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Sammanfattning 

Detta är en kvantitativ studie som undersöker vad undervisningstiden har för roll i den svenska 

matematikundervisningen på högstadiet. Dagens högstadieelever har i snitt en timme mindre 

schemalagd matematikundervisning i veckan än för 35 år sedan, matematikkunskaperna hos dessa 

elever är också betydligt sämre än för 35 år sedan. En webbenkät skickades ut till matematiklärare 

runt om i Sverige, 148 stycken svarade på hur deras undervisningstid ser ut och vilken inställning 

de har till undervisningstidens, och ett par andra faktorers, inverkan på undervisningens kvalitet 

och variation. Resultaten visar på att de flesta lärare tycker att kvaliteten och variationen påverkas 

negativt av framförallt tre faktorer, för lite undervisningstid, för lite planeringstid och elevers 

kunskapsluckor. En analys visar att lärare med lite undervisningstid i högre grad tycker att 

undervisningstimmarna inte räcker till för att nå de nationella målen och kunskapskraven och att 

undervisningens kvalitet lider av detta. När lärarna uppger vad de skulle göra om de fick mer 

undervisningstid så skulle de allra flesta förändra sin undervisning i enlighet med vad Skolverket 

menar skulle förbättra undervisningens kvalitet: mer variation i arbetssätt med högre andel 

laborativa inslag, diskussioner och gruppuppgifter.  

 

Nyckelord: Matematikundervisning, matematiklärare på högstadiet, enkät, undervisningstid 
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1 Inledning 

Under mina veckor ute på praktik i lärarutbildningen har en sak blivit tydlig gällande 

matematikundervisningen. Oavsett lärare och elevgrupp så tycks matematikundervisningen följa 

samma fotspår, det finns väldigt lite variation av arbetssätt i undervisningen och mycket av det 

som efterfrågas i skoldebatten i form av laborativa inslag, diskussionsuppgifter och formativ 

bedömning saknas. Det blev tydligt för mig, när jag själv fick planera och leda undervisningen, att 

den begränsade undervisningstiden tillsammans med den stora mängden lärostoff i läroplanerna 

styrde in mig till att följa denna väg fastän jag verkligen ville någonting annat. 

Att matematiklektionerna är uppbyggda på i stort sätt samma sätt visar flera undersökningar, 

Gunn Imsen1 beskriver denna modell som:  

 Läraren öppnar lektionen med att gå igenom nytt stoff. 

 Man går igenom uppgifter med det nya stoffet på tavlan. 

 Eleverna fortsätter räkna individuellt i sina böcker, antingen genom att fortsätta med det 

nya, eller där de sist slutande i övningshäftet. 

 Läraren går runt och hjälper varje enskild elev samtidigt som eventuell hemläxa 

kontrolleras. 

Mycket av skoldebatten i samband med sjunkande matematikkunskaper handlar om lärarnas 

bristande kompetens. Men kan det verkligen vara så att samtliga matematiklärare saknar fantasi, 

kunskaper och vilja att bedriva en annan undervisning, eller kan det faktum att de flesta följer 

samma mönster ha vissa strukturella orsaker?  

Jag bestämde mig för att studera detta närmare. Det blev snabbt tydligt för mig hur 

undervisningstiden sågs på, antagligen oreflekterat, av Skolverket, PISA och klassrumsforskare – 

som en kvantitativ resurs. En motsättning mellan kvantitet och kvalitet målas upp i skoldebatten. 

Men kan det vara så att mer eller mindre undervisningstid inte bara betyder mer eller mindre av 

samma vara utan att det också påverkar innehållet, metoderna och aktiviteterna i undervisningen? 

Med andra ord, i den mån undervisningens kvalitet kan ses som kvalitet per tidsenhet (detta 

begrepp förklaras i avsnitt 3.2.3 på sidan 15), kan inte detta påverkas av de yttre ramarna som den 

totala undervisningstiden sätter upp? 

                                                
1 Imsen, Gunn (1997) Lärarens värld s. 307 
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2 Bakgrund 

Den svenska skolan har under de senaste 40 åren gått från en metod- och regelstyrning till en 

mål- och resultatstyrning. I och med detta finns det idag en större möjlighet för skolor och lärare 

att själv bestämma i fråga om arbetssätt, metoder och undervisningstid än tidigare. Före 1994 års 

läroplan (Lpo94) så styrde timplaner i hög grad grundskolans verksamhet ifråga om innehåll, 

metoder och tidsanvändning. Internationella rapporter visar att svenska elever har haft sjunkande 

matematikkunskaper under samma period, Timss 2007 och PISA 2012 är de senaste som visar att 

matematikkunskaperna fortsätter att sjunka. I dessa rapporter finns det även uppgifter om den 

genomsnittliga undervisningstiden för de olika länderna som deltar, i matematik är denna lägre än 

ett genomsnitt för EU/OECD-länderna. Undervisningstiden har sjunkit mot vad som tidigare 

var reglerat i den regelstyrda skolans timplaner. 

I grundskolans läroplan från 1969 (Lgr69) så visar timplanen att det ska ges 4 timmars 

matematikundervisning i veckan för alla tre årskurser på högstadiet. 1980 års läroplan (Lgr80) har 

en något flexiblare timplan, då det i genomsnitt ska ges 4 timmars matematikundervisning i 

veckan då de tre högstadieåren summeras. Från och med Lpo94 så regleras timplanen i skollagen 

och inte i läroplanerna, och den är inte längre lika reglerande. I denna timplan så finns det inte 

längre någon stadie- eller årskursindelning utan det införs istället en lägsta garanterad 

undervisningstid under hela grundskoleperiodens 9 år på 900 timmar för matematik. Det kan 

jämföras med att timplanerna i Lgr69 och Lgr80 ger 1400 matematiktimmar för alla nio år givet 

ett läsår på 35 veckor (vilket är i underkant). Totalt har 3000 timmar tagits bort ur grundskolans 

timplan, varav 500 matematiktimmar. I ett tillägg till 2010 års skollag (2010:800) så utökades 

timplanen med 120 timmar för matematikämnet, elever som börjar årskurs 1 hösten 2013 ska 

garanteras 1020 timmar matematik under grundskolans nio år. De extra timmarna är tänkta att 

främst öka matematikundervisningen på låg- och mellanstadiet. 

I och med den nya mål- och resultatstyrda skolan så fick kommuner och rektorer större 

beslutsrätt i hur skolverksamheten bedrivs, timplanen ger en undre gräns men ger ett utrymme 

för utökad undervisningstid. Resultaten i Timss 2007 tyder dock på att detta tidsutrymme sällan 

har utnyttjats då genomsnittligt antal undervisningstimmar per läsår för årskurs 4 är 104 timmar 

och årskurs 8 är 93 timmar. Det är långt under EU/OECD-snittet på 145 respektive 115 timmar.  

Samtidigt har resultaten för årskurs 8 (för årskurs 4 var det första gången de mättes) sjunkit 

jämfört med de andra EU/OECD länderna och jämfört med svenska elever tidigare år. PISA 

2012 visar på samma sak.  
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Timss skriver följande i sin rapport: 

” TIMSS pekar på att Sverige skiljer sig från EU/OECD-genomsnittet inom några områden som kan vara 

värda fördjupade analyser. Till exempel indikerar resultaten att mindre tid ägnas åt matematik i den svenska 

skolan och att detta framför allt gäller årskurs 4. Prioriteringen av undervisningstid och innehåll tycks i stora drag 

spegla svenska elevers resultatprofil i TIMSS. Den svenska matematikundervisningen tycks också i större 

utsträckning än i flera andra länder bygga på läroböcker.”
2

 

I samma rapport framkommer det att innehållet i de nationella styrdokumenten täcker upp det 

Timss mäter ganska bra.3 Mål- och resultatstyrningen ser utifrån detta inte ut att fungera speciellt 

bra, resultaten fortsätter att sjunka utan att någon slags återreglering av verksamheten vänder 

utvecklingen. En sådan tänkbar återreglering vore att utöka undervisningstiden, vilket är upp till 

kommuner och rektorer att göra. Att regeringen har ändrat timplanen tyder på att de inte tror att 

en sådan återreglering fungerar och att skolorna låter timplanernas lägsta möjliga nivå vägleda 

dem istället för mål- och resultatuppfyllandet när det gäller undervisningstiden.  

Både Timss 2007 och PISA 20124 visar att en svensk högstadieelev (i årskurs 8 och 9) har 3 

timmar undervisning i matematik i veckan, vilket är en timme kortare än timplanerna före Lpo94 

gjorde gällande. Enligt PISA 20125 så finns det ett positivt samband mellan undervisningstiden 

och elevernas prestationer inom ett utbildningssystem. Någon PISA-mätning före Lpo94 har 

dock inte gjorts i Sverige. Det går inte heller att se något samband mellan hur bra ett helt 

utbildningssystem är baserat på undervisningstiden, antagligen för att kvaliteten på 

undervisningstiden döljer ett sådant möjligt system-samband.  Magnus Oskarsson, projektledare 

vid det nationella centret för Pisa, menar att en utökad undervisningstid därför är en för enkel 

lösning på problemet. 6 

Han är, som många andra, inne på betydelsen av vad som händer i klassrummet. Men kan det 

inte vara så att undervisningstiden påverkar lärarens arbete och undervisningens kvalitet?  

I syfte att undersöka om så är fallet kommer jag att i denna uppsats undersöka om lärarna 

själva anser att mängden undervisningstid påverkar undervisningens kvalitet och om den 

inställningen har något samband med den mängd undervisning de säger sig ha. 

                                                
2 Skolverket (2008) Timss 2007, s. 73 
3 Ibid., s. 61   
4 OECD (2013) PISA 2012 Results Volume IV, Figure IV.3.10 s. 113. 
5 Ibid., s. 43. 
6  TT-telegram (2014) Fler lektioner för enkel lösning (2014-02-02)  

Notering: I artikeln står det felaktigt att Shanghai har mindre undervisningstid än Sverige, i själva verket har 

Sverige 1,45 färre matematiktimmar i veckan (och 10 timmar mindre hemarbete i veckan sammanlagt för alla 

ämnen). 
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Tidsanvändningen i matematik på högstadiet i Sverige 

PISA 2012 som bland annat mäter 15-åringars matematikkunskaper har även samlat in tidsdata 

för eleverna via enkäter. 7 Dessa visar att svenska elever har 3,01 timmars ordinarie undervisning i 

matematik i veckan mot ett OECD-snitt på 3,62 timmar, en skillnad på 35 minuter. Vad gäller 

hemarbete och annan professionellt ledd tid (läxhjälp, räknestugor etc.) så finns enbart statistik 

sammantaget för alla skolämnen. Svenska elever spenderar 5,11 timmar på skolarbete utanför 

lektionstid, varav läxor ifrån lärare upptar 3,57 timmar, medan OECD-snittet ligger på 7,13 

timmar, varav läxor ifrån lärare 4,88 timmar. 
För PISA 20068 så finns det lite mer detaljerad statistik. De svenska eleverna hade då 3,09 

timmars ordinarie undervisning i matematik i veckan och 1,79 timmars hemarbete inklusive 

annan tid för matematik. Den sammanlagda tiden på matematikstudier i veckan, 4,88 timmar, var 

den lägsta bland alla 57 deltagande länder i PISA 2006. PISA 2006 finner att det finns en svag 

positiv korrelation mellan totala undervisningstiden och resultat på makronivå. En starkare 

korrelation mellan att som elev ha en hög andel av lärotiden i ordinarie undervisning och resultat 

är tydlig. Utifrån detta så drar de slutsatsen att kvaliteten på undervisningen hör ihop med 

elevernas resultat, då ordinarie undervisning antas vara av högre kvalitet än annan lärotid 

(läxhjälp, räknestugor etc.). Deras råd till beslutsfattare i länder som vill förbättra resultaten är att 

i första hand höja kvaliteten på lärarna och tillfoga mer resurser samt ge skolor en större 

autonomi. De nämner även att själva strukturen för undervisningen, i synnerhet 

schemaläggningen, närmare bör undersökas.9   

Skolverket lät åren 2001-2002 kvalitetsgranska tidsanvändningen i svensk skola. De skriver:10 

”Genom varje omgång av nationella kvalitetsgranskningar av skola och barnomsorg sedan sådana  

påbörjades 1998 har konstaterats att ledarskapets och det av staten givna friutrymmets möjligheter delvis är 

outnyttjade. 

 

… 

 

Ett genomgående intryck från granskningen är att målen för verksamheten inte nödvändigtvis är överordnade när 

strukturer och processer för lärandet utformas i kommuner och på skolor. Tradition och pragmatism spelar en väl så 

stor roll. Samtidigt synliggörs sällan tiden som en resurs, t. ex. hur mycket lärararbetstid – och till vilket pris – som 

anslås för att en grupp av elever skall nå vissa mål.” 

                                                
7 OECD (2013) PISA 2012 Results Volume IV, Figure IV.3.10 s. 113.  
8 OECD (2011) PISA 2006 Quality time for student, Table 2.2b s. 92  
9 Ibid., s. 79 
10 Skolverket (2003) Tid för lärande s.12 
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Något motsägelsefullt så hävdar Skolverket i ett senare stycke att tidens mängd alltför ofta ses 

som en resurs, och att detta banar väg för en ineffektivt resursutnyttjande.11 Gemensamt för 

PISA och Skolverket är att de fokuserar på en effektiv tidsanvändning, detta är förståligt då 

undervisningstid är en kostsam resurs för utbildningssystemet. Det presenterar dock ingen data 

på att en tidsökning skulle vara en sämre och mer kostsam åtgärd än andra åtgärder. En bättre 

distribution av undervisningstiden utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan dock antas vara en 

relativt billig åtgärd, men kräver en del omstrukturering i många skolors organisationer vad gäller 

schemaläggningen. I ett antal intervjuer som Lunddahl, Nyroos och Rönnberg12 låtit göra i 

samband med försök med en timplanelös grundskola framkommer det att många skolchefer 

uppger att den nationella timplanen är styrande just på högstadiet. Detta tillsammans med 

ämneslärarsystemen och en trög organisation gör att en oflexibel tidsanvändning råder. Även 

lärarna själva, samt deras fackliga företrädare, ses som ett hinder till att arbeta mindre tidsstyrt 

och mer målstyrt då de i många fall vill bevara de strukturer som finns. 

En effektiv tidsanvändning beror även på hur stor del av den schemalagda tiden som används. 

