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Klassrummet är scenen för stor dramatik. Man vet aldrig vad man har gjort 
med, eller för, de hundratal som kommer och går. Man ser dem lämna 
klassrummet: drömmande, nollställda, hånflinande, beundrande, leende, 
förbryllade. Efter några år har man fått känslospröt. Man kan uppfatta när 
man har nått fram till dem eller stött bort dem. Det är kemi. Det är psykologi. 
Det är djurisk instinkt. 
 

Frank McCourt, Magistern 
  



 

  



Förord 

Den här avhandlingen handlar inte om lärande. Den handlar om undervisning. 
Avhandlingen utgår däremot från ett antagande om att undervisning, bland 
mycket annat, kan leda till lärande. Men det vet alla som själv har undervisat, 
att det inte alltid blir på det viset. 

Att bli lärare var inget svårt val. Att vara lärare är att ha världens bästa 
jobb. Blundar jag minns jag känslan, känslan av att stå i klassrummet, med 
upprullade skjortärmar, yvigt gestikulerande, vandrades mellan bänkraderna, 
med välfylld whiteboardtavla och elevernas fulla uppmärksamhet. Självfallet 
är inte all undervisning sådan, men när det sker, och den blixtrande 
nyfikenheten syns i pigga elevögon, då finns det nästan inget bättre. 

Flera år har nu passerat och jag arbetar inte längre som lärare. Men när 
chansen dök upp att gå en forskarutbildning i pedagogik visste jag direkt att 
det jag ville dyka in i var frågor som handlar om undervisningens 
förutsättningar. Frågor av dessa slag är ständigt aktuella, och den utveckling 
som svensk skola har genomgått under de senaste decennierna har kraftigt 
förändrat dessa förutsättningar. Det gäller allt från läroplanernas utformning, 
förändrad bedömningskultur, juridifieringen av skolan och en ökad 
skolsegregation. Ur dessa perspektiv blir det intressant att fråga sig vad det 
egentligen är som styr lärares undervisning och i förlängningen det som 
händer i klassrummen. Varför gör lärarna som de gör? Är skillnader i vad som 
händer i klassrummen endast ett utslag av vilken lärare som leder 
klassrummet, eller finns det också andra faktorer som påverkar vad lärarna 
gör? 

En utgångspunkt för mitt arbete med denna avhandling har varit att 
klassrumsundervisning är en kollektiv process. Oavsett hur individorienterad 
svensk skolpolitik är, så är och förblir klassrumsundervisning en kollektiv 
företeelse. Det som händer inom klassrummets väggar är ett dynamiskt drama 
mellan styrdokumenten, läraren, eleverna och klassen. Lärares undervisning 
kan därför inte tolkas och förstås som om den vore uppstånden i ett vakuum; 
den uppstår i en kontext som har vissa egenskaper, där några av de viktigaste 
är vilken elevgrupp läraren har att undervisa.  

Om detta kommer denna avhandling att handla. 
Flera personer har varit viktiga för mina möjligheter att såväl börja en 

forskarutbildning som avsluta den. Först och främst vill jag tacka professor 
Hans Albin Larsson. Från den första poängen jag läste för dig vid Högskolan 



för lärande och kommunikation i Jönköping fram till dags dato har du varit en 
inspiratör, ett föredöme och en intellektuell stimulans. Utan dina 
återkommande påtryckningar om att gå en forskarutbildning hade det inte 
blivit något av detta. Men se där, nu sitter jag här och skriver mina varmaste 
tack i ett förord! Tack! 

Det hade inte heller blivit mycket bevänt med detta företag om det inte 
vore för Lärarnas Riksförbunds kanslichef Andreas Mörck. Det gäller inte 
minst allt det praktiska med arbetstid och finansiering av studierna, men det 
gäller nästan i ännu högre grad den ivriga uppmuntran och den stora tilltro du 
visar mig. Det räcker inte med ett tack! Tack! 

Att komma från en värld och kliva in i en annan görs inte i en 
handvändning. Steget in i den akademiska världen har varit både spännande 
och utmanande. Hur det hade gått utan min handledare professor Sangeeta 
Bagga-Gupta vet jag inte. Du ska ha ett stort tack för din varma men fasta och 
bestämda hand under detta arbete! Ett stort tack vill jag också rikta till mina 
båda bihandledare Rebecka Florin Sädbom och Vezir Aktas. Tack! 

Det är oändligt många fler som förtjänar ett stort och varmt tack. Det är 
personer jag har arbetat med, lärare jag har haft, doktorander jag har mött och 
släkt och vänner. Ni är så många att det är säkrast att ta det säkra före det 
osäkra och rikta ett generellt tack till er alla. Tack! 

Men det är såklart några till som jag måste rikta ett specifikt och alldeles 
särskilt kärleksfullt tack till. Mina barn, Mirabelle och Molly, vad vore livet 
utan er? Det skulle vara tomt, innehållslöst och väldigt, väldigt fattigt. Det 
finns inget som kan mäta sig med glädjen och stoltheten i att få vara just er 
pappa. Och sist, men absolut inte minst, min Lina. Vad vore jag utan dig? Du 
är mitt stöd, min glädje, min uppmuntran. Du är en livskamrat för livet! Jag 
önskar dig allt vackert, för du är det bästa som jag vet. 

