren, 

2015). T-test används i denna studie för att undersöka medelvärdets signifikans avseende 

deltagande i Matematiklyftet eller ej i relation till resultaten vid de nationella proven. 

P-test 

För att en skillnad ska ses som signifikant alltså statistiskt säkerställt, ska värdet vara <0.05 i en P-

test. Ett p-test ger information om den statistiska data som är framtagen om den är statistiskt 

signifikant eller inte. Ett resultat som fått ett värde <0.05 ska ses som en trovärdig mätning, alltså 

en tydlig validitet. Statistisk data, P-test: <0.05 – indikerar på en stark bevisning, >0.05 – indikerar 

på en svag bevisning (Körner & Wahlgren, 2015). P-testet används i denna studie för att undersöka 

statistisk signifikans mellan ramfaktorerna i relation till resultaten vid de nationella proven. 

Validitet  

Validitet är i vilken utsträckning en slutsats eller mätning är välgrundad och hur den motsvarar den 

verkliga situationen. De slutsatser som framkommit av undersökningen valideras, alltså en 

bedömning om slutsatserna har ett samband eller inte. I denna studie kommer resultaten av 

undersökningen mätningvalideras för att se om de slutsatser som framkommit är relevant eller inte, 

vilket är ett villkor för godtagbar kvantitativ forskning (Bryman, 2011).  

Data 

Urval av data 

Denna studie omfattar en jämförelse mellan skolor i Täby och Vallentuna kommun. Det är två 

sociokulturellt liknande kommuner som ligger i Norrort i Stockholms Län. Syftet med att välja två 

liknande kommuner är att utesluta så många andra externa faktorer som möjligt som kan påverka 

skolresultatet. Undersökningen omfattar samtliga 24 skolor i de utvalda kommunerna, undantaget 

grundsärskolor. Urvalet i studien utgörs vidare av årskurs tre och underlaget är scheman och 

mätningar av resultat från läsåret 2016/17 och 2017/18. Detta för att kunna jämföra resultaten 

efter att Matematiklyftet och satsningen på extra undervisningstid pågått under fyra år. 
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Skolor A: Grundskolor som ligger i Täby Kommun och är 14 stycken till antal. Två av skolorna 

deltar i Matematiklyftet enligt Skolverket (2016). En skola från Täby kommun i denna studie har ej 

bidragit med ett schema, denna skolas data ingår dock i Siris och ingår därmed i huvuddelen av 

undersökningen. 

Skolor B: Grundskolor som ligger i Vallentuna Kommun är tio stycken till antal. Samtliga tio 

skolor deltar i Matematiklyftet (Skolverket, 2016).  

Insamling av data 

Författaren har genom elektronisk kommunikation (e-post) erhållit scheman från 23 av de 24 

skolor som ingår i studien. Med detta finns för- och nackdelar då alla skolors personal inte är nåbara 

eller inte har givit någon respons på det efterfrågade (Bryman, 2011). Därför har författaren behövt 

söka upp de skolor som ingår i undersökningen och hämtat in scheman på plats. Av samtliga skolor, 

totalt 24 stycken, har det gått att nå 23 stycken i denna undersökning. De flesta scheman är från 

läsåret 2017/18 då arkivering av scheman på skolorna från läsåret 2016/17 inte var någon vanlig 

rutin. Scheman från skolorna som erhölls är slumpmässigt utvalda av skolan. På Skolverkets 

hemsida finns all statistik att hämta förutom de insamlade skolscheman, som används i denna studie 

och omfattas av; nationella provresultat, utbildade lärare och gruppstorlek (Skolverket, 2018). 