En stor del av ineffektiv tidsanvändning ligger på elevernas skolk, förseningar, stök och vilja att ta 

till sig tundervisningen. En annan del ligger på ett organisatoriskt plan, med schemabrytande 

aktiviteter. Detta har Gunnar Sjöberg visat i sin doktorsavhandling13 där han följer 13 elever som 

har matematiksvårigheter. På de fem högstadieskolor han undersökt i sin longitudinella studie så 

försvinner 9-24 % av den schemalagda undervisningstiden p.g.a. schemabrytande aktiviteter 

såsom kulturarrangemang, information och temaarbeten.14 Därtill kan elevernas låga arbetsinsats 

göra att mer än 50 % av den faktiska undervisningstiden försvinner i icke-matematikrelaterade 

aktiviteter hos de mest svagpresterande eleverna. Sjöberg konstateras att en av eleverna beräknas 

ha lagt 60 timmar på matematik under hela högstadiet, 213 timmar mindre än den redan låga 

siffran på genomsnittlig schemalagd undervisningstid ifrån Timss. En del strukturella orsaker till 

den låga arbetsinsatsen finns, stora undervisningsgrupper och långa arbetspass. De långa 

arbetspassen på 60 istället för 40 minuter motiveras med att ha tid för laborativt lärande men i 

praktiken har dessa länge lektionspass bara 6 % laborationsinslag. 13-gruppen tappar ork efter 25-

30 minuter vilket gör att längre lektionspass betyder ännu mer förlorad tid. Trots allt detta så 

visar sig en vändning för alla de 13 eleverna, de klarar godkänt till slutbetyget i nian. Detta visar 

att det inte varit fråga om någon medicinsk dysfunktion som dyskalkyli, istället är det en högre 

(mindre låg) motivationsnivå p.g.a. behörighetskrav till gymnasiet, åtgärder ifrån skolan och 

eleven samt lärarinsatser som vänt trenden och fått eleverna att lägga mer tid på matematiken. 

 Relaterat till syftet med min empiriska studie så finns det mycket intressant i Sjöbergs 

                                                
11 Skolverket (2003) Tid för lärande s.13 
12 Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela & Rönnberg, Linda (2004) En styrning i tiden: Time is on our side 

13 Sjöberg, Gunnar (2006) Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? 

14 Ibid, s.141 
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avhandling15, det visar att lektionens längd är en komplex fråga, används den inte för nya 

arbetssätt verkar det göra mer skada än nytta för de svagpresterande eleverna. Samtidigt förloras 

mycket tid i början och slutet av lektioner. För dessa särskilt utvalda elever var det främst deras 

egna låga arbetsinsats som var problemet, men även ett strukturellt problem blir tydligt: 

matematikundervisning går för många ut på att styras av klockan och inte utifrån målen, läraren 

är styrd av klockan, elever går när de ser att det närmar sig rast, allt för att stjäla minuter ifrån 

matematikaktiviteter. Även om dessa elever tror att mer praktiska och laborativa arbetssätt skulle 

passa dem är de emot dessa eftersom det tvingar dem att vara mer aktiva, och vi ser att längre 

lektionspass inte ändrar arbetssättet som avsett.  

Fackförbundet Lärarnas Riksförbund har undersökt den totala undervisningstiden i matematik 

för årskurs 8 genom telefonintervjuer med lärare och rektorer.16 De konstaterar att det varierar 

kraftigt och 44 % uppger att antalet schemalagda undervisningstimmar är lägre än 89 för en klass 

per läsår. Den schemalagda tiden bestäms enligt de flesta i huvudsak av rektor och skolledning 

och enbart 27 % uppger att de lärarna har möjlighet att påverka detta. En majoritet tycker att 

antalet undervisningstimmar är rimligt i förhållande till målen, men 35 % tycker att de är för få. I 

undersökningen frågades det om vad som styr hur stor den tilldelade undervisningstiden blir. Det 

som de flesta tycker styr är den nationella timplanen, därefter elevens val, elevens individuella 

behov och skolledningens önskemål på 57, 56 resp. 56 %. En stor del, 42 %, anser att elevernas 

individuella behov inte styr elevens tilldelade undervisningstid. I frågan om undervisningstiden 

utvärderas utifrån måluppfyllelsen skiljer sig lärarnas och rektorernas åsikter åt kraftigt, de förra 

anser att det inte görs medan de senare anser att det görs. Lärarna är också mer positivt inställda 

till att införa fasta timplaner per stadium. 

Skolverket har genom att undersöka 12 skolor försökt få grepp om den totala 

undervisningstiden för en elev i grundskolan. De konstaterar att den schemalagda tiden i 

matematik ligger mycket nära den minsta garanterade undervisningstiden.17  

Den faktiska tid eleverna får blir dock lägre p.g.a. schemabrytande aktiviteter och att lärare är 

sjuka. Detta kompenseras dock i viss mån med extra tid till eleverna utanför det ordinarie 

schemat, på många skolor gäller det dock enbart de svagaste eleverna och för de tidiga 

årskurserna. I intervjuer med lärare och rektorer framkommer att dessa tycker att 

undervisningstiden är viktig, framförallt för de som har svårigheter att nå målen. Elevernas 

individuella förutsättningar anses avgöra behovet att undervisningstimmar i ett visst ämne. 

Somliga lärare menar att för vissa ämnen (framkommer inte vilka) så går undervisningstiden inte 

ihop med den mängd centralt innehåll som eleverna ska hinna lära sig.18 

                                                
15 Sjöberg, Gunnar (2006) Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? 
16 Lärarnas Riksförbund (2012) Nationella timplaner – en förutsättning för likvärdig grundskola? 
17 Skolverket (2013) Att fånga undervisningstiden med målen i fokus s.66-67  

Notering: Skolverket använder ”schemalagd tid” synonymt med faktisk tid i denna text medan den 

schemalagda tiden kallas för ”planerad tid”.  
18 Skolverket (2013) Att fånga undervisningstiden med målen i fokus s.70 
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3.1.2 Tidspress 

Singapore ligger långt över Sverige i resultaten på PISA och har ungefär lika mycket 

undervisningstid som Sverige men mycket mer hemarbete. Deras matematiklärare tycker att 

”tiden inte räcker till”, vilket har undersökts av Yew Hoong Leong och Helen L. Chick19. De 

konstaterar att lärarna har fog för sina upplevelser, då läroplanens och skolans alla didaktiska mål 

är alltför många i förhållande till den disponibla tiden, och deras studie pekar även på att den 

begränsade undervisningstiden är ett hinder för nya undervisningssätt såsom digitala hjälpmedel, 

interaktivt lärande och gruppdiskussioner. Enligt dem är det viktigt att inte bara addera fler och 

fler didaktiska mål i undervisningen utan att erkänna den reella begränsningen som tidsbristen 

innebär. De upptäcker även att lärarnas känsla av tidspress påverkar undervisningen negativt, ett 

exempel är att en lärare inte närmare reder ut matematiksvårigheter när sådana uppstår i 

diskussioner för att eleverna ska få tid att arbete enskilt i läroboken. 

Tidspress är nära relaterat till stress bland lärare, i en sammanfattning av forskning på 

stressområdet nämns förutom tidspressen en rad andra samverkande faktorer20: elevers bristande 

motivation, upprätthållande av ordningen, arbetsbörda, arbetsförhållanden, ändrade 

förutsättningar m.m. De konstaterar dock att mycket av detta är individuellt utifrån en 

kombination av lärarens personlighet, värderingar, färdigheter och förutsättningar. 

När Skolverket och Skolinspektionen undersökt faktorer som påverkar den svenska 

undervisningen har sällan undervisningstiden eller tidspress undersöks självständigt, istället 

förekommer de i de fall lärare citeras. I den nationella kvalitetsgranskningen av matematik nämns 

att det är hård tidspress, mycket innehåll och lite undervisningstid, för de gymnasiala 

matematikkurserna. Detta hindrar lärarna att ha ett ha ett varierat arbetssätt, även fast de ofta 

uttrycker en vilja att göra det.21   

                                                
19 Leong, Y.H & Chick, H.L. (2011) Time pressure and instructional choices when teaching mathematics  
20 Kyriacou, Chris (2001) Teacher Stress: directions for future research s.29 
21 Skolverket (2003), Lusten att lära – med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskningar 2001–2002. s.45 
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3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin är en svensk teori grundad på Urban Dahllöf22 och Ulf P. Lundgrens23 arbeten 

under 1960- och 1970-talet. Det är en teori som försöker förklara hur vissa faktorer utanför 

lärarens omedelbara kontroll, ramfaktorer, styr undervisningen. Teorin består förenklat av tre 

komponenter, ramfaktorer, undervisningsprocesser och uppnådda resultat i lärandet. Enligt 

denna modell så möjliggör och omöjliggör ramfaktorerna olika undervisningsprocesser, som i sin 

tur leder till olika resultat. 

 

Figur 1. Ramfaktorteorin presenterad av Lundgren (1972 s. 12). 

Ramfaktorerna är inte direkt orsak till något visst resultat utan bestämmer det möjliga urvalet 

av undervisningsprocesser och kan främja vissa undervisningsprocesser på bekostnad av andra. 

Det är undervisningsprocesserna som leder till ett resultat. Undervisningsprocesser är det som 

händer i klassrummet och handlar i stort om de metodval, val av innehåll och faktiska aktiviteter 

som sker i undervisningen. Tidigare hade utbildningsforskningen handlat om en deterministisk 

tankemodell då man mätte input-variabler (åtgärder) och output-variabler (utfall) för att finna 

eventuella samband, utan någon förklaring på detta samband. Med ramfaktorteorin får 

utbildningsforskningen en teoretisk bas att förklara orsak-verkan som är viktigt eftersom den 

pedagogiska forskningen är så komplex.24 

Medvetenheten kring ramfaktorernas påverkan på undervisningen var en del i den förändring 

ifrån regelstyrning till målstyrning som sedan skedde på 90-talet, då just Ulf P. Lundgren var 

generaldirektör på skolverket. Under regelstyrningen var ramfaktorerna mer tydliga och liknande 

för alla Sveriges grundskolelärare, för att under målstyrningen bli mer diffusa och olika beroende 

på kommun och skola. Under åren har ramfaktorteorin förfinats, utökats och förändrats för att 

även kunna beskriva den målstyrda verksamheten i dagens skola. Även om lärarna, skolan och 

kommunen själva i större grad kan välja ramar, så är ramarna när de väl valt fasta och lika 

påtagliga för undervisningsprocessen, vilket gör att teorin fortfarande behövs.25 

Den mer utvidgade ramfaktorteorin lyfter fram många fler aspekter än de ursprungliga 

ramfaktorerna som Lundgren och Dahllöf först utgick ifrån. En del varianter visar även på olika 

                                                
22 Dahllöf, Urban (1967) Skoldifferentiering och undervisningsförlopp 
23 Lundgren, Ulf P. (1972) Frame factors and the Teaching Process 
24 Lundgren, Ulf P. (1994) Om begränsningarnas möjligheter, s.8 
25 Löwing, Madeleine (2006) Matematikundervisningens dilemman s.64-65 
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hierarkiska nivåer av ramfaktorer, en ramfaktor kan vara styrd av ett antal andra ramfaktorer och 

så vidare.  

Enligt Gunn Imsen26 så är det väsentligt hur lärare uppfattar ramfaktorerna, som 

oövervinneliga hinder eller faktorer som kan påverkas, samt hur stor kontroll och inflytande 

lärarna har över dessa. Ramfaktorerna är inte bara begränsande utan utgör möjligheter till 

förändring om lärarna är medvetna om dem och har makt att påverka dem. Även Christina 

Gustavsson är inne på detta, i sin vidareutveckling av ramfaktorteorin gör hon en uppdelning av 

dessa i främjande faktorer, reella ramar och upplevda ramar.27 Både hon och Imsen lyfter upp att 

det pedagogiska handlingsutrymmet ofta är större än lärarna tror, och att det därför finns en stor 

frihet. Detta, menar Imsen, förklarar att lärarna trots allt har varierande individuella beteenden 

och att mycket forskning visar på betydelsen av lärarens insats.28 Samtidigt är inte allt upp till 

läraren, det finns en yttre gräns som ramfaktorerna sätter upp. Den hypotes som ytterst prövas i 

denna uppsats går ut på att undervisningstiden blivit en ramfaktor som flyttat denna yttre gräns så 

pass att lärarens handlingsutrymme blivit kraftigt begränsat. Därmed finns det få möjligheter till 

att bedriva en mer kvalitativ undervisning än den som ges.  

3.2.2 Tiden som ramfaktor 

Undervisningstiden har ifrån allra första början varit en stor del av ramfaktorteorin. Både Dahllöf 

och Lundgren hänvisar till Carrolls29 modell för lärande, där Carroll utgår ifrån att 

inlärningsresultaten är en funktion av den tid som används i förhållande till den nödvändiga tiden 

för att ta till sig ett visst läroinnehåll. Carrolls modell består av fem faktorer, mängden 

undervisningstid, kvaliteten på undervisningen samt elevens begåvning, studieförmåga och 

ihärdighet. Genom att inkorporera denna modell i ramfaktorteorin menar Lundgren att en 

möjlighet till mål- och resultatstyrning i skolan blev tydlig (en sådan styrning som sedan Lundgren 

själv genomförde, då skolor fick ett större friutrymme för tidsanvändningen).30 

I Dahllöfs ursprungliga undersökning så fann han att i matematikundervisningen så kan olika 

förutsättningar bland elever och skolsystem kompenseras av en större tidsmängd för de 

elevgrupper och skolsystem med sämre förutsättningar när det gäller att tillskansa sig de 

grundläggande matematikkunskaperna.31 Dahllöf presenterar en styrgruppshypotes som går ut på 

att då den nödvändiga tiden för elever att tillgodogöra sig ett moment i en grupp varierar så styrs 

arbetstakten i klassen av en styrgrupp. Denna styrgrupp består av de elever som har bland de 

lägsta studieförutsättningarna, de som befinner sig mellan 10 och 25 % om gruppen delas in 

                                                
26 Imsen, Gunn (1997) Lärarens värld s. 309 
27 Gustavsson, Christina (1999) Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete s.55 
28 Imsen, Gunn (1997) Lärarens värld s. 313 
29 Carroll, J.B. (1965) A model of school learning Teachers College records Vol. 64 No.8 s.723-733 

30 Lundgren, Ulf P. (1999) Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering s.36 
31 Dahllöf, Urban (1967) Skoldifferentiering och undervisningsförlopp s. 216 
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utifrån den nödvändiga tiden som de behöver.32 

Lundgren verifierar i sin undersökning styrgruppshypotesen, hans resultat visar även på hur 

begränsningar i undervisningstiden, i samspel med styrgruppens förutsättningar och 

undervisningens innehåll, styr lärarens val av metoder.33 

I Lundgrens ursprungliga modell fanns tre sorters ramfaktorer34: 

 

 Styrdokumentens ramar för mål och innehåll 

 

 Lärarledd tid 

 

 Klassens sammansättning utifrån den tid det tar för olika elever att nå specifika mål.  