 
 

Pontus Bäckström 
Tumba, juli 2020 

 
 



 
 

Abstract 

In the educational literature on peer effects, attention has been brought to the 
fact that the mechanisms creating peer effects are still to a large extent hidden 
in obscurity. The hypothesis in this study is that the Frame Factor Theory can 
be used to explain these mechanisms.  

At heart of the theory is the concept of “time needed” for students to learn 
a certain curricula unit. The relations between class-aggregated time needed 
and the actual time available, steers and hinders the actions possible for the 
teacher. Further, the theory predicts that the timing and pacing of the teachers’ 
instruction is governed by a “steering criterion group” (SCG), namely the 
pupils in the 10th-25th percentile of the aptitude distribution in class. The class 
composition hereby set the possibilities and limitations for instruction, 
creating peer effects on individual outcomes.  

To test if the theory can be applied to the issue of peer effects, the study 
employs multilevel structural equation modelling (M-SEM) on Swedish 
TIMSS 2015-data (Trends in International Mathematics and Science Study; 
students N=3761, teachers N=179). Using confirmatory factor analysis (CFA) 
in the SEM-framework, latent variables are specified according to the theory, 
such as “limitations of instruction” from TIMSS survey items. The results 
indicate a good model fit to data of the measurement model. 

The SEM-model verify a strong relation between the mean level of the 
SCG and the latent variable of limitations on instruction, a variable which in 
turn has a great impact on individual students’ test results. 

Thus, the analysis indicates a confirmation of the predictions derived from 
the frame factor theory and reveals that one of the important mechanisms 
creating peer effects in student outcomes is the effect the class composition 
has upon the teachers’ instruction in class. 
 
Keywords: compositional effects, peer effects, frame factor theory, structural 
equation modelling 
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Inledning 

Tisdagen den 3 december 2013 var en ganska varm vinterdag i Stockholm. 
Inne på Utbildningsdepartementet måste däremot isiga vindar ha dragit genom 
korridorerna. Denna tisdag släpptes nämligen PISA-resultaten för 2012 
(Programme for International Student Assessment). Det var en minst sagt 
dyster läsning för svenskt vidkommande. Inget annat OECD-land uppvisade 
en lika negativ utveckling över tid som Sverige (Skolverket, 2013). Elevernas 
kunskapsnivå tycktes vara i fritt fall. Även likvärdigheten försämrades över 
tid, detta svensk skolas adelsmärke. 

Debatten efter denna den kanske värsta svenska PISA-chocken gick het. 
Vad förklarade denna försämring? 

På Skolverket fanns sedan långt tidigare en form av krismedvetenhet. 
Skolverkets tidigare generaldirektör Per Thullberg beskriver i ett 
antologibidrag till Lärarnas Riksförbunds debattbok Grundskolan 50 år hur 
professor Jan-Eric Gustafsson redan under Thullbergs första år som 
generaldirektör föredrog resultaten i den då nyligen genomförda PIRLS-
studien (Progress in International Reading Literacy Study), en studie som 
mäter fjärdeklassares läsförmåga. Gustafsson hade haft två budskap, ett 
positivt och ett negativt. Det positiva var att fjärdeklassarna läste mycket bra 
i en internationell jämförelse. Det negativa var att de svenska elever som hade 
testats 2001 läste mycket sämre än de elever som hade testats 1991. 
Trendutvecklingen manade redan då till oro (Thullberg, 2012).  

Ett omfattande analysarbete tog vid på Skolverket. Bland annat 
genomfördes en stor utvärdering av grundskolan, den så kallade NU-03-
utvärderingen. Denna kunde jämföras med resultat från en liknande 
utvärdering 1992. Även denna undersökning indikerade att försämringar i 
elevernas kunskaper hade skett, framför allt i läsförståelse, matematik och 
kemi (Skolverket, 2004).   

En annan viktig del bestod i att försöka förstå vad som kunde förklara de 
uppmätta försämringarna. För att besvara dessa frågor initierades ett arbete 
med en kunskapsöversikt över forskning på området. Detta arbete mynnade ut 
i rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (Skolverket, 2009).  

I denna översikt fanns, utöver en sammanställning av utvecklingstrenderna 
i svenska elevers kunskaper i olika internationella kunskapsmätningar, även 
en sammanställning och analys av forskningsresultat om hur olika faktorer 
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påverkar elevresultaten. I Skolverkets sammanfattande analys pekades fyra 
områden ut som hade förändrats över tid i Sverige och som skulle kunna 
förklara åtminstone en del av de försämrade kunskapsresultaten. Dessa var 
segregering, decentralisering, differentiering och individualisering.  

Skolsegregationen ökar i Sverige 

I ett internationellt perspektiv har den moderna svenska grundskolan haft en 
liten spridning i såväl elevsammansättning som elevresultat, det vill säga att 
skillnaderna mellan olika skolor har varit mycket liten. Detta har tolkats som 
att den svenska grundskolan skolan hade en hög likvärdighet (Skolverket, 
2012; 2018). 