Matematiklyftets statistik finns också på Skolverket som offentlig handling över vilka skolor som 

deltagit i Matematiklyftet eller inte, under åren 2013-2016 i Täby och Vallentuna kommun 

(Skolverket, 2016). All statistik från Skolverket i denna studie är offentlig information. Statistiken 

av de olika organisatoriska ramfaktorer som lärarna inte kan styra över har analyserats med 

korrelation. Korrelation mäter om det finns ett samband mellan ramfaktorer och resultaten i 

nationella proven. Där det inte visar något samband har det inte funnits anledning att utföra ett P-

test. Analysen av de insamlade schemana utfördes genom att räkna undervisningstid i minuter per 

vecka i matematik för att sedan analyseras i korrelation med nationella provresultaten för att 

slutligen undersöka om det fanns något samband. Vidare räknades antal matematiklektioner som 

var schemalagda per vecka, totala antalet tillfällen blev 101 stycken. På schemana har två halvklass 

lektioner räknats som ett tillfälle och analyserades i korrelation för att få fram om det fanns ett 

samband med resultaten i nationella proven. Endast sju av det totala antalet (23 stycken) scheman 

hade halvklassundervisning inlagt vilket inte utgjorde tillräckligt underlag för vidare undersökning. 

Ett P-test utfördes av korrelationsvärdet för att säkerställa om det fanns en statistisk sannolikhet 

eller inte. Matematiklyftets deltagande skolors resultat i nationella proven analyserades i en T-test 

mot de skolor som inte deltagit i Matematiklyftet för att få fram två olika medelvärden av resultaten 

från de två olika grupperna. Ett P-test utfördes även med det analyserade resultatet från T-testet 

av de två gruppernas medelvärden. Det som framkommit i analysen av data kommer att redovisas 

i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Sambandet kommer att presenteras i 

korrelationstabeller för att sedan vidare analyseras och diskuteras.  
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Tabell 1.  Metod för analys av ramfaktorers samband med nationella provresultaten. 

Variabel X 

Org. Ramfaktor 

Variabel Y 

Provresultat nationella 

Samband X,Y 

Korrelation 

P-test/ 

Statistisk signifikans 

Minuter/matematik- 

undervisning/vecka i Åk 3 

Täby/Vallentuna enligt 

scheman. 

Resultat nationella prov 

Täby/Vallentuna Åk 3 enligt 

skolverket.se 

Korrelation söks 

Utfall presenteras i tabell 3 

Ej relevant m.h.t. till utfall 

Antal utbildade lärare % i Åk 

3 Täby/Vallentuna enligt 

skolverket.se 

Resultat nationella prov 

Täby/Vallentuna Åk 3 enligt 

skolverket.se  

Korrelation söks 

Utfall presenteras i tabell 4 

Ej relevant m.h.t. till utfall 

Antal elever/lärare 

I Åk 3 Täby/Vallentuna 

enligt skolverket.se 

Resultat nationella prov 

Täby/Vallentuna Åk 3 enligt 

skolverket.se 

Korrelation söks 

Utfall presenteras i tabell 5 

Ej relevant m.h.t. till utfall 

Resultat nationella prov 

Täby/Vallentuna Åk 3 enligt 

skolverket.se 

 

Tillfällen/ matematik-

undervisning/vecka i ÅK 3 

Täby/Vallentuna 

enligt scheman. 

Korrelation söks 

Utfall presenteras i tabell 6 

Utförd, se utfall i tabell 6 

 

Tabell 2. Metod för analys av skolors resultat av deltagande i Matematiklyftet eller ej. 

 

 

Ej deltagande 

Matematiklyftet 

Deltagande 

Matematiklyftet 

 

Utfall 

T-test 

Medelvärde 

Medelvärde alla provresultat 

Åk 3 Täby/Vallentuna 

nationella proven, 

skolverket.se 

Medelvärde alla provresultat 

Åk 3 Täby/Vallentuna 

nationella proven, 

skolverket.se 

Utfall högre/lägre resultat 

vid nationella proven? 

Se sid. 25 

P-test 

Statistisk signifikans 

Medelvärdet av ovanstående Medelvärdet av ovanstående Är ovan utfall statistiskt 

relevant? 