Tiden förekommer i denna ursprungliga modell på flera ställen, både i ramfaktorer och i 

undervisningsprocessen. Den lärarledda tiden, alltså mängden undervisningstid, och elevernas 

nödvändiga tid för att ta till sig ett visst material är ramfaktorer. Den faktiska tid som ägnas åt 

särskilda moment i undervisningen är en tidsvariabel som hör till undervisningsprocessen, och i 

mångt och mycket styrs av mängden undervisningstid och den för eleverna nödvändiga tiden. 

I senare undersökningar har lärares handlande och interaktion med elever även det analyserats 

utifrån tiden som ramfaktor. Det visar sig bland annat att snäva tidsramar tvingar in lärare och 

elever i ett mönster av ytlig kommunikation och lotsning då den pedagogiska nyttan av att lärare 

hjälper en elev går förlorad.35   

3.2.3 Undervisningens kvalitet 

Ända sedan Carrolls modell för lärande, där undervisningens kvalitet (quality of instruction) är en 

oberoende variabel, har undervisningstiden delats in i en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. 

Denna uppdelning genomsyrar PISA-rapportens rekommendationer, som bygger på Carrolls 

model36, liksom Skolverkets rapport Utökad undervisningstid i matematik. 

Skolverket beskriver detta som att den kvantitativa aspekten av undervisningstiden enbart innebär 

mängden tid och att det inte är självklart att ökad mängd leder till mer lärande och 

kunskapsuppfyllande. Den kvalitativa aspekten av undervisningstiden är vad som görs, vilka 

aktiviteter som bedrivs, under lektionerna.37 Det är med andra ord det som i ramfaktorteorin 

kallas för undervisningsprocesserna. Genom denna uppdelning har Skolverket (och PISA) redan 

tagit för givet att den kvantitativa aspekten inte påverkar vad som görs och vilka aktiviteter som 

                                                
32 Dahllöf, Urban (1967) Skoldifferentiering och undervisningsförlopp s. 218 
33 Lundgren, Ulf P. (1972) Frame factors and the Teaching Process s. 222-223 
34 Ibid., s. 12  
35 Lindblad, Sverker; Linde, Göran & Näslund, Lars (1999) Ramfaktorteori och praktiskt förnuft s. 101-102 
36OECD (2011) PISA 2006 Quality time for student, s.20 
37 Skolverket (2012) Utökad undervisningstid i matematik s.90 
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inryms i undervisningen. Men enligt ramfaktorteorin påverkas det som sker i klassrummet av alla 

ramar, även tiden. Jag kommer dock att använda mig av denna Skolverkets definition av den 

kvalitativa aspekten av undervisningstiden i min analys av vad lärarna menar med 

undervisningens kvalitet. Detta har jag kommit att kalla för undervisningskvalitet per tidsenhet. 

Vad som görs och hur det görs under lektionstid bestämmer hur kvalitativ varje tidsintervall av 

en lektion är, ett mått på undervisningskvalitet per tidsenhet. Det finns en möjlig effekt av att mer 

tid även ger lärare utrymme att gå igenom fler moment och göra ”mer av samma vara” 

(repetition) som kan (även om Skolverket menar att det inte är självklart) ge bättre 

kunskapsresultat, denna effekt är inte lika intressant ur ett ramteoretiskt perspektiv. 

Undervisningens kvalitet är alltså inte samma sak som undervisningens resultat i detta fall.  

För att kunna utvärdera huruvida lärarnas definition av undervisningens kvalitet är baserad på 

vilka aktiviteter som görs i klassrummet (och inte främst baserad på effekten av ”mer av samma 

vara”) utgår jag ifrån ett par kriterier som enligt dagens forskning, sammanställd av Skolverket, 

förbättrar kvaliteten på matematikundervisningen: 38  

 Variation av arbetssätt i undervisningen 

 Formativ bedömning 

 Träning i de matematiska förmågorna 

 Gemensamma diskussioner om matematik 

 Mindre enskilt arbete i läroboken 

Skolverket skriver i sin kvalitetsgranskning39 av matematikundervisningen i den svenska 

grundskolan att kvaliteten kan förbättras. De listar ett par områden som skulle öka kvaliteten, 

även här nämns ett varierat arbetssätt, återkoppling som leder eleverna vidare (formativ 

bedömning), gemensamma samtal och en minskning av lärobokens dominans. 

Kvalitetsgranskningen är gjord före den nya läroplanens införande av de matematiska 

förmågorna. 

Dessa kriterier fångar inte in alla de variabler som utgör undervisningens kvalitet, kanske inte 

ens de viktigaste, men det är en kvantifiering av undervisningens kvalitet som gör en kvantitativ 

jämförelse möjlig. Madeleine Löwing har i sin forskning visat på vikten av kommunikationens 

didaktiska kvalitet, vilket består av lärarens egen kunskap, förmåga att lyfta fram poänger i 

undervisningsmaterialet och ta hänsyn till elevers förförståelse.40 En varierar undervisning med 

mer laborativa inslag, diskussioner och grupparbeten gör inte undervisningens kvalitet 

automatiskt bättre om inte läraren lyfter fram det didaktiska innehållet. Skolverket har i sin 

utvärdering av Matematiksatsningen kommit fram till samma sak.41 

                                                
38 Skolverket (2012) Utökad undervisningstid i matematik s.15 och s.22 
39 Skolverket (2003), Lusten att lära – med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskningar 2001–2002. s.55-56 
40 Löwing, Madeleine (2006) Matematikundervisningens dilemman s.18-19 
41 Skolverket (2011) Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder s.80 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare på grundskolans senare år 

(högstadiet) upplever att tidsaspekten påverkar deras matematikundervisning och om det finns 

något samband mellan mängden undervisningstid42 och denna upplevelse. Med tidsaspekten 

åsyftas främst den totala undervisningstiden till förfogande men även om lärarna känner en 

tidspress att hinna med det de har planerat under lektionen och deras inflytande över 

schemaläggningen. Min hypotes är att mängden undervisningstid är liten och att detta gör att 

undervisningens kvalitet lider. Utifrån detta syfte formulerades följande tre forskningsfrågor och 

till dessa ett antal preciserade frågeställningar: 

 

 Hur upplever matematiklärare den totala undervisningstiden? 

 

o Hur ser mängden undervisningstid ut enligt lärarna? 

 

o Upplever lärarna att undervisningstiden räcker till i förhållande till nationella mål 

och kunskapskrav och om inte, lider kvaliteten och variationen av detta? 

 

o Vad skulle lärarna förändra om de fick mer eller mindre undervisningstid?  

 

o Finns det något samband mellan mängden undervisningstid lärarna har och 

inställningen till undervisningstidens påverkan på undervisningen? 

 

 Känner lärarna en tidspress att hinna med det som de planerat under lektionstid? 

 

o Finns det ett samband mellan upplevd tidspress och mängden undervisningstid? 

 

o Finns det några signifikanta samband mellan upplevd tidspress och inställningen till 

undervisningstidens påverkan på undervisningen? 

 

 Hur stort inflytande har lärarna över schemaläggningen? 

 
o Finns det ett samband mellan upplevt inflytande och mängden undervisningstid? 

 

o Finns det några signifikanta samband mellan upplevt inflytande och inställningen 

till undervisningstidens påverkan på undervisningen? 

 

 

                                                
42 Med undervisningstid menas den totala undervisningstiden för en elevgrupp under ett läsår 
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5 Metod 

5.1  Datainsamling 

För att besvara frågeställningarna i den här studien så användes en kvantitativ metod. 

Kvantitativa metoder används ofta i samhällsvetenskaplig forskning då de ständigt visar sig kunna 

träffa rätt och ringa in fenomen på ett tillfredsställande sätt.43 En webbenkätundersökning 

skickades ut till högstadielärare i matematik där de både fick uppge bakgrundsinformation och ta 

ställning till ett par påståenden. Enkätsvaren ligger till grund både för mått på undervisningstiden 

och inställning till hur undervisningstiden påverkar undervisningen. Att all datainhämtning togs 

ifrån enkäten var främst av praktiska skäl. Att samla in data för undervisningstiden genom 

observationer eller dokumentation övervägdes men det ansågs inte möjligt att använda dessa för 

att få in tillräckligt mycket data på tillräckligt kort tid. Det finns både för- och nackdelar med 

webbenkät som metod. Det är svårt att veta exakt hur de svarande tolkar frågorna och det finns 

ingen möjlighet för mig att ytterligare förklara för den svarande om någonting är oklart. Detta är 

å andra sidan även en fördel, då situationen är densamma för alla och det inte finns någon 

variation i påverkan så innebär det en hög grad av standardisering vilket är ett ideal inom 

vetenskapen.44 

Enkäten var uppdelad i fyra delar, först bads lärarna redogöra bakgrunds- och tidsdata för en 

elevgrupp de har detta läsår. Sedan kom ett antal frågor om lärarnas inflytande över 

schemaläggningen följt av en del med påståenden om undervisningens kvalitet och variation 

kopplat till en rad faktorer. Slutligen fick lärarna uppge vad de skulle göra om de fick mer 

respektive mindre undervisningstid. Dessa fyra delar redogör jag för i resultatdelen, följt av en 

korrelationsanalys där en del samband mellan faktorer undersöks närmare, i synnerhet vilka 

samband som finns med undervisningstiden. 

5.2 Urval 

Målgruppen för min undersökning var svenska högstadielärare som undervisar i matematik 

läsåret 2013/2014. Urvalet skedde genom att leta upp mailadresser till dessa på högstadieskolors 

hemsidor. Det handlar därför i någon mån om ett bekvämlighetsurval45 eftersom enbart de lärare 

på skolor och kommuner där dels mailadresser fanns att finna på deras hemsidor samt det 

framkom vilka som var matematiklärare valdes ut. Enkäten skickades ut till 549 

högstadiematematiklärare i tolv stora och medelstora städer46 varav 148 svarade, vilket ger en 

                                                
43 Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. (1997) Forskningsmetodik s.157 
44 Trost, Jan (2007) Enkätboken s.59 
45 Borg & Westerlund (2007) Statistik för beteendevetare, s.26 
46 Uppsala, Umeå, Västerås, Karlstad, Lund, Varberg, Gävle, Trelleborg, Uddevalla, Karlskoga, Kristianstad 

och Stockholm 
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svarsfrekvens på 27 %. En del av bortfallet kan förklaras med att de tillfråga inte var rätt 

målgrupp, 7 personer (1 %) hörde av sig med besked om att de antingen var föräldralediga eller 

inte undervisade i matematik på högstadiet detta läsår. Andra möjliga orsaker till bortfall annat än 

tids- och intressebrist ifrån lärarna är att enkäten ej nått fram utan fastnat i skräppostfilter. 

Av de svarande så var drygt 80 % ifrån kommunala grundskolor och de hade en jämn 

fördelning för elevgrupperna på årskurserna 7, 8 och 9. 

Enligt Skolverkets statistik är det detta läsår 8110 tjänstgörande matematiklärare i dessa 

årskurser, vilket innebär att 1,8 % av dessa svarat på min webbenkät. På grund av 

bekvämlighetsurvalet så är inte lärare ifrån glesbygd representerade, och när det gäller fristående 

skolor så är Kunskapsskolan överrepresenterad p.g.a. att alla mailadresser till deras 

matematiklärare är lättillgängliga. Det finns dock inga skäl att tro att lärarnas ålder, utbildning 

eller lärostil påverkar huruvida deras mailadresser gick att hitta då detta snarare ligger på kommun 

och skolnivå.  

5.3 Bearbetning och analys av insamlade data 

Enkätsvaren samlades in digitalt genom Google Forms och exporterades till ett Microsoft Excel-

dokument där det sammanställdes. Lärarnas schemalagda och faktiska undervisningstid 

beräknades genom enkätsvaren på frågorna Total schemalagd tid för läsåret, Schemalagd tid en typisk 

skolvecka och tidsbortfall av schemabrytande aktiviteter en typisk skolvecka. Lärarnas inställning till 

påståendena gjordes om till en numrerad ordinalskala, ökande ju mer de instämde med 

påståendena. Sambandsberäkningar och korrelationsanalys gjordes sedan i statistikprogrammet 

SPSS 21. 

Till en början sammanställdes data i Excel där lärarnas enkätsvar delvis kodades om och 

relevanta diagram skapades med hjälp av Pivottabeller. Medelvärden för undervisningstiden 

räknades ut, och fördelningen av olika undervisningstider bland lärarna illustrerades genom att 

dessa klumpades ihop i ett antal intervall och visades i ett cirkeldiagram. Lärarnas svar gällande 

inflytande i schemaläggning och inställning till påståendena presenterades i stapeldiagram. För 

tydligheten i avläsning av diagrammet så har svaren ”instämmer delvis” och ”instämmer helt” i 

några fall klumpats ihop till ”instämmer” och alternativen ”varken instämmer eller instämmer 

inte” inte alltid presenterats. 

En korrelationsanalys gjordes genom att beräkna Spearmans korrelationskoefficient för ett 

antal variabler. Detta gjordes för att undersöka eventuella samband mellan utvalda variabler, 

grundat på ramfaktorteorin, min hypotes och mina frågeställningar. Att variabler samvarierar är 

inte intressant ifall det inte finns någon teori som förklarar ett möjligt samband.47 Då skalorna på 

de variabler som undersöks var både numerära (tid i timmar) och på ordinalnivå så valdes 

                                                
47 Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. (1997) Forskningsmetodik s.293 
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Spearmans rangkorrelation istället för den vanligare Pearsons produktmomentkorrelation. 

Spearmans korrelationskoefficient är mindre känslig för extremvärden för enskilda individer 

vilket gör att vi kan lita mer på denna siffra än Pearson.48 Signifikansnivå för sambanden sattes 

vid 0.05 vilket innebär att det ska vara mindre än 5 % sannolikhet att sambandet är ett resultat av 

slumpen.  