Detta har dock förändrats över tid, något som också syns i de 
internationella undersökningarna såsom PISA och TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study). Svenska grundskolor har blivit 
allt mer homogena sett till deras elevsammansättning, vilket också lett till en 
ökad mellanskolvariation i resultat (Holmlund et.al, 2014; Bäckström, 2015). 
Denna utveckling är välbelagd. Vad som däremot vållade debatt efter att 
Skolverket publicerade den nämnda kunskapsöversikten, var om – och i så fall 
hur – en ökad skolsegregation också kunde påverka individuella elevers 
resultat. Skolverket skrev: 

Skolverket konstaterar att skolnivåeffekten har tilltagit och att elevens skola 
har fått en ökad betydelse för hur eleverna presterar. En orsak till detta kan 
vara kontextuella effekter som innebär att elevernas resultat påverkas av 
faktorer i omgivningen, i positiv eller negativ riktning. I forskningen har vissa 
kontextuella effekter – kamrateffekter och lärarförväntningar – identifierats 
som betydelsefulla för att förklara elevers resultat. (Skolverket, 2009, s. 19) 

Båda dessa slutsatser – att elevens skola fått ökad betydelse för elevers resultat 
och att detta eventuellt skulle kunna bero på så kallade kamrateffekter – 
ifrågasattes i den efterföljande debatten. Debatten var såväl akademisk 
(Gilljam & Persson, 2010; Gustafsson, 2010) som politisk, ibland också i 
gränslandet mellan de båda (se t.ex. Heller-Sahlgren, 2015 och Boguslaw, 
2018). 

Att betydelsen av elevernas skola inte skulle ha ökat över tid kan vara svårt 
att få ihop med det faktum att resultatskillnader mellan olika skolor samtidigt 
har ökat över tid. Detta beror på att de ökade resultatskillnaderna mellan 
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skolor nästan uteslutande (hittills) beror på ökad elevsortering; när elever som 
kommer att få höga resultat i högre utsträckning samlas på vissa skolor, och 
elever som kommer att få låga resultat samlas på andra, ökar skillnaderna 
mellan dessa skolor utan att de individuella eleverna för den delen når bättre 
eller sämre resultat än vad de annars hade gjort. Detta visas tydligt av Helena 
Holmlund med flera i en rapport från IFAU. De sammanfattar: 

Spridningen i skolresultat mellan kommuner, skolområden och skolor har ökat 
sedan början av 1990-talet. Vi har också visat att skolresultaten har ökat 
markant i storstadskommuner. De ökande skillnaderna mellan skolor tycks 
nästan uteslutande bero på ökande elevsortering, och mindre på kamrateffekter 
eller skillnader i skolkvalitet och bedömning. Ungefär hälften av de ökande 
skillnaderna i elevförutsättningar mellan grundskolor hänger i sin tur samman 
med ökande boendesegregation. Elevernas skola tycks därför inte vara 
viktigare för elevernas betyg idag än för 25 år sedan. (Holmlund et.al, 2014, s. 
184) 

Innebär ökad segregation kraftigare kamrateffekter? 

Den nuvarande slutsatsen från forskningen tycks alltså vara att de individuella 
elevernas kunskaper ännu inte påverkats nämnvärt av en ökad 
skolsegregation. Detta leder till vissa följdfrågor. För det första, stämmer det? 
Det gör det sannolikt, men det är också en fråga om vilka utfallsmått som 
studeras. Den refererade IFAU-studien använder exempelvis elevernas 
relativa placering i betygsfördelningen inom kohorten som utfallsmått, vilket 
är en lämplig metodik för att hantera förändrade betygsystem och liknande 
över tid, men som bekant säger de svenska kriterierelaterade betygen väldigt 
lite om elevernas faktiska kunskapsutveckling. Det framgår inte minst om man 
jämför betygsutvecklingen i grundskolan med kunskapsutvecklingen i till 
exempel PISA-studierna (Gustafsson, 2010; Gustafsson, Sörlin, & Vlachos, 
2016). Effekterna av en ökad skolsegregation skulle kunna te sig annorlunda 
om andra mått på elevkunskaper användes. 

En andra följdfråga är om detta faktum – att elevernas kunskaper eventuellt 
ännu inte påverkats av ökad segregation – betyder att det inte finns anledning 
till oro. Här blir frågan om eventuella kamrateffekter mycket aktuell. Om vi 
tror att det har betydelse vilka klasskamrater en elev har, för den undervisning 
som denna möter och de resultat densamma når, då måste väl 
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skolsegregationen åtminstone på sikt komma att innebära förändringar även i 
individuella elevers kunskaper och resultat? 

Detta är inte en orimlig tanke. Det finns redan nu svenska 
forskningsresultat som pekar mot att det mycket väl kan komma att få sådana 
effekter, även om det ännu inte har skett. Ett sådant resultat är Åse Hanssons 
och Jan-Eric Gustafssons studie (2016) av vad de benämner som ”pedagogisk 
segregation” i den svenska grundskolan. I sin studie kan de nämligen visa hur 
andelen elever som mottar modersmålsundervisning samvarierar med lärarnas 
kompetens; ju högre andel elever vid en skola som mottar 
modersmålsundervisning, desto sämre ställt är det med lärarnas kompetens 
och formella behörighet.  