Se sid. 25 

 

Utvalda delprov 

De tre utvalda delprov i nationella som är med i denna undersökning är med i Skolverkets rapport 

378 och är de områden som eleverna haft störst svårigheter med i de ämnesprov i matematik som 

genomförts ute i skolorna i årskurs tre sedan 2009 (Skolverket, 2012). I ämnesproven framgår av 

resultaten att det område eleverna presterade bäst i var att dela upp tal och helheter. Det område 

där eleverna erhöll sämst resultat berörde area, volym, skriftliga räknemetoder och andra metoder 

för huvudräkning. Kunskapsluckor i tidig ålder, som till exempel att inte förstå likhetstecknets 

betydelse, kan leda till svårigheter att lösa ekvationer längre fram i matematikundervisningen och 
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därför är det av intresse att undersöka just de områden där eleverna upplevs ha störst problematik 

(Skolverket, 2012). 

 

Delprov från nationella proven som är med i mätningarna i denna undersökning: 

 Mäta jämföra, uppskatta längd och omkrets,  

 Skriftliga räknemetoder, huvudräkning och 

 Likhetstecknets betydelse 

Varför Nationella prov? 

Nationella prov är till för varje enskild skola där resultaten kan användas som ett underlag för att 

få reda på vilka delar i matematiken där det finns behov av mer stöd. Resultaten kan även ge 

skolorna information om undervisningen behöver olika insatser till förändring. Resultaten på de 

nationella proven relateras också till de internationella studier som utförs; TIMSS och PISA. 

Resultaten redovisas genom enskilda delprov för varje elev, alltså om eleven uppnått kravnivån 

eller inte. Statistiska Centralbyrån (SCB) utför detta genom uppdragsgivaren Skolverket. Resultatet 

är sammanställt på skolverkets hemsida i tabellform och anger i procentenhet skola för skola den 

andel elever som uppnått kravnivån för varje delprov (Skolverket, 2018).  

Matematiklyftet 

Matematiklyftet har framförallt fokus på att kompetensutveckla lärare genom att utveckla ett 

arbetssätt och arbetsformer med ett innehåll och utförande som ger bästa möjliga förutsättningar 

för undervisning för den egna individen och gruppen (Skolverket, 2012). 

Hur går matematiklyftet till ute i skolorna? 

På skolverkets hemsida står att Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats för lärare som 

undervisar i matematik. Via Lärportalen (Intranät) finns material tillgängligt och vid skolorna finns 

även utsedda handledare till stöd. Vid skolorna sker sedan ett kollegialt lärande och material 

presenteras. Via Lärportalen diskuteras, planeras och prövas metoder i den egna undervisningen. 

Insatsen sker framförallt lokalt ute på arbetsplatserna, alltså vid den egna skolan. Tiden som varje 

lärare avsätter till Matematiklyftet omfattar cirka 30 timmar under två terminer. Denna tid är tänkt 

att nyttjas inom lärarens arbetstid. I slutändan är syftet med Matematiklyftet att den höjda kvalitén 

skall komma eleverna till godo vilka i sin tur skall kunna förbättra sina resultat och höja sin förmåga 

i matematik jämfört med tidigare årskullar. Matematiklyftet har pågått sedan 2013 och som tidigare 

nämnts i denna studie har endast själva implementeringen utvärderats och inte om elevernas 

resultat har påverkats sedan projektet infördes (skolverket, 2018). 