5.4 Etiska överväganden 

Deltagarna i enkäten lovades total anonymitet i enighet med konfidentialitetskravet.49 Jag 

kunde varken se lärarnas namn, ip-adress eller vilken skola de kom ifrån, inga frågor avslöjade 

deras identitet, däremot fick de kommentera enkäten och där kunde eventuella 

identifikationsmarkörer förekomma. Enbart jag har haft tillgång till lärarnas enkätsvar för att 

garantera att konfidentialiteten efterlevts. Ett citat har blivit utplockat ifrån lärarnas kommentarer 

till enkät, det är ett citat som gäller en viss sorts undervisning. Här har jag resonerat kring ifall det 

vore möjligt att på något sätt identifiera denna person och funnit att så inte är fallet då flera i min 

studie har liknande förutsättningar för sin undervisning. Lärarna har, i enlighet med 

informationskravet50, informerats om vad studien handlar om, att den sker anonymt och att 

resultaten enbart kommer att användas i vetenskapliga syften och ligga till grund för denna 

uppsats (nyttjandekravet). 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Med studiens reliabilitet menas hur tillförlitlig mätningarna kan sägas vara, en hög reliabilitet 

kräver att situationen är likadan för alla svarande och att alla svar tolkas på samma sätt.51 

Eftersom jag genomfört en enkätundersökning som presenterats på samma sätt för alla svarande 

och att svaren samlats in elektroniskt utan möjlighet till tolkningsfel beroende på handstilar etc. 

och enbart jag tolkar deras svar så är reliabiliteten hög för min studie. Reliabilitet kan delas in i 

fyra komponenter, en av dessa är konstansen vilket är den enda som kan vara problematisk för 

min studie. Konstans innebär att den kortsidiga tiden inte ska spela någon roll för svaren, alltså 

vilken veckodag eller tid på dygnet lärarna svarat. Det kan finnas ett visst mått av 

attitydförändring beroende på om lärarna svarar direkt efter en mindre lyckad lektion etc. men 

överlag finns det inget systematiskt tidsberoende i mina enkätfrågor utan dessa är utformade 

utifrån läsåret som helhet.  

Validiteten för en studie handlar om giltigheten i mätningarna, att mina enkätsvar mäter det de 

är avsedda att mäta.52 En del åtgärder har tagits för att stärka validiteten, måttet på den 

                                                
48 Borg & Westerlund Statistik för beteendevetare (2007) s.154 
49 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer s.12 
50 Ibid., s.7 
51 Trost, Jan (2007) Enkätboken s.64 
52 Ibid., s.65 



 - 20 - 

schemalagda tiden har för att stärka validiteten tagits och jämförts från två frågor, en del svarande 

har dock enbart fyllt i en av dessa frågor. Måttet på den faktiska tiden har tagits från lärarnas 

uppskattning av förlorad tid i snitt, i en följdfråga har de fått uppge sin säkerhet i detta svar. De 

som svarat att detta varit en gissning har tagits bort ifrån sammanställningen av den faktiska 

undervisningstiden. Ytterligare en aspekt som problematiserar dessa mått är att läsåret inte är slut 

och att det möjligtvis finns utrymme att utöka den schemalagda och faktiska undervisningstiden 

för vissa. För att stärka validiteten har en fråga om detta lagts in i enkäten, och de som uppger att 

det inte finns något utrymme för utökning av tiden har ansetts ge ett mått på den schemalagda 

resp. faktiska undervisningstiden med större validitet.  

När lärarna har tagit ställning till påståenden är det svårt att i kvantitativ undersökning veta exakt 

vad de anser sig tagit ställning till. För att säkra vad de exempelvis menar med undervisningens 

kvalitet har därför en mängd enkätsvar används som ger ett helhetsintryck av detta.  

5.6 Reflektion kring val av metod 

Undersökningssituationen i sig kan i viss mån påverka den information jag fått in och göra den 

mindre representativ, i det att den kan starta en känslomässig och intellektuell process hos de 

svarande som inte finns hos de icke-svarande.53 Min enkät är utformad med värdeladdade 

påståenden som helt klart kan påverka lärarna att tänka i nya tankebanor, å andra sidan är detta en 

yrkesgrupp med stor medvetenhet kring sina förutsättningar. Då mina respondenter är så pass 

insatta i det som enkäten behandlar anser jag inte att de i särskilt hög grad påverkas av enkätens 

utformning. Även om det framförallt på kommun och skolnivå är långt ifrån ett randomiserat 

urval, anser jag att min data kan användas för att dra vissa generella slutsatser.  

En del data hade kunnat inhämtas på andra sätt än med enkätsvar, undervisningstiden hade 

exempelvis lärarna kunnat redovisa genom att scanna in scheman. Detta bedömdes dock vara en 

så omständlig process för lärarna att det hade inneburit en betydande risk för färre svar. Datan 

hade möjligtvis varit mer säker, men då både PISA och Timss använt sig av enkätsvar för att ta 

fram sina siffror på undervisningstiden så anser jag att min metod är berättigad. För en säkrare 

siffra på den faktiska undervisningstiden lärarna kunde närvarorapporter ha begärts ut, men även 

detta är ett för stort arbete att begära ifrån sina respondenter om ett stort antal svarande är 

önskvärt.  

De påståenden lärarna fick ta ställning till var i de flesta fall utformade på så vis att ett 

instämmande innebar att lärarna var missnöjda med undervisningen på något sätt. En mindre 

konsekvent och mer slumpmässig formulering av påståendena skulle möjligtvis ha gjort enkäten 

mindre ledande, men skulle riskera att lärarna tolkat påståenden fel och valt ett alternativ de 

egentligen inte tycker. När det gäller svarsalternativen så var dessa ofta ”instämmer inte”, ”varken 

instämmer eller instämmer inte”, ”instämmer delvis” och ”instämmer helt”. Att det finns två 

                                                
53 Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. Forskningsmetodik s.156 
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instämmer alternativ och ett instämmer inte skapar en viss obalans. Från början hade jag tänkt ha 

med alternativet ”instämmer delvis inte” för att det skulle vara en mer balanserad Likert-skala, 

men resonerade sedan som så att ”instämmer delvis inte” och ”instämmer delvis” egentligen står 

för samma sak och att det därför riskerar att bli godtyckligt vilket av dessa de svarande väljer. I de 

fall ett påstående kan tolkas som tvådelat, där man instämmer i en del och inte instämmer i en 

annan del, finns dessutom alternativet ”varken eller” att välja. 



 - 22 - 

6 Resultat och analys 

Resultat och analysdelen är uppdelad i de tre forskningsfrågorna, där resultat av enkäten och 

korrelationsanalysen presenteras. Avslutningsvis så sammanfattas och analyseras 

forskningsfrågorna utifrån ramfaktorteorin. 

För att svara på forskningsfrågan Hur upplever matematiklärarna den totala undervisningstiden? så 

redogör jag till en början för hur mycket schemalagd och faktisk undervisningstid lärarna har. 

Den schemalagda tiden är det antal timmar som är utlagda på ett läsår enligt lärarna och den 

faktiska undervisningstiden är uträknad utifrån lärarnas uppskattning av hur mycket som 

försvinner av denna på grund av schemabrytande aktiviteter.  

Därefter redovisas svaren på ett par påståenden om tid, undervisningen och faktorer som 

påverkar undervisningens kvalitet negativt. Lärarna har även fått svara på vad de skulle göra om 

de fick mer respektive mindre undervisningstid. Slutligen undersöks ett antal samband genom en 

korrelationsanalys.  

I de två sista avsnitten så redovisas resultat och korrelationsanalyser relevanta för 

forskningsfrågorna Känner lärarna en tidspress att hinna med det som de planerat under lektionstid? och 

Hur stort inflytande har lärarna över schemaläggningen?  

6.1 Hur upplever matematiklärarna den totala undervisningstiden? 

6.1.1 Schemalagd undervisningstid 

Deltagarna i enkäten fick både frågan Hur många schemalagda timmar i matematik har dina elever detta 

läsår och Hur mycket schemalagd tid har de i matematik en typisk vecka. Saknades ett svar på totala 

antalet timmar så multiplicerades den schemalagda tiden för en vecka med 35 veckor då ett 

typiskt läsår består av 37 veckor och den första och sista veckan antas vara lektionsfri. Alla 

enkätsvar gällande totala undervisningstiden avrundades i analysen till hela timmar. 

En del skolor arbetar mindre utifrån schemalagd undervisning och mer utifrån elevernas egen 

planering av sin tid, vilket förklarar de lägsta resultaten på under 70 timmar per läsår. Samtliga 

svar under 70 timmar kommer ifrån fristående skolor, och samtliga har svarat ja på frågan Finns 

det möjlighet för eleverna att få mer lärarledd tid i matematik på skolan?  

En av dessa lärare skriver i en kommentar till enkäten: 

”Vi har ett arbetssätt som bygger på att eleverna själva kan söka upp lärare en del av sin skoldag och ganska rel. 

liten undervisningstid. När eleverna inte tar det ansvar, de är för omogna, så blir det stora kunskapsluckor för 

svaga och normalbegåvade elever. Mer styrd undervisning är att ta ansvar för eleverna. Men handledare + föräldrar 

+ rektorer kan göra mer för att pressa eleverna till att ta detta ansvar om de nu valt denna skolform. Det gör de 

inte.” 
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Den genomsnittliga schemalagda undervisningstiden för de svarande är 101 timmar per läsår. 

Genomsnittet för de fristående skolorna är på 85 timmar per läsår, då en handfull av dessa svar 

ligger på under 40 timmar per läsår så drar dessa ner genomsnittet rejält. Genomsnittet på 104 

timmar för lärarna på kommunala skolor är en mer relevant siffra då den antas mäta en mer 

traditionell undervisning. Det framkommer inte vilket arbetssätt de kommunala lärarna med lägst 

antal schemalagda undervisningstimmar arbetar med, de svarar dock i mindre utsträckning än de 

fristående lärarna att det finns väsentligt utrymme för mer lärarledd tid (16 % jämfört med 73 % 

för de som har under 100 timmar).  

Genom att dela in undervisningstiden i 8 intervaller blir fördelningen tydlig, se Figur 2 nedan. 

Att ha schemalagd undervisningstid i intervallen 90-99 och 100-109 timmar är det vanligaste. 

 

 

Figur 1. Schemalagd tid per läsår då tid för schemabrytande aktiviteter har räknats bort. Andel svarande i 
åtta olika intervall i procent.  

6.1.2 Faktisk undervisningstid 

Lärarna ombads uppskatta hur mycket av den schemalagda tiden som försvinner av 

schemabrytande aktiviteter varje vecka. Sammantaget så försvinner 11 % av lärarnas 

sammanlagda schemalagda tid. Samma procentandel försvinner för enbart de kommunala lärarna. 

Detta drar ner den genomsnittliga undervisningstiden per läsår för alla lärare till 90 timmar och 

för de kommunala lärarna till 92 timmar, kallad faktisk undervisningstid. Lärarna bads även uppge 

hur säkra de var på denna uppskattning av förlorad undervisningstid, endast 35 % uppgav att de 

var säkra, mycket säkra eller hade detta väldokumenterat. För dessa säkrare lärare försvann 12 % 

av den sammanlagda schemalagda undervisningstiden, vilket visar att de 11 % i genomsnitt för 

alla lärare inte skiljer sig så mycket ifrån de säkrare uppgifterna. För den faktiska 

undervisningstiden är intervallen 80-89 och 90-99 timmar vanligast, se figur 3 nedan. 
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Figur 2. Faktisk undervisningstid54 per läsår då tid för schemabrytande aktiviteter har räknats bort.                   
              Andel svarande i åtta olika intervall i procent.  

 Vilken undervisningstid, schemalagd och faktisk, eleverna får beror även på om det finns 

utrymme till utökad undervisningstid. Drygt 30 % av lärarna uppgav att det fanns möjlighet till en 

utökning av den ordinarie undervisningstiden, se Figur 4 nedan. Det är även intressant att se att 

de flesta lärare, 84 %, uppgav att det fanns möjlighet till mer lärartid för eleverna på skolan, 

exempelvis räknestugor och läxhjälp.  

 

 
Figur 3. Lärarnas svar i % på frågan Finns det möjlighet att öka denna undervisningstid i matematik? och frågan 
Finns det möjlighet för eleverna att få mer lärarledd tid i matematik på skolan. 

                                                
54 Den faktiska undervisningstiden har räknats ut baserat hur mycket tid som läraren uppgett försvinner p.g.a. 

schemabrytande aktiviteter. De som inte svarat på den frågan har tagits bort ifrån datasammanställningen 
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6.1.3 Undervisningstidens inverkan på undervisningen 

För att få reda på hur lärarna anser att undervisningstiden påverkar undervisningen fick de ta 

ställning till ett par påståenden om undervisningstiden och undervisningens kvalitet, 73 % av 

lärarna instämmer helt eller delvis med påståendet att de tilldelade undervisningstimmarna är för 

få för att uppnå alla nationella målen och kunskapskraven, se figur 4 nedan. 