Liknande resultat rapporteras också av Krzysztof Karbownik och Sara 
Martinson (2014). De visar i en studie med data för perioden 1996–2007 att 
utbildade och behöriga högstadie- och gymnasielärare drogs till skolor där 
eleverna hade goda förkunskaper mätt som betyg och att de i något större 
utsträckning lämnade skolor med ett stort inflöde av elever med låga 
förkunskaper. Motsvarande resultat för svenskt vidkommande redovisades 
också i den internationella TALIS-undersökningen 2013 (The Teaching and 
Learning International Survey) (Skolverket, 2014). 

Dessa tendenser visar tydligt hur det finns ett samspel mellan en 
elevmässig segregation på skolnivå och den typ av undervisning som eleverna 
också kan förväntas möta; vilka elever som elevgruppen utgörs av tycks 
påverka vilka lärare en enskild elev kommer att undervisas av. Detta skulle 
därför kunna ses som en sorts meta-kamrateffekt. 

Förekomsten av en sådan effekt belägger Åse Hansson i sin 
doktorsavhandling Ansvar för matematiklärande (2011). I avhandlingen visar 
hon – paradoxalt nog – att detta förekommer i mindre utsträckning i klassrum 
där elevgruppen är i störst behov av en strukturerad lärarledd undervisning där 
läraren tar stort ansvar för lärandet. 

Som redan nämnts är frågan om eventuella kamrateffekter omstridd i 
Sverige, inte minst efter Skolverkets kunskapsöversikt från 2009. Skolverket 
skrev i samma översikt att det ”[i] den internationella forskningen finns starkt 
stöd för att kraftiga kamrateffekter verkligen existerar” men att dessa däremot 
är ”mycket sparsamt studerade i Sverige” (s. 19). Hanssons avhandling till 
trots, får denna slutsats i vissa avseenden anses vara fortsatt giltig. Jag 
återkommer till detta längre fram, men först är det på sin plats att göra en kort 
historisk utvikning. 



17 

Är frågan om kamrateffekter ett nytt påfund? 

Den redogörelse som gjorts fram till denna punkt skulle kunna föranleda en 
läsare att tro att frågan om eventuella kamrateffekter i undervisningen på 
något sätt är en ”ny” skolpolitisk fråga. Så förhåller det sig självfallet inte. 
Snarare bör nog frågan om kramrateffekter betraktas som en av de eviga 
frågorna inom skolpolitiken och den utbildningsvetenskapliga forskningen. 
Det är snarare så att frågan bara har gått under olika benämningar vid olika 
tidpunkter i historien. 

Frågan om förekomsten och betydelsen av olika kamrateffekter handlar i 
grunden om en uppsättning centrala frågeställningar som återkommande har 
försökt besvarats, nämligen: Vilka elever kan/bör gå i samma klass? Hur 
många elever kan/bör varje klass utgöras av? När kan/bör eleverna delas in i 
olika studieprogram eller efter sin förmåga? 

Bara i en svensk kontext har dessa frågor dominerat skolpolitiken under en 
mycket lång tid. De är i själva verket utgångspunkten för debatten om en 
gemensam grundskola för alla barn under 1940-, 50- och 60-talen, bara det att 
frågan då gick under benämningen ”differentieringsfrågan” (Marklund, 1985; 
Lundgren, 2002). Frågan är alltjämt närvarande. Den utgör själva fundamentet 
för frågor som rör om vi ska ha spetsutbildningar i grund- och 
gymnasieskolan, om alla nationella gymnasieprogram ska leda till allmän 
högskolebehörighet eller huruvida alla elever – med eller utan diagnoser – ska 
undervisas inom ramen för samma klass eller om särskilda 
undervisningsgrupper ska tillåtas. 

Dessa frågor är än i dag starkt politiska. Men i och med att de också är 
starkt politiska finns det mycket forskning som genomförts, såväl svensk som 
internationell (Marklund, 1985; Rutter & Maughan, 2002). Här kommer 
därför poängen med denna historiska utvikning: Skolverkets påstående att 
kamrateffekter är ”mycket sparsamt studerade i Sverige” (2009, s. 19) är en 
sanning som kräver modifikation. Det kan stämma att antalet svenska studier 
som explicit uttrycker att man studerar ”kamrateffekter” är litet, men antalet 
studier som studerar ”effekter av kamrater” är å andra sidan väldigt stort. Hela 
arbetet med – och forskningen om – försöksverksamheten kring grundskolan 
under 1950- och 60-talet skulle kunna ses som forskning om kamrateffekter. 
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Ett tomrum att försöka fylla 

Det finns en rik utbildningsvetenskaplig litteratur om vilken betydelse 
elevsammansättningen har för elevers, klassers och skolors resultat (Rutter & 
Maughan, 2002). I samtida forskning och debatt tycks det emellanåt som att 
detta glöms bort, missas eller förbises, till exempel i fallet ovan med 
Skolverkets kunskapsöversikt från 2009. Ett skäl till detta kan vara att olika 
vetenskapliga discipliner använder sig av olika terminologi. Begreppet 
”kamrateffekter” [peer effects] används mest frekvent inom national-
ekonomisk och sociologisk forskning (Epple & Romano, 2011), medan den 
utbildningsvetenskapliga forskningen mer använt begrepp såsom 
”sammansättningseffekter”, ”strukturella effekter” eller ”kontextuella 
effekter” [compositional, contextual or structural effects] (Dreeben & Barr, 
1988; Televantou et al, 2015). 