Forskningsetiska principer 

Den information skolorna fick i mailet vid förfrågan av schemana var en presentation av 

författaren, samt att schemana skulle gälla som underlag till att undersöka om det finns något 

samband mellan organisatorisk ramfaktor undervisningstid med resultat. I utskicket informerades 

att författaren varit i kontakt med kommunen och där fått bekräftat att skolscheman är en offentlig 

handling Författaren har varit väldigt tydlig med att informera de aktuella skolorna som ingår i 

undersökningen om undersökningens syfte. Författaren erbjöd skolorna i mailet att vid intresse få 
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ta del av det färdiga materialet. Kommunen bekräftade via ett telefonsamtal med författaren att 

schemana är en offentlig handling och det säkerställdes att det inte var sekretessbelagd information 

som bearbetas. I undersökningen deltog de treor som deltagit i de nationella proven och därför 

nämns inte specifika skolor utan fokus ligger vid om det finns något samband mellan 

organisatoriska ramfaktorer och resultat (Bryman, 2011).  
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Undersökning och Resultat 

Nedan presenteras undersökningen av den bearbetade statistiken i form av korrelationstabeller med 

de olika variabler som valts utifrån undersökningens fem forskningsfrågor. Resultatet från 

korrelationstabellerna bearbetas därefter vidare för att undersöka om statistisk signifikans styrker 

resultaten eller inte. 

Undersökning 

Forskningsfråga organisatorisk ramfaktor 1: Finns samband mellan tilldelad 

undervisningstid minuter per vecka och resultat vid de nationella proven i matematik? 

Tabell 3:  Samband undervisningstid minuter per vecka och resultat vid de nationella 

proven. 

Skolor A +B 

 

 
Korrelationstabell 3: Från variablerna i tabellen går det att utläsa att sambandet mellan 

organisatoriska ramfaktorn; undervisningstid minuter per vecka med resultaten vid de nationella 

proven; visar på en svag korrelation 0,247 mellan variablerna. Sambandet ligger väldigt nära 0. 

 

Resultat organisatorisk ramfaktor 1: Ett svagt samband kan påvisas mellan undervisningstid 

minuter per vecka och resultat vid nationella proven i matematik. 
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Forskningsfråga organisatorisk ramfaktor 2: Finns samband mellan utbildade lärare och 

resultat vid de nationella proven i matematik? 

Tabell 4:  Samband utbildade lärare och resultaten vid de nationella proven. 

 Skolor A + B 

 

 
Korrelationstabell 4: Från variablerna i tabellen går det att utläsa att sambandet mellan 

organisatoriska ramfaktorn; antal utbildade lärare på skolan med resultaten vid de nationella proven 

visar på en väldigt svag korrelation. 0,101 ligger väldigt nära koefficienten 0. 

 

Resultat organisatorisk ramfaktor 2: Inget samband kan påvisas mellan antal utbildade lärare och 

resultat vid de nationella proven i matematik. 

Forskningsfråga organisatorisk ramfaktor 3: Finns samband mellan gruppstorlek och 

resultat vid de nationella proven i matematik? 

Tabell 5:  Samband gruppstorlek och resultat vid de nationella proven. 

 Skolor A + B 
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Korrelationstabell 5: Från variablerna i tabellen går det att utläsa att sambandet mellan 

organisatorisk ramfaktor; gruppstorlek och resultaten vid de nationella proven; visar på en negativ 

korrelation, resultatet ligger nästan på koefficienten 0. 

 

Resultat organisatorisk ramfaktor 3: Inget samband kan påvisas mellan gruppstorlek och resultat 

vid de nationella proven i matematik. 

Forskningsfråga organisatorisk ramfaktor 4: Finns samband mellan antal 

matematiklektioner per vecka och resultaten vid de nationella proven? 

Tabell 6: Samband antal matematiklektioner per vecka och resultaten vid de 

nationella proven. 

 

  
Korrelationstabell 6: Från variablerna i tabellen går det att utläsa att sambandet mellan antalet 

matematiklektioner per vecka och resultatet vid de nationella proven visar att här finns ett samband. 

Vid beräkning av korrelationen 0,567690 i ett P-test för att ta reda på om undersökningen är 

statistiskt signifikans, erhålls resultatet 0,00472.  

 

Resultat organisatorisk ramfaktor 4: Korrelationen och P-testet visar att det finns ett samband 

mellan antal matematiklektioner per vecka och resultatet vid nationella proven i matematik. 