 

 

Figur 4. Lärarnas inställning till påståendet De tilldelade undervisningstimmarna i matematik är för få i förhållande 
till att uppnå alla nationella målen och kunskapskraven i antal uttryckt i %  

De deltagande lärarna tog även ställning till påståenden om hur de påverkades av 

undervisningstiden: ifall de hoppade över centralt innehåll eller träning av matematiska förmågor 

p.g.a. tidsbrist eller om de tror att de skulle ha högre kunskapskrav givet mer undervisningstid, se 

figur 5 nedan. Nära hälften, 47 %, uppger att de hoppar över att aktivt träna eleverna i vissa 

matematiska förmågor p.g.a. att undervisningstiden inte räcker till.  En majoritet, 54 %, menar 

dock att de inte hoppar över något centralt innehåll, endast 21 % uppger att de skulle göra det i 

någon grad. Kunskapskraven råder det delade meningar om, flera uttrycker även i kommentar till 

enkäten att de inte riktigt förstår den frågan. En del av dessa lärare uppger dock att de tolkat den 

på det sätt den är menad, att bedömningen och betygsättningen av eleverna på något sätt skulle 

vara beroende av hur mycket undervisningstid eleverna har. Kunskapskraven är idag skrivna för 

årskurs 9, så det finns ett visst utrymme att i årskurs 7 och 8 själv som lärare tolka in vad som hör 

till dessa årskurser. Det är därför anmärkningsvärt att andelen som instämmer i påståendet är 

högre för årskurs 9 än de andra årskurserna. Hälften av de svarande som utgår ifrån elever i 

årskurs 9 menar att kunskapskraven de utgår ifrån i sin betygsättning vore högre om eleverna haft 

mer undervisningstid. Som kunskapskraven är skrivna för grundskolan ska slutbetyget i årskurs 9 

basera sig på ett antal kunskapsförmågor, och inte på hur väl eleverna utvecklats utifrån den 

undervisningstid de fått. Det finns alltså inget utrymme att som lärare låta betygsättningen styras 

av undervisningstiden som läroplanen är skriven.  
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Figur 5. Lärarnas inställning55 till tre påståenden i antal uttryckt i %. Centralt innehåll = Jag hoppar över att 
ha genomgång på visst centralt innehåll p.g.a. att undervisningstiden inte räcker till. Förmågor = Jag hoppar över att 
aktivt träna eleverna i vissa matematiska förmågor p.g.a. att undervisningstiden inte räcker till. Kunskapskrav = Jag 
skulle ha högre kunskapskrav i min betygssättning om eleverna haft mer undervisningstid. De procentenheter som 
saknas i diagrammet hör till dem som svarat ”varken instämmer eller inte instämmer” på påståendet.  

För att undersöka hur lärarna upplevde att undervisningens kvalitet och variation generellt sett 

påverkas av den totala undervisningstiden fick de åter igen ta ställning till påståenden. Även ett 

antal andra faktorer fanns med i påståendena för att en jämförelse ska bli möjlig. I figur 6 går det 

att se att en klar majoritet av lärarna, 66 %, tycker att kvaliteten på undervisningen blir lidande av 

att undervisningstiden inte räcker till (41 % instämmer delvis och 25 % instämmer helt). Det är 

nästan lika många som de som tycker att den blir lidande av att planeringstiden inte räcker till, 

vilket är 67 %. Att en tredje tidsfaktor, ett oflexibelt undervisningsschema, skulle försämra 

undervisningens kvalitet höll 34 % med om medan 36 % inte höll med om detta. Den faktor som 

de allra flesta tycker försämrar kvaliteten på undervisningen är elevernas kunskapsluckor, 78 %, 

men någon vidare undersökning av vad lärarna anser dessa kunskapsluckor kommer ifrån har inte 

gjorts i denna studie. Fler lärare anser att bristen på undervisningstid försämrar kvaliteten än att 

elevgruppens storlek eller lärarens avsaknad av kompetens skulle göra detsamma. 

 

                                                
55 Till ”instämmer” har de som svarat ”instämmer delvis” och ”instämmer helt” räknats. 
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Figur 6. Lärarnas inställning56 till sex olika påståenden uttryckt i %. Påståendena är Jag anser att kvalitén på 
undervisningen blir lidande p.g.a. att den totala undervisningstiden inte räcker till etc. 

I figur 7 går det att se att när det gäller variation av arbetsätten så tycks tidsaspekterna ha en 

liknande roll som för kvaliteten av undervisningen enligt lärarna. Planeringstiden tycks dock spela 

något större roll och undervisningstiden något mindre roll. Båda dessa är det som enligt flest 

lärare påverkar variationen negativt, 71 % respektive 63 %, medan elevfaktorerna spelar mindre 

roll jämfört med för kvaliteten enligt ett flertal. Enbart hälften av lärarna tycker att 

kunskapsluckor och elevgruppens storlek inverkar negativt på variationen av arbetssätt som 

används i undervisningen, se figur 7 nedan. 

Överlag så tyckte inte lärarna att ett oflexibelt schema eller längden på lektionerna var vidare 

problematiskt (de fick även ta ställning till om lektionstidens längd påverkade kvaliteten och 

variationen men detta har lämnats utanför Figur 5 och 6). Det enda resultat av lektionslängden av 

intresse var att för dem som hade lektioner kortare än 60 minuter (94 stycken) så anser 63 % att 

den korta lektionstiden i någon grad försämrar variationen av arbetssätt i undervisningen. Bara en 

minoritet av dessa anser dock att kvaliteten skulle försämras av för kort lektionstid. 

                                                

56 Till ”instämmer” har de som svarat ”instämmer delvis” och ”instämmer helt” räknats. 
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Figur 7. Lärarnas inställning57 till sex olika påståenden uttryckt i %. Påståendena är Jag anser att variationen 
av arbetssätt i undervisningen blir lidande p.g.a. att den totala undervisningstiden inte räcker till etc. 

Eftersom detta är en kvantitativ studie är det svårt att veta vad lärarna lägger in i betydelsen av 

”kvaliteten på undervisningen”. Av dem som tycker att den påverkas negativt av bristande 

undervisningstid tycker även 84 % att variationen av arbetssätt påverkas negativt, vilket är en 

indikator på att dessa två begrepp hör ihop för många lärare. Enbart 3 % av lärarna tyckte att 

variationen av arbetssätt påverkades negativt men inte kvaliteten, och 7 % att kvaliteten blir 

lidande men inte variationen, se Tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. En korstabell av lärarnas svar på om bristen på undervisningstid gör kvaliteten och variationen 
lidande. 

 Variationen inte lidande Variationen varken eller Variationen lidande 

    

Kvalitet inte lidande 16 % 3 % 3 % 

Kvalitet varken eller 3 % 5 % 5 % 

Kvalitet lidande 7 % 3 % 55 % 

6.1.4 Vad lärarna skulle förändra vid mer eller mindre undervisningstid 

En samlad bild över lärarnas syn på undervisningstiden är att tiden inte räcker till, se figur 4, och 

att kvaliteten och variationen på undervisningen blir lidande, se figur 6 och 7. För att få en ökad 

förståelse för vad de menar med detta är det intressant att ta reda på vad lärarna skulle göra om 

de fick mer eller mindre undervisningstid. För att få svar på frågeställningen om hur en 

förändring av undervisningstiden skulle påverka undervisningens innehåll enligt lärarna så fick de 

                                                
57 Till ”instämmer” har de som svarat ”instämmer delvis” och ”instämmer helt” räknats. 
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kryssa i ett antal alternativ för vad de skulle göra om de fick mer respektive mindre 

undervisningstid till sitt förfogande i matematikundervisningen. Det fanns även möjlighet att 

skriva in egna alternativ.  

   I Figur 8 framgår det att en majoritet av lärarna uppger att om de skulle få mer undervisningstid 

till sitt förfogande så skulle de öka den procentuella andelen laborativa inslag, diskussioner eller 

grupparbeten samt öka fokuseringen på vissa matematiska förmågor och arbeta mer med 

formativ bedömning. Av de svarande så uppger 36 % att de skulle arbeta mindre utifrån 

läroboken. Räknas de lärare samman som uppger att de antingen eller i kombination skulle öka 

andelen laborativa inslag, diskussioner och/eller grupparbeten så utgör de 95 % av de svarande. 

 

 

Figur 8. Hur många procent av lärarna som kryssat i ett visst svarsalternativ58 på frågan Vad skulle du som 
lärare göra om du fick mer undervisningstid i matematik? 

På frågan om vad lärarna skulle göra om de ifall undervisningstiden reducerades så uppger en 

majoritet, 52 %, att de skulle hålla ett snabbare tempo. Mellan 40-50% av de tillfrågade hävdar att 

                                                

58 Det var möjligt att välja flera alternativ, även motstridiga sådana men inget sådant fall förekom. Ett fåtal egna alternativ finns med i 

resultatet men visas inte i diagrammet då inga av dessa delades av någon annan. 147 av 148 lärare svarade på denna fråga.  
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de skulle minska den procentuella andelen laborativt inslag, diskussioner och grupparbeten samt 

ge mer hemarbete till eleverna (se Figur 9). 

 

Figur 9. Hur många procent av lärarna som kryssat i ett visst svarsalternativ59 på frågan Vad skulle du som 
lärare göra om du fick mindre undervisningstid i matematik?  

6.1.5 Korrelationsanalyser över samband med undervisningstid 

Korrelationsanalyser gjordes för att dels få en djupare förståelse av hur lärarna upplever 

undervisningstiden och dels för att undersöka eventuellt statistiskt signifikanta samband.  

Utifrån svaren kring undervisningstiden, se avsnitt 7.1.1 och 7.1.2, samt huruvida det finns 

möjlighet till utökad undervisningstid, se Figur 3 i avsnitt 7.1.2 Faktisk tid, så har vi fyra mått på 

undervisningstiden. Först och främst den schemalagda och den faktiska, men även den 

                                                

59 Det var möjligt att välja flera alternativ, även motstridiga sådana men inget sådant fall förekom. 147 av 148 lärare svarade på denna fråga. 
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schemalagda tiden för de som uppgett att det inte finns utrymme för utökad tid respektive den 

faktiska tiden för de som uppgett att det inte finns utrymme för utökad tid. 

De mer specificerade måtten på undervisningstid antas bättre avspegla hur mycket 

undervisningstid lärarna har, men färre lärare ingår i dessa. 

Tabellerna i följande avsnitt visar Spearmans korrelationskoefficient (rs) för olika samband 

mellan undervisningstiden och inställningen till olika påståenden och av dessa är enbart de som är 

markerade med en eller två stjärnor (*) statistiskt signifikanta, d.v.s. för dessa är det mindre än  

5 % respektive 1 % sannolikhet att sambandet är slumpmässigt. Positiva värden på rs indikerar ett 

positivt samband och negativa värden negativa samband. Ju närmre värden är 1 eller -1 ju 

starkare positivt eller negativt samband är det. Värden nära 0 innebär svaga samband. 

6.1.6 Samband mellan undervisningstid och upplevelse av för få 

undervisningstimmar 

Lärarnas svar på frågan De tilldelade undervisningstimmarna i matematik är för få i förhållande till att uppnå 

alla nationella målen och kunskapskraven visas i Figur 4 i avsnitt 7.1.3 Undervisningstidens inverkan på 

undervisningen. Genom att göra en korrelationsanalys mellan detta svar och de fyra måtten på 

mängden undervisningstid undersöks ifall det finns ett samband mellan lärarnas inställning till om 

det är för få undervisningstimmar och deras undervisningstid. Ett sådant samband finns för alla 

fyra måtten på undervisningstid. Detta innebär att de som tycker att undervisningstimmarna är 

för få också tenderar att ha färre undervisningstimmar än de som inte tycker det. 

Upplevelsen av att undervisningstimmarna är för få korrelerar starkast med det faktiskt antal 

undervisningstimmar för de som ej har möjlighet till utökad tid, se Tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2 Korrelationer mellan upplevelsen av att undervisningstimmarna är för få i förhållande till 

nationella mål och kunskapskrav och undervisningstiden60. (rs = Spearmans korrelationskoefficient) 

 Antal 

schemalagda 

timmar i 

matematik 

(n=145) 

Antal schemalagda 

timmar i matematik för 

de som ej har möjlighet 

till utökad tid 

(n=67) 

 

Faktiskt 

antal 

timmar i 

matematik 

(n=106) 

Faktiskt antal 

timmar i 

matematik för de 

som ej har 

möjlighet till 

utökad tid 

(n=46) 

Upplever för få 

timmar  
rs= -0,200* rs= -0,249* rs= -0,343* rs= -0,346* 

Notera *p<=0,05; **p<=0,01  

                                                
60 Fyra mått på undervisningstiden används, antalet schemalagda undervisningstimmar för alla resp. enbart 

för de som ej har möjlighet till utökad tid samt faktiskt antal undervisningstimmar för alla resp. enbart för de 

som ej har möjlighet till utökad tid. 
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Sambandet mellan upplevelsen av att undervisningstimmarna är för få i förhållande till 

nationella mål och kunskapskrav och den faktiska undervisningstiden illustreras nedan i Figur 10. 

 

 

Figur 11. Medelvärdet av den faktiska undervisningstiden61 för ett läsår per svarsalternativ för de lärare 
som tagit ställning till påståendet De tilldelade undervisningstimmarna i matematik är för få i förhållande till att 
uppnå alla nationella målen och kunskapskraven. 

6.1.7 Samband mellan undervisningstid och upplevelsen av undervisningens 

kvalitet 

Frågeställningen Finns det något samband mellan upplevelsen av att kvaliteten skulle lida av tidsbrist och 

lärarnas undervisningstid? utreder i vilken mån mängden undervisningstid kan ses som ramfaktor, är 

svaret nej på den frågan kan vi dra slutsatsen att lärarnas upplevelse beror på andra faktorer än 

primärt mängden undervisningstid. För mått på vad kvalitet på undervisning är används primärt 

påståendet att undervisningens kvalitet lider av bristande undervisningstid. Även påståendet om 

undervisningens variation är relevant liksom om lärarna uppger att de hoppar över centralt 

innehåll, hoppar över matematiska förmågor eller skulle ha högre kunskapskrav.  

I Tabell 3 går det att se svaga samband mellan antalet schemalagda timmar och upplevelse av 

brist på undervisningstiden, att lärarna hoppar över centralt innehåll och matematiska förmågor 

samt att variationen blir lidande av brist på tid. En korrelation är icke signifikant, den om 

kunskapskrav, då sannolikhet för slumpmässig korrelation är över 5 %-gränsen. Genom att göra 

samma korrelationsanalys med de mer specificerade måtten på undervisningstid framkom det 

vilka samband som stärks och inte. De tre sambanden mellan lärarens påverkan genom att hoppa 

över moment och förmågor eller ha lägre kunskapskrav stärks inte medan de övriga gör det, se 

Tabell 4 och 5. Detta är även inskrivet i Tabell 3. 