Syftet med denna studie, som beskrivs mer noggrant nedan, är dels att 
studera förekomsten av eventuella kamrateffekter i svensk skolundervisning, 
dels att försöka förklara några av de mekanismer som i så fall skapar dem. Ett 
mer övergripande syfte med studien är att härigenom också försöka bygga en 
bro mellan äldre utbildningsvetenskaplig forskning om 
sammansättningseffekter och mer nutida nationalekonomisk forskning om 
kamrateffekter. 

En brist med att den nationalekonomiska forskningen dominerar 
forskningen om kamrateffekter i skolundervisning blir, ur ett 
utbildningsvetenskapligt perspektiv, att effekterna inte analyseras med 
utgångspunkt i utbildningsvetenskaplig teori (jmf Klapp, Levin, & Abrams, 
2017; Holmlund, 2020). Här finns ett tomrum som behöver fyllas. 
Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra till det genom att applicera 
ramfaktorteorin på frågan om kamrateffekter. 

Detta är en mycket summarisk sammanfattning av skillnaderna mellan den 
äldre utbildningsvetenskapliga forskningen om sammansättningseffekter och 
den mer nutida nationalekonomiska forskningen om kamrateffekter. 
Beskrivningen måste byggas ut, något jag kommer att göra i avsnittet 
Bakgrund och tidigare forskning. Där kommer jag också att redogöra för hur 
studiet av differentieringsfrågan under 1950- och 60-talet i Sverige ledde fram 
till formuleringen av den så kallade ramfaktorteorin, som alltså kommer att 
vara den teori mot vilken jag prövar data. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att få ökad kunskap om hur och i så fall 
varför elevers skolresultat påverkas av den klass de går i, så kallade 
kamrateffekter. Om sådana effekter kan identifieras är syftet att utifrån 
ramfaktorteorin undersöka om och i så fall hur denna effekt styrs av klassers 
olika elevsammansättning och eventuellt medieras genom den styrande och 
begränsande effekt elevsammansättningen kan få på undervisningsförloppet i 
klassrummet. 

Ett utvidgat syfte med studien är därför också att pröva ramfaktorteorin 
empiriskt, för att se om dess förutsägelser av relationerna mellan 
elevsammansättning, undervisningsförlopp och resultat kan vara en av 
förklaringarna bakom kamrateffekter på elevers skolresultat. 
 
Studiens frågeställningar är: 
 

• Vilka potentiella samband finns mellan skolklassers 
elevsammansättning och den undervisning som eleverna möter? 

• Hur påverkar skolklassernas elevsammansättning elevers 
skolresultat? 

• Om kamrateffekter kan beläggas, medieras kamrateffekterna på 
elevers skolresultat genom elevsammansättningens styrande och 
begränsande effekter på undervisningen? 

 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av sex kapitel, varav inledningen är det första. I det andra 
kapitlet redovisas tidigare forskning om kamrateffekter. Kapitlet syftar dels 
till att tematisera den tidigare forskningen utifrån vilka discipliner forskningen 
är hämtad från, dels till att sätta frågan om kamrateffekter i skolundervisning 
i en svensk skolhistorisk kontext. Härigenom läggs en grund för 
avhandlingens tredje kapitel som presenterar ramfaktorteorin och beskriver 
hur den kommer att användas i denna studie. 

I avhandlingens fjärde kapitel presenteras studiens metod, data och design. 
Kapitlet diskuterar också studiens validitet och reliabilitet. 
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Avhandlingens femte kapitel innehåller studiens resultatredovisning. Detta 
kapitel avslutas med en sammanfattande resultatanalys som medvetet är 
skrivet med ett mindre tekniskt språk. 

I avhandlingens sjätte och avslutande kapitel diskuteras sedan resultaten 
och mina slutsatser av studien presenteras. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om resultaten i en skolpolitisk kontext samt vilka medskick studien 
lämnar för framtida forskning. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att ge en bakgrund till debatten om kamrateffekter 
i skolundervisning och redovisa resultat från tidigare forskning på området. 

Som jag beskrev i inledningen använder olika vetenskapliga discipliner 
olika terminologi kopplat till frågan om eventuella kamrateffekter i 
skolundervisningen. Det finns två sätt att angripa detta på när en översikt och 
sammanfattning ska göras. Den ena sättet är att redogöra för bakgrunden och 
tidigare forskning kronologiskt, där forskning från olika discipliner redovisas 
omlott. Det andra sättet är att göra det tematiskt, där forskningen redovisas 
mer uppdelat per disciplin. Detta kapitel kommer att använda det senare 
angreppssättet, en tematisk presentation.  