Resultatet vid beräkning av P-test visar på en statistisk signifikans då värdet är mindre än <0,05 

och därmed indikeras en stark bevisning.  

Sammanfattning 

I tabell 3, 4 och 5 ser vi att korrelationen uppvisar ett svagt till negativt samband mellan de 

organisatoriska ramfaktorerna; -undervisningstid, -utbildade lärare och –gruppstorlek med de 

nationella provresultaten, och således kan inte något tydligt samband påvisas avseende dessa i 

denna undersökning. Däremot påvisar undersökningen i tabell 6 ett starkt samband mellan 

organisatoriska ramfaktorn -matematiklektioner per vecka, och resultaten i de nationella proven. 

Resultatet i tabell 6 stöds av en säkrad statistisk signifikans då P-testet uppvisar en stark statistisk 
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bevisning. De skolor som har matematiklektioner uppdelat mellan fem tillfällen per vecka ligger 

även högt i resultat vid de nationella proven.  

T-test av deltagare i Matematiklyftet i relation till resultat vid nationella prov. 

I denna undersökning har T-test utförts mellan två olika värden för att undersöka om skillnad i 

medelvärde är statistisk signifikant. I T-testet nedan har medelvärdet räknats fram mellan de skolor 

i Täby och Vallentuna som har deltagit i Matematiklyftet och de skolor som inte har deltagit i 

Matematiklyftet. I P-test nedan har medelvärdena testats avseende resultaten på nationella proven 

mellan alla skolor i Täby och i Vallentuna som är med i undersökningen. 

Forskningsfråga organisatorisk ramfaktor 5: Finns ett samband mellan deltagande i 

Matematiklyftet eller ej? 

Tabell 7: Samband mellan Matematiklyftet och resultat vid de nationella proven i 

matematik. 

T-test   Matematiklyftet 

  Ja Nej 

Medelvärde 0,8885 0,9282 

Varians 0,0072 0,0030 

Observationer 13 11 
Antagen 
medelvärdesskillnad 0  
Fg 21  
t-kvot -1,371  
P(T<=t) ensidig 0,092  
t-kritisk ensidig 1,720  
P(T<=t) tvåsidig 0,184  
t-kritisk tvåsidig 2,079   

 
Resultat av T-test, organisatorisk ramfaktor 5: Medelvärdet av t-testet mellan 13 skolor som deltagit 

i Matematiklyftet och 11 skolor som inte deltagit i Matematiklyftet visar på ett högre medelvärde 

bland skolor som inte deltagit i Matematiklyftet. De skolor som deltagit i Matematiklyftet har ett 

lägre medelvärde. I denna tabell tolkas det tvåsidiga resultatet då mer eller mindre hälften av 

gruppen besitter en viss egenskap och då är syftet att ta reda på om medelvärdet på två grupper är 

lika. P-testets tvåsidiga resultat visar på en statistisk signifikans på 0,184 vilket betyder att 

sambandet för medelvärdet i detta T-test har låg validitet. Det går därför inte att dra någon säker 

slutsats huruvida deltagande i Matematiklyftet eller ej, haft någon påverkan på resultaten vid de 

nationella proven i denna undersökning. 
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Diskussion och analys 

Analys av undersökningens resultat 

Utifrån den korrelationsmetod som användes för att se om det fanns något samband mellan 

organisatoriska ramfaktorer och resultaten på nationella proven kommer författaren i detta avsnitt 

att analysera resultaten av korrelationstabellerna 3-6.  

 

Analys av resultatet i  korrelationstabellerna 3-5 visar att de organisatoriska ramfaktorer som utgörs 

av undervisningstid, utbildade lärare och gruppstorlek, inte har något samband med resultaten i 

nationella proven. I korrelationstabell 6 finns ett samband mellan antalet matematiklektioner per 

vecka och resultaten i nationella proven.  