 

                                                
61 Den faktiska undervisningstiden har räknats ut baserat hur mycket tid som läraren uppgett försvinner p.g.a. 

schemabrytande aktiviteter. De som inte svarat på den frågan har tagits bort ifrån datasammanställningen. 
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Tabell 3 Korrelationer mellan antalet schemalagda undervisningstimmar och svar på fem påståenden om 
hur tiden upplevs påverka undervisningen. (rs = Spearmans korrelationskoefficient) 

 
Antal schemalagda 

timmar i matematik 

rs 

 

Antal personer 

n 

Stärkt korrelation 

för mer 

specificerade mått 

på 

undervisningstiden 

Hoppar över centralt 

innehåll 
-0,172* 143 Nej 

Hoppar över matematiska 

förmågor 
-0,186* 144 Nej 

Skulle ha högre 

kunskapskrav om mer tid 
-0,136  143 Nej 

Anser att kvaliteten på 

undervisningen blir 

lidande pga för lite 

undervisningstid 

-0,310** 146 Ja 

Anser att variationen av 

undervisningen blir 

lidande pga för lite 

undervisningstid 

-0,171* 145 Ja 

Notera * = p<=0,05; ** = p<=0,01  

Det finns en medelstark negativ korrelation mellan den schemalagda undervisningstiden och 

åsikten att kvaliteten blir lidande av för lite undervisningstid. Det betyder med andra ord att ju 

färre undervisningstimmar en lärare har, ju troligare är det att hen anser att kvaliteten blir lidande 

av det låga antalet undervisningstimmar. Denna korrelation blir starkare för de mer specificerade 

undervisningstiderna, se Tabell 4 nedan.  
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Tabell 4 Korrelationer för de fyra måtten på undervisningstiden och upplevelsen av att undervisningens 
kvalitet blir lidande av tidsbrist. (rs = Spearmans korrelationskoefficient) 

 Antal 

schemalagd

a timmar  

(n=146) 

Antal 

schemalagda 

timmar för de 

som ej har 

möjlighet till 

utökad tid 

(n=68) 

Faktiskt 

antal timmar 

i matematik 

(n=107) 

Faktiskt 

antal timmar  

för de som 

ej har 

möjlighet till 

utökad tid 

(n=47) 

Anser att kvaliteten på 

undervisningen blir lidande 

p.g.a. för lite undervisningstid 

rs= -0,310** rs= -0,379** rs= -0,415** rs= -0,518** 

Notera * = p<=0,05; ** = p<=0,01  

De som har svarat ”instämmer inte” till påståenden att ”kvaliteten blir lidande p.g.a. att den 

totala undervisningstiden inte räcker till” har i genomsnitt 101 faktiska undervisningstimmar per 

läsår medan de som ”instämmer helt” i genomsnitt har 79 timmar, se Figur 11 nedan.  

 

 

Figur 11. Medelvärdet av den faktiska undervisningstiden62 för ett läsår per svarsalternativ för de lärare 
som tagit ställning till påståendet Jag anser att kvalitén på undervisningen blir lidande p.g.a. att den totala 
undervisningstiden inte räcker till.  

Sambandet som syns i Figur 11 ovan har en korrelationskoefficient på rs = -0,415** (se Tabell 

4 ovan), ju färre faktisk undervisningstid en lärare har ju troligare är det att denne tycker att 

kvaliteten på undervisningen påverkas negativt av tidsbrist, därav är medelvärdet lägre för de 

svarsalternativ som i större grad instämmer i detta. 

                                                
62 Den faktiska undervisningstiden har räknats ut baserat hur mycket tid som läraren uppgett försvinner p.g.a. 

schemabrytande aktiviteter. De som inte svarat på den frågan har tagits bort ifrån datasammanställningen. 



 - 35 - 

Upplevelsen av att undervisningstimmarna inte räcker till och att variationen lider av tidsbrist 

har ett starkare samband med undervisningstiden ju mer specificerat mått på denna som används, 

se Tabell 5 nedan. 

 
Tabell 5 Korrelationer för de fyra måtten på undervisningstiden och upplevelsen av att undervisningens 
variation i arbetssätt blir lidande av för lite undervisningstid. (rs = Spearmans korrelationskoefficient) 

 Antal 

schemalagda 

timmar i 

matematik 

(n=145) 

Antal 

schemalagda 

timmar för de 

som ej har 

möjlighet till 

utökad tid 

(n=67) 

Faktiskt 

antal timmar 

i matematik 

(n=106) 

Faktiskt 

antal timmar 

för de som 

ej har 

möjlighet till 

utökad tid 

(n=46) 

Anser att variationen 

på undervisningen 

blir lidande p.g.a. för 

lite undervisningstid 

rs= -0,171* rs= -0,252* rs= -0,268** rs= -0,380** 

Notera *p<=0,05; **p<=0,01  

 
Att korrelationen är mindre stark än för kvaliteten beror på att de med mest undervisningstid i 
hög grad valt alternativet ”varken eller” och inte ”instämmer ej”. Detta framkommer i Figur 12 
nedan. Skillnaderna mellan de som instämmer och inte instämmer är tydlig även här. 

 

Figur 12. Medelvärdet av den faktiska undervisningstiden för ett läsår per svarsalternativ för de lärare som 
tagit ställning till påståendet Jag anser att kvalitén på undervisningen blir lidande p.g.a. att den totala 
undervisningstiden inte räcker till.  
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6.2 Känner lärarna en tidspress att hinna med det som de planerat under lektionstid? 

För att få svar på forskningsfrågan om lärarna har en känsla av tidspress fick lärarna ta ställning 

till påståendet Jag som lärare känner tidspress att under lektionstid hinna med det jag har planerat. Flertalet 

lärare, 69 %, instämmer helt eller delvis63 med detta påstående, 15 % instämmer inte och 12 % 

svarar varken eller.  

6.2.1 Samband mellan känsla av tidspress och undervisningstiden 

Det finns inget tydligt samband mellan den upplevda tidspressen och mängden undervisningstid, 

vilket tyder på att andra faktorer än enbart mängden tid påverkar denna känsla. För tre av måtten 

på undervisningstiden finns det inget signifikant samband alls, för den fjärde, den faktiska 

undervisningstiden, finns ett svagt samband med en korrelationskoefficient på rs = -0,219*.   

Det finns heller inte några tydliga samband mellan den upplevda tidspressen och lärarnas 

lektionslängd eller elevantal, som skulle kunna vara andra inverkande ramfaktorer. Däremot 

svarar de som har en känsla av tidspress i högre grad att kvaliteten lider av ett oflexibelt schema, 

för korta lektionspass, elevernas kunskapsluckor och elevgruppens storlek (med 

korrelationskoefficienter rs = 0,348**, rs = 0,229**, rs = 0,210*  resp. rs = 0,313**). Detta tyder på 

att det är en komplex kombination av bland annat tids- och elevfaktorer som har ett samband 

med en känsla av tidspress. 

6.2.2 Samband mellan känsla av tidspress och inställning till undervisningstiden 

Ett medelstarkt samband mellan känsla av tidspress och upplevelsen av att 

undervisningstimmarna är för få finns, liksom med de fem olika påståenden om undervisningens 

påverkan av tidsbrist, se Tabell 6 nedan. Av de lärare som helt eller delvis instämmer i att de 

känner en tidspress att hinna med det som de planerat till sin lektion så uppger 55 % att de inte 

tränar sina elever tillräckligt i alla de matematiska förmågorna. Inte lika många uppger att centralt 

innehåll hoppas över, 27 %, eller att de har lägre kunskapskrav, 42 %. Av dessa lärare anser 77 % 

att undervisningens kvalitet blir lidande av för lite undervisningstid och 74 % att variationen blir 

det. 

 

 

                                                
63 43 % instämmer delvis och 30 % instämmer helt 
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Tabell 6 Korrelationer mellan känslan av tidspress och svar på sex påståenden om hur tiden upplevs 
påverka undervisningen. (rs = Spearmans korrelationskoefficient) 

 
Upplever tidspress att 

hinna med planering 

under lektion 

rs 

 

Antal personer 

n 

Upplever för få timmar i 

förhållande till att uppnå mål  

0,480** 146 

Hoppar över centralt innehåll 0,361** 144 

Hoppar över matematiska 

förmågor 

0,437** 145 

Skulle ha högre 

kunskapskrav om mer tid 

0,215** 144 

Anser att kvaliteten på 

undervisningen blir lidande 

pga för lite undervisningstid 

0,600** 147 

Anser att variationen av 

undervisningen blir lidande 

pga för lite undervisningstid 

0,512** 146 

Notera *p<=0,05; **p<=0,01  

 

Jämfört med Tabell 3 i avsnitt 7.1.7 Samband mellan undervisningstiden och lärarnas upplevelse av 

undervisningens kvalitet, så är dessa korrelationer både starkare och mer säkra, med en signifikans på 

0,01-nivå för var och en. En ökad känsla av tidspress gör lärarna mer benägna att hoppa över 

centralt innehåll och matematiska förmågor, detta gäller även för årskurs 9 (i något högre grad till 

och med) vilket jag återkommer till i sammanfattningen. Eftersom de nationella målen och 

kunskapskraven är skrivna för årskurs 9, och det är då elever får slutbetyg att söka till gymnasium 

med, är dessa extra intressanta. Sambandet med kunskapskraven är dock svagt och icke 

signifikant om enbart Årskurs 9-gruppen undersöks. 

6.3 Hur stort inflytande har lärarna över schemaläggningen? 

Slutligen är det ur en ramteoretisk utgångspunkt intressant att ta reda på hur stort inflytande 

lärarna har, eller anse sig ha, över undervisningstiden. Kopplat till denna forskningsfråga är även 

huruvida det finns något samband mellan lärarnas inflytande och mängden undervisningstid samt 

inställning till undervisningstidens inverkan på kvalitet och variation av undervisningen. Här 

uppkom en del oväntade resultat. 

I enkäten ställdes fyra frågor om lärarnas inflytande över schemaläggningen. På frågan om 

lärarnas inflytande över mängden undervisningstid svarade en majoritet, 76 %, ”lite” eller ”inget 

inflytande”. En skillnad mellan kommunala och fristående skolor visade sig. För kommunala 
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skolor uppger 50 % av lärarna att de inte har något inflytande alls medan den siffran för de 

fristående skolorna är 24 %, se figur 12 nedan. 

 

 

Figur 12. Lärarnas svar i % på frågan om deras upplevda inflytande över mängden undervisningstid. 

De tre övriga frågorna om schemaläggning berörde hur stort inflytande lärarna har över 

lektionspassens längd och placering av lektionerna samt över att få kompensation för 

undervisningstid som försvunnit p.g.a. schemabrytande aktiviteter. På alla dessa tre frågor har en 

majoritet svarat litet eller inget inflytande 

6.3.1 Samband mellan inställning till undervisningstiden och lärarnas inflytande 

över schemaläggningen 

De lärare som anser sig ha mer inflytande över undervisningstiden har inte fler 

undervisningstimmar, utan snarare tvärtom mindre. Det mest överraskande resultatet i denna 

studie var att det fanns ett signifikant negativt samband, om än svagt, mellan lärarnas upplevda 

inflytande över undervisningstiden och antal undervisningstimmar. Korrelationskoefficieten för 

detta är rs = -0.188*.  Detta innebär att ju mer inflytande en lärare anser sig ha desto troligare är 

det att hen har färre undervisningstimmar till sitt förfogande, se Figur 13 nedan.  Detta kan dels 

förklaras med den stora skillnaden mellan fristående och kommunala skolor i inflytande  

(se Figur 12 ovan) då friskolor har mer inflytande över undervisningstiden och samtidigt mindre 

undervisningstid i genomsnitt (se kapitlet Schemalagd tid). Räknas de fristående skolorna bort 

försvinner detta statistiska samband, men de med inflytande har fortfarande något lägre 

undervisningstid i genomsnitt än de utan, se Figur 14 nedan. 
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Figur 13. Den schemalagda undervisningstiden i genomsnitt för de lärare som svarat inget, lite, en del, 
mycket respektive fullständigt inflytande. Totalt för alla skolor. 

 

Figur 14. Den schemalagda undervisningstiden i genomsnitt för de lärare som svarat inget, lite, en del, 
mycket respektive fullständigt inflytande. Enbart för de kommunala skolorna underst. 
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6.3.2 Samband mellan undervisningstiden och lärarnas inflytande över 

schemaläggningen 

Inga tydliga samband mellan lärarnas inflytande över mängden undervisningstid och hur de 

upplevde tidsfaktorernas inverkan på kvaliteten identifierades, se Tabell 7 nedan. 

 
Tabell 7 Korrelationer mellan lärarnas inflytande över mängden undervisningstid och svar på sex 
påståenden om hur tiden upplevs påverka undervisningen. (rs = Spearmans korrelationskoefficient) 

 
Inflytande över mängden 

undervisningstid 

rs 

 

Antal personer 

n 

Upplever för få timmar i 

förhållande till att uppnå mål  

-0.020 147 

Hoppar över centralt innehåll 0,062 145 

Hoppar över matematiska 

förmågor 

-0.133 146 

Skulle ha högre 

kunskapskrav om mer tid 

0,044 145 

Anser att kvaliteten på 

undervisningen blir lidande 

pga för lite undervisningstid 

-0,125 147 

Anser att variationen av 

undervisningen blir lidande 

pga för lite undervisningstid 

-0,188* 148 

Notera *p<=0,05; **p<=0,01  

En möjlig psykologisk effekt av att som lärare ha större inflytande skulle göra att 

undervisningstiden skulle upplevas annorlunda är därför inte trolig. Det svaga sambandet med 

variation av arbetssätt förklaras mycket av att just de som arbetar på fristående skolor med stort 

inflytande över tiden har okonventionella arbetssätt och tycker inte att variation av arbetssätt 

påverkas negativt. Görs en korrelationsanalys med enbart de kommunala lärarna finns det inget 

sådant samband.  

Det enda klara sambandet för alla fyra inflytelsefrågor, med en korrelationskoefficient på  

rs = -0,240**, är att de som anser sig ha inflytande att få kompensation för schemabrytande 

aktiviteter också har mindre tid som försvinner av den schemalagda tiden. En svag negativ 

korrelation, rs = -0,163*, mellan inflytande över placering av undervisningstid och upplevelsen av 

att variationen lider av ett oflexibelt schema finns även det, men även denna försvinner ifall 

enbart kommunala lärare räknas med.  
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6.4 Sammanfattning av resultaten ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 

Genomsnittsvärdet för den schemalagda och den faktiska undervisningstiden tyder på samma sak 

som rapporterats i PISA 201264 och Timss 200765, att Sverige har en låg mängd undervisningstid i 

matematik på högstadiet i jämförelse med andra länder. Över 60 % av lärarna tycker att kvaliteten 

på undervisningen blir lidande av att undervisningstiden inte räcker till. Den inställningen har ett 

klart samband med den mängd undervisningstid läraren har per läsår, de som inte tycker att 

kvaliteten försämras har i genomsnitt 22 timmar mer faktisk undervisningstid per läsår än de som 

verkligen tycker det. Resultaten visar också att om lärarna skulle få mer undervisningstid i 

matematik så skulle de allra flesta, 95 %, öka andelen laborativa inslag, diskussioner och/eller 

grupparbeten. Mina resultat tyder på den att faktiska undervisningstiden har betydelse för hur 

lärarna uppfattar undervisningstiden som en negativ ramfaktor, d.v.s. ju mindre undervisningstid 

en lärare har, ju troligare är det att denne anser att bristande undervisningstid påverkar kvaliteten 

och variationen negativt.  