Jag kommer att inleda med att beskriva den nationalekonomiska 
forskningen om kamrateffekter för att därefter växla över till att beskriva den 
utbildningsvetenskapliga forskningen om sammansättningseffekter och 
kontextuella effekter i skolundervisningen. Skälet till att jag börjar med den 
nationalekonomiska litteraturen är att den gör vissa distinktioner mellan de 
faktorer som kan tänkas förklara förekomsten av kamrateffekter. Dessa 
distinktioner anser jag vara viktiga att ta i beaktande när den utbildningsveten-
skapliga litteraturen behandlas.  

Jag har valt detta tematiska angreppssätt dels för att det på ett tydligare sätt 
möjliggör en jämförelse mellan de olika disciplinerna och deras 
tillvägagångssätt med teoretiska utgångspunkter, metoder och resultat, dels 
för att det lägger en nödvändig grund inför det därpå kommande kapitlet där 
jag beskriver studiens syfte och frågeställningar. 

Kamrateffekter i den ekonomiska litteraturen 

Vad en ”kamrateffekt” är, är inte något helt självklart. Den vanligaste 
definitionen av ”kamrateffekter i skolundervisning” i den ekonomiska 
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litteraturen är att kamrateffekter är den påverkan som en elevs klasskamrater 
har på elevens skolresultat1 (Arnott & Rowse, 1987).  

Förekomsten av en sådan effekt kan beläggas utan att samtidigt ge belägg 
för vilka mekanismer det är som skapar densamma. Detta är mycket viktigt att 
notera i förhållande till hela den kommande redogörelsen för tidigare 
forskning; förekomsten av eventuella kamrateffekter kan mycket väl beläggas 
utan att en studie för den delen kan säga något om vad det är som skapar 
desamma. 

Detta är förstås inget som är unikt för forskning om kamrateffekter. Det 
mest kända exemplet är den tidiga cancerforskningen som visade att det fanns 
ett samband mellan att röka och förekomsten av lungcancer, utan att 
forskningen initialt kunde förklara vilka mekanismer det var i själva 
rökningen som orsakade cancern (Cornfield et.al, 1959). 

Exemplet om den tidiga cancerforskningen fungerar väl som ingång för att 
beskriva den ekonomiska litteraturen om kamrateffekter i skolundervisning. I 
den ekonomiska litteraturen är det nämligen vanligt att göra en distinktion 
mellan de typer av förklarande (oberoende) variabler som används i analysen. 
Dessa brukar benämnas som exogena eller endogena faktorer (Manski, 1993; 
Epple & Romano, 2011; Sacerdote, 2011).  

Dessa skiljer sig så åt att de senare, för det första, ofta ses som beroende 
av de tidigare, det vill säga att endogena faktorer i olika utsträckning kan 
förklaras av exogena faktorer (Bäckström, 2020). Exogena faktorer i detta 
sammanhang är sådana egenskaper som kan kopplas till eleven själv och 
dennes bakgrund, såsom föräldrarnas utbildningsnivå, familjens inkomster 
och eventuell migrationsbakgrund. Detta är variabler med stark 
förklaringskraft på elevers skolresultat, både på individ-, klass och skolnivå 
(Sirin, 2005; Gustafsson & Yang Hansen, 2018; Mörk, Svaleryd, & Sjögren, 
2020), varför det också är rimligt att förvänta sig att sådana variabler kan 
predicera eventuella kamrateffekter (Sacerdote, 2011). I och med de exogena 
faktorernas beskaffenhet kan studier av kamrateffekter med exogena faktorer 
med fördel studeras med registerdata.  

 
 
 
 
 
1 Skolresultat kan här definieras i olika typer av utfallsmått, allt från resultat på olika 
kunskapstester, till betyg, genomströmning och avlagda examina eller motsvarande. 
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Endogena faktorer är, för det andra, sådant som eleven själv gör, såsom 
uppförande i klassrummet och prestationer eller motsvarande. Dessa faktorer 
måste mätas på andra sätt, exempelvis genom enkäter, observationer eller 
intervjuer när det handlar om sådant som händer i klassrummet eller med 
registerdata eller kunskapstester när det gäller prestationer. 

I förhållande till exemplet om cancerforskningen skulle alltså exogena 
faktorer vara mått på individens egenskaper, dennes bakgrund och 
socioekonomiska status (SES2), medan endogena faktorer skulle gälla sådant 
som individen gör, exempelvis hur ofta personen röker, hur många cigaretter 
vid varje tillfälle och om personen drar halsbloss eller ej. Detta för också med 
sig att studier som använder endogena faktorer för att förklara förekomsten av 
kamrateffekter också eventuellt kan säga något litet mer om vilka eventuella 
mekanismer det är som skapar kamrateffekten, något som ett antal 
nationalekonomiska forskare också påpekar (Lazear, 2001; Aizer, 2009; Lavy, 
Paserman, & Schlosser, 2011). Detta kommer jag att återkomma till i den 
kommande redovisningen. 