 

Korrelationstabell 3 – med frågeställningen ”Finns ett samband mellan tilldelad undervisningstid 

minuter per vecka och resultaten vid de nationella proven”? Visar på ett svagt samband som ligger 

nära 0. Undersökningen pekar på att utökad undervisningstid per vecka inte med självklarhet ger 

bättre resultat. I denna del av undersökningen uteblev schemat från en skola, endast 23 av 24 skolor 

deltar i denna mätning eftersom antalet minuter inte gick att ange för just den specifika skolan. 

 

Korrelationstabell 4 – med frågeställningen ”Sambandet mellan utbildade lärare och resultaten på 

nationella proven?” visar att det inte finns något samband. En förklaring kan vara att skolorna i 

Täby och Vallentuna har en hög procent utbildade lärare generellt sett och att de små varianser 

som finns inte medför något utfall i denna undersökning.  

 

Korrelationstabell 5 – med frågeställningen ”Sambandet mellan antal elever per lärare och 

resultaten på nationella proven?” påvisar inte heller något samband. En förklaring kan vara att 

variationerna mellan antal elever per lärare skiljer sig åt så pass lite, så det behövs en större 

undersökningsgrupp för att urskilja ett resultat. 

 

Den del av undersökningen som uppvisar ett samband är i tabell 6, ” Sambandet mellan antal 

matematiklektioner per vecka” och resultaten på nationella proven. Ramfaktorteorin är enkelt 

förklarat uppbyggd av ramar – process – resultat och avseende processen uppvisar undersökningen 

ett samband, alltså hur läraren väljer att disponera tiden.  

 

I tabell 7 och genom T- samt P-test går att utläsa att det inte statistiskt säkert går att påvisa att 

deltagande i Matematiklyftet eller ej, påverkar resultaten vid de nationella proven vare sig positivt 

eller negativt. 

 

I resultatet går slutligen att utläsa att de skolor som bedriver matematiklektioner fem gånger per 

vecka ligger högt i resultat vid de nationella proven, i jämförelse med de lärare som disponerat tiden 

genom att fördela matematiklektionerna till tre gånger per vecka. De sistnämnda har en lägre 

procent som uppnår målen i nationella proven.  
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Diskussion 

De organisatoriska ramfaktorer som ingått i undersökningen utgör centrala delar i Lgr 11 och 

utifrån läroplansteorin borde det göra skillnad i resultat. Att till exempel Matematiklyftet, som ju 

pågått i fyra års tid och syftar till att höja organisatoriska ramfaktorn ”utbildade lärare” inte gör 

någon statistiskt säker mätbar skillnad alls i resultat indikerar ett nedslående resultat för 

Matematiklyftet. Matematiklyftet är visserligen ett långsiktigt projekt men efter fyra år förväntar sig 

nog politiker och allmänhet ett mätbart positivt utfall av projektet. Dagens skolor konkurrerar om 

resurserna med andra tjänster inom kommunerna. Skolornas budget stramas åt och 

effektiviseringar och besparingar drabbar i slutändan undervisningen. Lärarnas Riksförbund menar 

i en rapport att detta är en orsak till att lärare och eleverna blir de stora förlorarna då detta leder till 

tidsbrist i undervisningen. Det individuella stödet som genom skollag och läroplaner skall finnas 

för eleverna, drabbas. Detta är en stor del av förklaringen till försämrade elevresultat enligt Lärarnas 

Riksförbund (2012).  

 

De ramfaktorer som lärarna inte kan styra över; de organisatoriska ramarna; visar i denna 

undersökning att det endast finns ett svagt samband med resultatet. Det är i själva 

utbildningsprocessen det avgörande arbetet pågår och påverkar resultatet, alltså vad lärarna gör 

med den tid och hur de lägger upp sitt arbete. Det som läraren i detta fall kan styra över är 

processen, alltså hur tiden som finns tillgodo bearbetas för att uppnå resultatet.  Processen är själva 

undervisningen och planeringen, vilket kan tillskrivas själva processen i ramfaktorteorin. Denna studie 

visar att det kan vara lättare för eleverna och lärarna att nå fram till resultatet inom rätt tidsram om 

tillfällena ligger schemalagt vid fler tillfällen under veckan.  