I enkäten fick lärarna svara på hur tre specifika saker i undervisningens innehåll, det centrala 

innehållet, träning av matematiska förmågor och lärarnas kunskapskravskrav i betygsättningen 

påverkades av eventuell tidsbrist. Svaren tyder på att undervisningstiden inte har en så pass 

avgörande betydelse så att innehållet eller kunskapskraven skulle påverkas, men däremot svarar 

en majoritet att fokuseringen på de matematiska förmågorna blir lidande av tidsbrist. Det visar sig 

att dessa svar inte i särskilt hög grad samvarierar med undervisningstiden, men däremot med 

lärarnas känsla av tidspress att hinna med det som planerats under lektionstid. Denna tidspress 

har ett visst samband med den faktiska undervisningstiden men så pass svagt att andra 

ramfaktorer, såsom elevunderlag och arbetsförhållanden, troligen samverkar. Hälften av lärarna i 

årskurs 9 uppger att de skulle ha högre kunskapskrav om de haft mer undervisningstid, och även 

innehållet och förmågorna hoppas över i högre grad än för de andra årskurserna, vilket är 

anmärkningsvärt då det är i årskurs 9 slutbetyg sätts. De två olika sorters ramfaktorer, 

undervisningstid och nationella styrdokument, kan sägas kollidera i frågan om kunskapskraven, 

då dessa är tänkt att styras helt av de nationella styrdokumenten för att garantera likvärdig 

bedömning. Huruvida läraren (i årskurs 9) svarar att de skulle ha högre kunskapskrav givet mer 

tid beror enligt min analys inte på hur mycket undervisningstid eller tidspress läraren har. Det är 

möjligt att lärarens egna uppfattning om att inte ”straffa” elever för att de fått för lite 

undervisningstid är avgörande, eller större påtryckningar av föräldrar och rektorer just i årskurs 9. 

I vilken utsträckning läraren har inflyttande över undervisningstiden som ramfaktor har ingen 

betydelse för hur denne uppfattar undervisningstiden som begränsande för variationen eller 

kvaliteten. Det är inte heller så att de som har mer inflytande över mängden undervisningstid 

också har mer undervisningstid. 

                                                
64 OECD (2013) PISA 2012 Results Volume IV 
65 Skolverket (2008) Timss 2007 
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7 Diskussion 

7.1 Analys av resultat och metodval utifrån mina forskningsfrågor 

7.1.1 Hur upplever matematiklärare den totala undervisningstiden?  

I mitt datainsamlande har det framkommit strukturella skillnader i undervisningskulturer som 

gjort det svårare med jämförelser både mellan lärare och med tidigare resultat. Dessa skillnader 

framträder i enkätfrågorna om den lärarledda tiden utanför ordinarie undervisning och även i 

kommentarerna. En del fristående skolor har ett arbetssätt med väldigt lite undervisningstid men 

mycket tid där eleverna har tillgång till lärare, detta drar ner snittet för mängden undervisningstid.  

Utgår jag ifrån mängden undervisningstid för de kommunala skolorna, som bedriver mer 

konventionell undervisning, så är resultatet 104 timmar schemalagd undervisning per läsår.  

Av detta försvinner i snitt 11 % av schemabrytande aktiviteter, vilket är i paritet med Sjöbergs 

resultat.66 Detta innebär en genomsnittlig faktisk undervisningstid på 92 timmar per läsår. Det 

ligger nära de senaste resultaten i både PISA67 och Timss68. Både mina och deras resultat bygger i 

viss mån på en föreställning om en konventionell struktur med samma mängd undervisning varje 

skolvecka. Både PISA och Timss beräknar undervisningstiden genom att multiplicera svaret för 

den faktiska undervisningstiden en skolvecka med antal skolveckor skolan har öppet, jag har 

också gjort det i viss mån men formulerat frågan utifrån en typisk skolvecka samt använt frågan 

om det totala antal schemalagda timmarna på hela läsåret i första hand.  

Min enkät visar dessutom att 30 % av lärarna uppger att det finns visst utrymme för en 

utökning av undervisningstiden, dessa timmar kan antas tillkomma i slutet av läsåret då lärarna 

eventuellt märker att tiden inte räcker till. För att få en mer korrekt bild av mängden 

undervisningstid som är okänslig mot strukturella skillnader skulle en longitudinell studie under 

ett helt läsår, på ett stort antal skolor, behöva göras.  

Tiden då elever har tillgång till lärare utanför ordinarie undervisningstid är inte större än i 

andra länder, det är alltså inte så att räknestugor och läxhjälp kompenserar upp för mindre mängd 

undervisningstid på den makroskopiska nivån. Enligt PISA 200669 så lägger de svenska eleverna 

ner minst tid på matematikstudier i veckan, när all tid är medräknad. Någon effekt av att på olika 

sätt ”gå runt” undervisningstiden som ramfaktor genom att finna tid på andra håll kan således 

inte vara stor om den existerar. 

                                                
66 Sjöberg, Gunnar (2006) Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? s.141 
67 OECD (2013) PISA 2012 Results Volume IV 
68 Skolverket (2008) Timss 2007 
69 OECD (2011) PISA 2006 Quality time for student, Figure 2.1b s. 31 
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Att lärarnas inställning till huruvida undervisningstimmarna räcker till och kvalitetens påverkan 

av bristande tid korrelerar med den undervisningstid de faktisk har stärker tillförlitligheten i att 

undervisningstiden är en reell ramfaktor. Hur medvetna lärarna är över hur mycket 

undervisningstid de har i förhållande till andra framkommer inte i min undersökning, det kan 

finnas en effekt av att just de som anser att kvaliteten påverkas av låg undervisningstid tenderar 

att undervärderar sitt antal undervisningstimmar. För vi in undervisningstiden i ett 

ramfaktorteoretiskt tänkande, oavsett om det är en reell eller upplevd ram70, så är det en 

ramfaktor som påverkar undervisningens kvalitet. 

Just frågeställningen kring kvalitet är annars något problematisk, vad menas med kvalitet, och 

vad menar lärarna med kvalitet? Eftersom detta är en kvantitativ studie har jag inte närmare 

kunnat analysera vad lärarna menat med kvalitet. Även om detta vore möjligt finns det ingen 

objektiv värdeskala på vad kvalitativ undervisning innebär. Lärarens subjektiva värdeskala är 

därför inte sämre än någon annan, och enligt denna så anser 66 % att kvaliteten lider av att 

undervisningstiden inte räcker till. Med detta sagt så var jag ändå ute efter ett visst 

kvalitetsbegrepp i denna frågeställning, med utgångspunkt i att undervisningens kvalitet utgörs av 

det som Skolverket kallar den kvalitativa aspekten av undervisningstiden (se avsnitt 4.1.2), ett 

begrepp som innebär en kvalitativ skillnad i undervisningen d.v.s. en skillnad i hur 

lärandeprocessen sker, inte i vad som lärs ut.71 Är kvaliteten enbart ett mått på kvantitativa 

skillnader i undervisningen, hur många moment som gås igenom, är det inte lika intressant för 

denna undersökning. Detta fångades upp med frågan om centralt innehåll hoppades över p.g.a. 

tidsbrist, vilket enbart 21 % gjorde i någon grad, samt hur många som skulle gå igenom mer 

centralt innehåll om mer undervisningstid fanns till hands, vilket också det var runt 20 %. Antal 

lärare som med kvalitet delvis vägde in mängden innehåll i undervisningen kan därför anses vara 

begränsat. Desto fler uppgav, över 50 %, att de skulle träna eleverna mer i vissa matematiska 

förmågor givet mer undervisningstid. En överväldigande majoritet, 95 %, skulle öka andelen 

laborativa inslag, diskussioner eller grupparbeten vilket tyder på att det är tre arbetssätt som 

lärarna, liksom Skolverket, förknippar med ökad kvalitet. Många skulle även arbeta mer med 

formativ bedömning och mindre utifrån läroboken. Dessa förändringar som lärarna uppger sig 

skulle införa ifall de fick mer undervisningstid är i hög grad samstämmiga med de förändringar 

Skolverket72 menar skulle förbättra kvaliteten av utbildningen (se avsnitt 4.1.2). 
Med utgångspunkt av Skolverkets sammanställning av matematikdidaktisk forskning så är 

variation av arbetssätt i undervisningen tätt förknippat med undervisningens kvalitet. Som Tabell 

1 i Resultatdelen visar så följs åsikten om kvaliteten och variationen åt för de allra flesta, 55 % 

anser att både kvaliteten och variationen lider av tidsbrist. Anses variation av arbetssätt vara ett 

                                                
70 Gustavsson, Christina (1999) Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete s.55 
71 Skolverket (2012) Utökad undervisningstid i matematik s.90 
72 Skolverket (2003), Lusten att lära – med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskningar 2001–2002. s.55-56 
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mått på undervisningens kvalitet så är det således 63 % av lärarna som tycker att denna lider av 

att undervisningstiden inte räcker till.  

I Figur 5 och Figur 6 i Resultatdelen framkommer lärarnas inställning till faktorer som 

påverkar kvaliteten respektive variationen av arbetssätt. Förutom bristande undervisningstid ses 

även bristande planeringstid, elevers kunskapsluckor och elevgruppens storlek av de flesta som 

negativa faktorer. Anmärkningsvärt är att det är så många lärare som inte ser avsaknad av 

vidareutbildad kompetens som någon påverkande faktor. Det går emot det Skolverket skriver i en 

utvärdering73 av Matematiksatsningen, att flera lärare som medverkat i projektet uttrycker att de 

behöver fördjupa sin egna matematiska kompetens. Rapporten betonar även vikten av bättre 

ämnesdidaktisk kompetens för att en varierad undervisning och mer laborativ matematik ska ge 

positiva resultat, vilket även Löwings resultat pekar på.74 Det framkommer inte i min 

undersökning ifall de lärare som uppger att de med mer undervisningstid skulle ha större andel 

laborativa inslag, diskussioner och gruppuppgifter har kompetens nog att genomföra detta, annat 

än att de i väldigt låg grad tycker att kompetensutveckling skulle hjälpa. Skolverkets rapport har 

en bred definition av kompetensutveckling som även innefattar planeringstid och diskussionstid 

med lärarkollegor, det är möjligt att lärarna i min enkät haft en snävare definition. Enligt 

lärarsvaren i min enkät lider kvaliteten och variationen av för lite planeringstid, i detta bekräftar 

min studie och Skolverkets utvärdering därmed varandra. En annan möjlig aspekt är att lärarna i 

första hand ser tiden och elevunderlaget som ramfaktorer75 som hindrar dem att testa på nya 

arbetssätt och variera undervisningen, försvinner betydelsen av dessa ramfaktorer så är det 

möjligt att de skulle bli mer medvetna om vikten av deras ämnesdidaktiska kompetens. 

En av elevfaktorerna, elevernas kunskapsluckor, kan även i viss mån vara relaterad till 

bristande undervisningstid tidigare läsår. Jag har valt att enbart undersöka högstadiet men det är 

givetvis så att en skolgång hänger samman, och det kan möjligen finnas starka samband med 

situationen i låg- och mellanstadiet, det är samma grundskola så det finns ingen anledning att tro 

att resultaten skulle vara väsentligt annorlunda gällande undervisningstiden. Då just faktorn av 

kunskapsluckor enligt lärarna är så avgörande är det möjligt att en resursinsats i lägre åldrar skulle 

vara mer effektiv än i högre. Skolverket drog slutsatsen att en utökning av 

matematikundervisningen gör störst nytta i de tidiga åldrarna, då forskning visat på vikten av att 

grundlägga ett matematiskt kunnande i tidigt.76  

De 120 timmar som den garanterade undervisningstiden utökades med från och med 2013 har 

                                                
73 Skolverket (2011) Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder s.80 
74 Löwing, Madeleine (2006) Matematikundervisningens dilemman s.18-19 
75 För mer om ramfaktorer se avsnitt 3.2.1 
76 Skolverket (2012) Utökad matematikundervisning s.6 
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också kommit att gälla låg- och mellanstadiet. De elever som min studie berör har därmed inte 

berörts av denna utökning av undervisningstiden, och eventuella positiva effekter på högstadiet 

dröjer därmed några år. 

7.1.2 Känner lärarna en tidspress att hinna med det som de planerat under 

lektionstid?  

En stor del av matematiklärarna känner av tidspress, 30 % instämmer helt med påståendet och 43 

% delvis. Dessa tycker även i större utsträckning att undervisningstiden är för kort i förhållande 

till målen, vilket inte är förvånande då det förmodligen är en av orsakerna till varför de känner 

tidspress. I studien ifrån Singapore77 konstateras att tidspress är ett hinder mot att reformera 

undervisningen, och lägga till fler didaktiska mål, vilket även mina resultat visar på då det finns ett 

starkt samband med inställningen att kvaliteten och variationen blir lidande av för lite 

undervisningstid. Lärarna som upplever tidspress hoppar även i högre grad över att träna 

eleverna i matematiska färdigheter, och även centralt innehåll.  Då det inte finns några starka 

sambandet mellan känslan av tidspress och kvantitativa variabler såsom mängden 

undervisningstid, elevantal och lektionslängd är det antagligen en komplex fråga att nysta i varför 

lärare känner tidspress. Det är troligt att en mängd faktorer samverkar: elevunderlaget, lärarens 

kompetens och lärarens egna didaktiska ambitioner exempelvis. Det finns en korrelation med att 

de lärare som känner tidspress också i högre grad tycker undervisningens kvalitet lider av elevers 

kunskapsluckor, vilket tyder på att elevfaktorn spelar in. Det finns ingen korrelation med lärarnas 

upplevelse av behov till vidareutbildad kompetens. Min studie tyder på att lärarna i väldigt låg 

grad tycker att de behöver vidareutbildad kompetens. Det framgår ej om detta innebär att de inte 

ser sig behöva öka sin kompetens, eller att det är just vidareutbildningen de (till skillnad ifrån 

ökad kompetens genom exempelvis yrkeserfarenhet) inte finner relevant.  