Problem som måste hanteras i kvantitativa studier av 
kamrateffekter 

Det finns som vi ska se en rik litteratur gällande sambandet mellan 
elevsammansättningen i klassen och en individuell elevs skolresultat. Det som 
är speciellt i ett skolsammanhang, till skillnad från exemplet med rökning, är 
att effekten som studeras i detta fall förväntas uppstå som en följd av 
elevsammansättningen i klassen och inte som en följd av något som individen 
själv bestämmer sig för att göra (som att tända en cigarett). Detta skapar 
väldigt speciella förutsättningar för studier av effekter i skolsammanhang. 
Eleverna tillhör nämligen inte den klass de tillhör av en slump. De hamnar där 

 
 
 
 
 
2 En elevs socioekonomiska status är ett samlingsbegrepp för flera olika faktorer. Det 
kan vara mått på föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas yrken, inkomster eller 
olika typer av hemresurser. I vissa studier används också sammanvägda index av flera 
olika typer av sådana mått. Från och med nu kommer ”SES” (socio-ekonomisk status) 
att användas som en förkortning för en elevs socioekonomiska status (Sirin, 2005). 
Specifika definitioner kommer att ges i brödtexten när så fordras. 
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de hamnar av en rad skäl som i sin tur beror på flera faktorer, till exempel var 
i landet de bor och vilka inkomster deras föräldrar har. Detta kallas för ett 
selektionsproblem (Manski, 1993; Sund, 2009).  

För att resultaten i en studie inte ska bli missvisande måste denna 
problematik kunna hanteras. Analysen måste kunna ta hänsyn till att olika 
elever är ”nästlade” i olika klasser och att denna fördelning inte har skett av 
en slump. Inom regressionsanalys skapar detta ett särskilt betydande problem 
i och med att dessa metoder bygger på ett antagande om oberoende mellan 
studieobjekten (eleverna) (Djurfeldt & Barmark, 2009; Field, 2018), ett 
oberoende som alltså inte föreligger inom skolor och klasser. 

Detta problem kräver rigorösa statistiska metoder. Jag kommer att använda 
så kallad flernivåanalys för att hantera problemet. Det flernivåanalysen gör är 
att den håller reda på vilka studieobjekt som tillsammans ingår i ett kluster (i 
detta fall en skolklass), för att därigenom dels kunna hantera effektberäkningar 
trots att effekter av olika faktorer kan skilja sig åt mellan olika kluster, dels 
kunna beräkna hur stor del av variansen i utfallsvariabeln som återfinns på 
respektive nivå (Hox, 2010). 

Att kunna undersöka hur stor del av variansen som finns i utfallsvariabeln 
på respektive nivå är mycket viktigt. Detta kallas för intraklasskorrelationen 
och en tumregel säger att om den överstiger 5 procent av variansen, det vill 
säga att minst 5 procent av variansen i utfallsvariabeln finns på en högre nivå, 
bör flernivåanalys tillämpas för att inte analysresultaten ska bli missvisande 
(Heck, Thomas, & Tabata, 2010). 

Flera studier har visat att cirka 15–20 procent av variansen i skolresultat 
brukar gå att hänföra till skolnivån (Rutter & Maughan, 2002; Opdenakker & 
Damme, 2006; Hattie, 2011). Skillnaderna beror i huvudsak på vilket ämne 
som studeras, hur det mäts och i vilket land studien genomförs (olika länder 
har olika stor spridning i elevresultaten). Dessa resultat gäller skolnivån, 
oaktat klassnivån. Det är viktigt att poängtera att ju närmre eleverna man 
kommer, desto större del av variansen återfinns. Det betyder att det mesta av 
den varians som hänfördes till skolnivån i referenserna ovan, faktiskt återfinns 
på klassnivån, vilket i sig är ett skäl för att studera vad som händer i 
klassrummen i stället för på skolorna (Dreeben & Barr, 1988). I min 
resultatredovisning kommer jag att redovisa hur stor del av resultatvariansen 
för de svenska eleverna i TIMSS 2015 som återfinns på klassnivån. 

Ett annat problem som diskuteras i litteraturen är det så kallade 
simultanproblemet eller reflektionsproblemet (Manski, 1993; Sund, 2009). 
Detta problem avser det faktum att det är svårt – för att inte säga omöjligt – 
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att separera den påverkade eleven från den som påverkar, i och med att denna 
i sin tur kan ha påverkats av dels den påverkade eleven, dels någon annan elev 
i klassen. Det kallas simultan- eller reflektionsproblemet i och med att allt 
detta kan ske simultant i ett klassrum; elev A retas subtilt med elev B som 
klipper till elev A, ivrigt påhejad av elev C, och alla eleverna D–Z får sin 
lektion förstörd av det uppkomna bråket. 

Hur detta problem ska hanteras är inte lika givet som selektionsproblemet. 
Ett vanligt angreppssätt är att använda förlupen tid mellan mätpunkter för att 
kunna specificera kamrateffekter för elever vid olika tidpunkter och från olika 
sammanhang. 

Krister Sund (2009) använder i sin studie av kamrateffekter i 
gymnasieskolan det faktum att olika elever går olika kurser. I och med att 
kurserna är olika långa och läses vid olika tidpunkter och med olika lärare 
menar Sund att problemet kan hanteras. Sund är inte mer detaljerad än så i sin 
redovisning och det är oklart på vilket sätt det hanterar problemet.  