Figur 2 Modell över utfallet i denna undersökning: 
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En annan förändring enligt rapport 378 är att det före 2007 reglerades hur mycket tid en lärare 
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som är ekonomiska och organisatoriska och inte i pedagogiska aspekter vilket gynnar lärare och 

elever (Lärarnas Riksförbund, 2012). På Skolverkets hemsida återfinns timplanen för lågstadiet 

vilken omfattar 420 timmar totalt under åren ett till tre (Skolverket, 2018). Detta motsvarar 210 

minuters matematikundervisning per vecka under tre års tid, alltså sex terminer. Enligt denna studie 

är det fyra skolor i Täby/Vallentuna kommun som ligger under den angivna timplanen. Denna 

studie ger, något förvånande, dock inte stöd för att mindre tid, eller mer tid för den delen, med 

automatik ger bättre eller sämre resultat i matematik. Undermålig schemaläggning är en aspekt som 

Lärarnas Riksförbund tar upp som ytterligare en anledning till sjunkande resultat. Opedagogisk 

schemaläggning är vanligt och det innebär att schemat fylls ut med innehåll istället för en 

pedagogisk plan och detta drabbar eleverna (Lärarnas Riksförbund, 2012). Här visar dock denna 

underökning tydligt på att en aktiv lärare som delar upp matematiklektionerna på ett pedagogiskt 

sätt kan uppnå bättre resultat än motsatsen. Det beror inte på elevernas begåvning eller sociala 

bakgrund att elever uppnår ett bra resultat utan skolan måste ta hänsyn till processvariablerna i 

enlighet med ramfaktorteorins grundläggande princip (Broady, 1999). Sammanfattningsvis pekar 

undersökningen på att de organisatoriska ramfaktorer som undersökts i skolorna i Vallentuna och 

Täby inte korrelerar särskilt väl med de nationella proven i matematik för årskurs tre. Att de 

organisatoriska ramfaktorerna, inte har haft något samband mot de nationella proven är också 

intressant ur den aspekten att det ju då är andra faktorer, utanför denna undersökning, som rimligen 

påverkat resultaten och att dessa organisatoriska ramfaktorer då kan uteslutas som väsentligt 

påverkande faktorer för de undersökta kommunerna. 

Konklusion 

Denna studie indikerar att skillnader i organisatoriska ramfaktorer såsom undervisningstid, 

utbildade lärare samt gruppstorlek inte per automatik påverkar resultaten för eleverna i matematik. 

Resultaten vid de nationella proven är spridda på skolor med olika förutsättningar för 

matematikundervisning (organisatoriska ramfaktorer) på ett sådant sätt att ett mönster inte kan 

skönjas. Studien kan dock påvisa att en mer utspridd schemaläggning av matematiklektionerna haft 

positiv påverkan på resultaten vid de nationella proven. Givet att läraren ges möjlighet att påverka 

schemaläggningen indikerar därför denna studie sammantaget att det är den enskilde lärarens 

påverkan och engagemang som har störst betydelse för resultaten vid de nationella proven i 

matematik för årskurs tre.  

Vidare forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna bygga vidare på denna studie och utifrån Dahlöfs modell undersöka 

ett urval av de utbildningsprocesser som kan antas ha tydligare påverkan på resultatet än 

organisatoriska ramfaktorerna i sig. Det urval som väljs skulle kunna ske på grundval av 

enkätundersökningen Våga Visa, en enkätundersökning som Stockholms Län skickar ut till alla 

skolor i förskola, årskurs tre, fem och åtta. Våga Visa lämpar sig som underlag då centrala delar av 

den belyser lärarens roll i undervisningsprocessen. 
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