Min enkät är utformad med ett fokus på undervisningstidens roll vilket kan ha påverkat hur 

lärarna svarar, det är möjligt att en viss yrkesstolthet gör att många hellre lyfter fram yttre faktorer 

än bristen i den egna kompetensen. Å andra sidan är enkäten anonym utan att jag eller någon 

annan vet vad de svarat, till skillnad ifrån en intervjusituation då känsligare frågor kan vara svårare 

att få svar på då det kan finnas mer prestige mellan intervjuare och intervjuad.78  

7.1.3 Hur stort inflytande har lärarna över schemaläggningen? 

Lärarna har överlag inget eller litet inflytande över schemaläggningen, både när det gäller 

mängden undervisningstid, lektionslängd, placering av lektioner och att få kompensation för när 

schemalagd tid försvinner. En intressant skillnad blev uppenbar mellan de kommunala och 

                                                
77 Leong, Yew Hoong & Chick, Helen L. (2010) Time pressure and instructional choices when teaching mathematics 
78 Wärnerud, Bo (1990) Att fråga: Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter s. 14-15 
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fristående skolorna där de senare har lärare som i mycket större grad uppger sig ha mycket 

inflytande. För stora växlar ska dock inte dras av detta då antalet fristående lärare är 

förhållandevis få och dessutom överrepresenterad av ett litet antal friskolekoncerner. De som har 

mycket inflytande arbetar också med okonventionella arbetsformer med väldigt låg mängd 

undervisningstid där eleverna själva får planera sitt enskilda arbete, då de har lärartillgång. De 

kommunala lärarna som hade stort inflytande var få men ändå några stycken, dessa hade dock 

inte mer undervisningstid än resten, intressant nog. Inte heller uppfattades undervisningstiden 

annorlunda beroende på inflytandet, inga samband mellan graden inflytande och åsikten att 

undervisningstiden inte skulle räcka till eller påverka kvaliteten negativt finns. Detta går emot de 

resultat jag förutspått utifrån Gunn Imsens teorier om vikten av inflytande över ramfaktorerna 

som säger att en medvetenhet och inflytande över ramfaktorerna ger en möjlighet till 

förändring.79 De övergripande resultaten pekar på att lärarna är medvetna om undervisningstiden 

som ramfaktor, men inflytandet över den verkar alltså ha liten betydelse, en förklaring till det 

skulle kunna vara att andra ramfaktorer spelar in. Lärarna har ju exempelvis en begränsad 

arbetstid, vad den ska innehålla är i stor mån reglerad av anställningskontraktet. I en svensk 

försöksverksamhet med slopad timplan märktes ingen skillnad av tidsfördelningen, däremot 

användes tiden till mer okonventionella arbetssätt såsom mer öppna pass och tematiskt arbete.80 

Med andra ord liknande upplägg som en del av friskolelärarna har i min studie, med  

”öppna pass” som dessa (kanske inte alla men många) inte räknat in som undervisningstid. Skulle 

dessa försöksskolor varit med i min studie hade de alltså haft en väldigt låg undervisningstid. 

Trots lärarlagens ökade kontroll över undervisningstiden så är ramfaktorer som traditioner, 

organisatoriska aspekter över skolnivå, ekonomi, lokaler och elevsammansättning hämmande för 

att ändra tidsfördelningen på dessa skolor. 81 

 Enligt Lärarnas riksförbunds undersökning, som liksom min studie visar att lärarna anser sig ha 

litet inflytande över undervisningstiden, anser de flesta tillfrågade matematiklärarna att fasta 

timplaner per stadium i matematik skulle förbättra måluppfyllelsen, och samtidigt att antalet 

undervisningstimmar inte utvärderas utifrån måluppfyllelsen.82 Det är intressant ur ett 

ramteoretiskt perspektiv, en stadieindelning skulle innebära en större styrning ifrån 

styrdokumenten. Den samlade bilden är att matematiklärarna vill ha mer undervisningstid och 

inte litar på att få det genom eget inflytande eller krav på måluppfyllelse utan sätter sin tillit till en 

nationell styrning som den decentraliserade skolan var tänkt att komma bort ifrån. Då även 

skolledare på menar att den nationella timplanen är styrande för undervisningstiden83 finns det 

visst fog för lärarnas åsikter.  

 

                                                
79 Imsen, Gunn (1997) Lärarens värld  s.309-310 
80 Nyroos, Mikaela (2006) Tid till förfogande 
81 Ibid., s.39 
82 Lärarnas Riksförbund (2012) Nationella timplaner – en förutsättning för likvärdig grundskola? 
83 Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela & Rönnberg, Linda (2004) En styrning i tiden: Time is on our side s.8 
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8 Konklusion 

Slutsatserna av min undersökning är att en majoritet av lärarna har så lite undervisningstid att de 

upplever att flera negativa effekter på undervisningens kvalitet uppstår, och att en ökning av 

undervisningstiden i dessa fall skulle kunna ge många goda effekter som skulle höja 

undervisningens kvalitet, såsom ett mer varierat arbetssätt. Undervisningstiden i matematik för en 

högstadieelev är enligt mina resultat, och tidigare undersökningar, generellt sett låg i jämförelse 

med den förra mer centraliserade skolan. Att minskande undervisningstid skulle vara en orsak till 

de sjunkande matematikkunskaperna i svensk skola motsäger inte den forskning som pekar ut 

lärarnas arbete som en av de viktigaste framgångsfaktorerna om vi intar perspektivet att lärarnas 

förmåga till att genomföra ett bra arbete försämras av bristande undervisningstid och en känsla av 

tidspress. Samtidigt pekas även bristande planeringstid och elevers kunskapsluckor ut som 

betydelsefulla ramfaktorer i denna studie, samspelet dessa emellan skapar de komplexa villkor 

som matematiklärare på högstadiet idag råder under.  

En rimlig slutsats är att utifrån min statistik verka för att utöka undervisningstiden mot det 

som de lärare som inte ansåg att undervisningstimmarna var för få hade. Dessa hade i genomsnitt 

107 timmar undervisning per läsår, en nivå som vore önskvärd för att ge eleverna goda 

möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven. Med vetskapen om att i genomsnitt 

11 % av den schemalagda tiden försvinner i schemabrytande aktiviteter skulle schemaläggaren i så 

fall lägga ut 119 undervisningstimmar på ett läsår. Det är fortfarande ganska många timmar färre 

än de 140 undervisningstimmar som timplanen ifrån lgy80 gjorde gällande. Mina resultat bör 

dock inte tolkas generellt som att mer undervisningstid alltid är bättre. Frågorna är ställda utifrån 

att det skulle vara för lite undervisningstid, vilket de flesta tycker i någon mån och i synnerhet de 

som har lite undervisningstid med internationella mått mätt. Utifrån detta kan inga generella 

slutsatser om att en ökning av undervisningstiden vore önskvärt även när en enligt lärarna 

tillräcklig mängd undervisningstimmar har uppnåtts. Hypotesen som min forskningsfråga utgår 

ifrån är att undervisningstiden blivit så kort att flera negativa effekter uppstår, som även gör 

kvaliteten på den tiden som finns kvar sämre, kvaliteten per tidsenhet. Det är möjligt att för 

mycket undervisningstid även det leder till negativa effekter, såsom sämre kvalitet per tidsenhet. 

Det är också så att timplanens tidigare utökning av undervisningstiden i de lägre årskurserna inte 

finns representerat i min studie, om den åtgärden får beräknat resultat bör eleverna ha mindre 

kunskapsluckor när de börjar högstadiet.  

Med det sagt så skulle en ökning av undervisningstiden enligt de svarande lärarna leda ett mer 

varierat arbetsätt (vilket inte minskade kunskapsluckor skulle göra i samma utsträckning) med 

inslag som enligt Skolverkets kvalitetsgranskning84 skulle höja undervisningens kvalitet. En 
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höjning av undervisningens kvalitet bör vara önskvärd oavsett om andra åtgärder höjer 

måluppfyllelsen, men ser vi på tidigare forskning så krävs mer en enbart nya arbetssätt. En 

möjlighet vore att låta lärarna motivera det ämnesdidaktiska värdet i att få mer undervisningstid 

och ge det utifrån detta, och även ge kompetensutveckling till dem om det behövs, så att det inte 

blir en resursslösande åtgärd. En sådan kompetensutveckling skulle kunna råda bot på den andra 

tidsbristen lärarna upplever, planeringstiden, genom att ge läraren gemensam planeringstid 

tillsammans med andra matematiklärare. Det viktigaste för att förändra undervisningsprocessen 

till det bättre är att lärarnas känsla av tidspress försvinner, då dessa lärare var de som i allra högst 

grad hoppade över att träna eleverna i vissa matematiska förmågor. Då detta bara hade ett svagt 

samband med undervisningstiden bör därför en helhetsbedömning göras för hur de läraren ska få 

bättre förutsättningar, kanske ingår mer planeringstid och kompetensutveckling i detta. 

Att minska elevantalet är måhända även det en god åtgärd, läraren får då mer tid att hjälpa 

varje elev individuellt, men är syftet att ändra undervisningen genom att komma bort ifrån enskilt 

arbete i läroboken och få den mer varierad tyder mina resultat på att ökad undervisningstid är att 

prioritera. 
Det finns en mängd möjliga förklaringar till att undervisningstiden i Sverige är så låg i 

genomsnitt. Den troligaste, utifrån Lärarnas Riksförbunds undersökning85, är att timplanens 

minsta garanterade undervisningstid är styrande på många skolor. Är det dessutom så att läraren 

inte har inflytande över schemaläggningen är det möjligt att det inte tas hänsyn till att i snitt 11 % 

av den schemalagda undervisningstiden försvinner.  

8.1 Framtida forskning 

Orsaker till att den minsta garanterade undervisningstiden är styrande, och att 11 % försvinner, 

bör analyseras vidare i fortsatta studier. Vad som bör tittas på då är i stort om mål- och 

resultatstyrning fungerat som avsett. Är det så att intresset av att minimera undervisningstiden i 

många fall väger tyngre än intresset att maximera resultatet? Det finns många ekonomiska skäl till 

att minimera undervisningstiden, och när det gäller eleverna visar Sjöbergs avhandling att de 

tenderar att vilja minimera undervisningstiden genom att exempelvis sluta lite tidigare.86 En 

annan aspekt som bör beaktas är kommersialiseringen och det fria skolvalet, mycket undervisning 

är måhända inget framgångsrecept på en skolmarknad som vill locka till sig många elever. På 

samma sätt riskerar sådant som är framgångsrika profileringar som att ha mycket temadagar, 

studiebesök och studieresor att vara schemabrytande. En annan schemabrytande aktivitet som 

ökat är de allt fler nationella proven.  

Det kan också vara så att skolledare och kommunpolitiker inte tror att undervisningstiden 

hänger ihop med resultat, så kan PISA och Skolverket tolkas, vilket jag har varit inne på i 
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Bakgrundsdelen. Skulle de istället lyssna på lärarna borde det framkomma att dessa hänger ihop, 

om mina resultat är representativa för Sveriges matematiklärare, men det är inte säkert att lärarna 

vill eller kan få sin röst hörd. Läraren kan ha egna motiv till att inte vilja öka undervisningstiden, 

som analysen av lärarnas inflytande visar ökar inte undervisningstiden för de som har mer 

inflytande över den. En ökning av undervisningstiden innebär ju en ökad arbetstid för lärarna, en 

ökning som läraren riskerar att själv stå för i form av mindre planeringstid eller rent av mindre 

fritid. Den totala mängden undervisningstid för en lärare (sammantaget) är nämligen inte reglerad 

i centrala avtal mellan lärarfacken och arbetsgivarna numera.87 Detta har gjort det möjligt att ge 

lärare allt mer undervisningstid (i fler elevgrupper, vilket alltså inte skulle öka mängden 

undervisningstid för en elevgrupp) och mindre planeringstid. I vilken mån detta skett bör 

undersökas närmare, men har det skett för en lärare så finns det en förståelse för att denna inte 

skulle driva på en ökning av undervisningstiden.  

En nationell kartläggning av grundskolelärares tidsanvändning som Skolverket låtit göra visar 

att lärare i snitt undervisar 34 % av sin arbetstid, ungefär lika mycket som på 1990-talet, men att 

nya arbetsuppgifter tillkommit, främst administration och dokumentation.88  Detta verkar främst 

ha skett på bekostnad av planeringstiden, som enbart utgör 12 % av arbetstiden. Siffrorna är 

ungefär desamma oavsett årskurs och ämne, men en mer detaljerad bild av matematiklärare på 

högstadiet vore önskvärd. Lärarna uppger i den enkäten att de vill ha mer planeringstid och 

mindre dokumentation. Då mina resultat tyder på att känslan av tidsbrist beror på många olika 

faktorer, och att den känslan styr undervisningsprocessen i negativ riktning, bör det närmare 

studeras ifall planeringstiden är en faktor. Enligt en undersökning ifrån SCB så är 

grundskolelärare den yrkesgrupp i Sverige som belastning ökat mest för.89  För lärarens 

vidkommande är det därför en tvivelaktig åtgärd att öka deras undervisningstid, då är det 

måhända bättre att öka planeringstiden. Då min studie inte undersöker planeringstiden närmare 

vore en utvärdering av en sådan förändring intressant, resultatet av min enkät tyder dock på att 

det vore positivt för undervisningens kvalitet. Kanske är det också en rimligare åtgärd då det 

råder brist på matematiklärare i de senare årskurserna, en utökning av undervisningstiden för 

eleverna med bibehållen undervisningstid för lärarna kräver nyanställningar. En bredare 

undersökning av undervisningstiden i alla grundskoleämnen vore intressant, men även om en 

omfördelning av undervisningstiderna bland ämnena skulle innebära samma antal lärare, så skulle 

det krävas fler lärare med behörighet i matematik än idag. 
För att utröna vad lärarnas känsla av tidspress beror på krävs mer kvalitativa studier av 

lärarnas arbetssituation samt personlig kompetens och stresstålighet. Det är möjligt att det snarare 

är brist på planeringstid än undervisningstid som gör att tidspressen uppstår, samt i vilken mån 

stöd ifrån kollegor och skolledning finns. 

                                                
87 Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela & Rönnberg, Linda (2004) En styrning i tiden, s.2 
88 Skolverket (2013) Lärarnas yrkesvardag 
89 Du&Jobbet (2013) Lärare har yrket där arbetsbördan ökat mest (2013-01-24) 
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