Inom den ekonomiska litteraturen finns flera exempel på tekniska 
angreppssätt på problemet. Ett exempel är Xu Lin (2010) som använder så 
kallade spatiala autoregressiva modeller för att analysera kamrateffekter. 
Grundidén i en autoregressiv modell är att utfallsvariabeln har ett linjärt 
beroendeförhållande till sina egna tidigare värden (mätt över tid). Genom att 
använda en modell av detta slag menar Lin att såväl endogena effekter som 
sammansättningseffekter kan separeras och reflektionsproblemet lösas. Lin 
finner starka effekter av båda typer på elevernas resultat. 

Hur jag angriper detta problem kommer jag att behöva återkomma till 
längre fram i avhandlingen, när studiens teoretiska utgångspunkter har 
presenterats och dess metod beskrivs. Jag kommer nämligen att argumentera 
för att simultanproblemet, ur mitt teoretiska perspektiv, snarare bör ses som 
en integrerad del av de kontextuella effekter som kamrateffekter är. Men mer 
om detta senare. 

Studier av exogena faktorer 

I den västerländska litteraturen om kamrateffekter i skolundervisning nämns 
ofta den så kallade Coleman-rapporten (Coleman et.al, 1966), eller Equality 
of Educational Opportunity som den egentligen heter, som en viktig startpunkt 
för forskningen om skolans effekter på elevernas kunskaper (Barr & Dreeben, 
1977; Zimmerman, 2003). Rapporten beställdes av den amerikanska 
kongressen i samband med att man antog The Civil Rights Act of 1964, och ett 



26 

av dess huvudsyften var att utreda om skillnader förelåg i den skolgång som 
olika elevgrupper mötte, i synnerhet elever från olika minoritetsgrupper. 
Rapporten baserades på en stor landsomfattande enkät där över en halv miljon 
elever i 3 000 grundskolor deltog. Resultaten visade bland annat att en viss del 
av variationen i elevresultat kunde förklaras av vilken skola eleverna hade gått 
i. En elevs skolresultat var starkt korrelerade med de övriga elevernas 
utbildningsbakgrund och studiemotivation.  

Helt centralt i Coleman-rapporten var också elevernas bakgrund, i den 
amerikanska forskningen ofta betecknad som ”ras”. Detta är en mycket 
ovanlig terminologi i såväl en svensk kontext som övrig internationell 
forskning, men det är ändock en typ av exogen faktor enligt de definitioner 
som återgetts i tidigare avsnitt. 

Det finns ett flertal efterföljande studier av exogena faktorer som också 
belägger förekomsten av kamrateffekter. Olika studier kan belägga olika typer 
av effekter. En vanligt förekommande distinktion gäller huruvida effekten är 
linjär eller icke-linjär. En linjär effekt innebär att alla elever i en klass gynnas 
eller missgynnas på samma sätt av en starkare elevsammansättning i klassen, 
till exempel att klassen har en genomsnittligt starkare socioekonomisk 
sammansättning. För varje enhet ”starkare” elevsammansättningen är ökar 
elevresultaten i genomsnitt på ett likartat sätt för alla elever i klassen. 

Till skillnad från en linjär effekt innebär då en icke-linjär effekt att olika 
elever gynnas (eller missgynnas) på olika sätt av klassens 
elevsammansättning. Ett exempel på en icke-linjär effekt kan vara att de elever 
som själva har en mindre gynnsam SES skulle kunna gynnas mer av att gå i 
en klass med stark socioekonomisk sammansättning än elever som själva har 
en hög SES. 

Det finns svenska studier av exogena faktorer som kan belägga 
förekomster av såväl linjära som icke-linjära effekter. Exempelvis finner 
Ryszard Szulkin och Jan Jonsson (2007) att elevers betyg påverkas negativt 
av att gå i en klass med en större andel elever som är födda utomlands, det vill 
säga en linjär negativ effekt. En viss icke-linjär effekt framträder också i deras 
studie då den negativa kamrateffekten tycks något starkare för elever som 
också själva är födda utomlands, jämfört med deras klasskamrater som själva 
är födda i Sverige. Om en klass hade mer än 40 procent elever som var födda 
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utomlands sjönk betygen för elever ur samma grupp med i genomsnitt en 
femtedels standardavvikelse.3 

Hur en ökad invandring till Västeuropa påverkar elevers resultat är ett 
område som kommit att intressera en rad internationella forskare. Som en följd 
av framför allt språkliga utmaningar och svag skolbakgrund når invandrade 
elever i genomsnitt lägre skolresultat än infödda elever (Skolverket, 2016; 
Katz & Österberg, 2020) vilket, om hypotesen om en linjär kamrateffekt 
stämmer, skulle kunna innebära att en ökad andel invandrade elever påverkar 
infödda elevers resultat negativt. 

Giorgio Brunello och Lorenzo Rocco (2013) finner en sådan effekt när de 
studerar PISA-resultat för 19 länder. De finner att en högre andel invandrade 
elever i gymnasieskolan har en liten negativ effekt på infödda elevers resultat. 
Om andelen invandrade elever skulle fördubblas från de studerade ländernas 
genomsnitt på 4,2–8,4 procent skulle de infödda elevernas resultat sjunka med 
1–3,4 procent beroende på vilken elevgrupp som studeras. De rapporterade 
spannen i effekterna beror på att den identifierade effekten är icke-linjär; 
effekten är större för infödda flickor och elever med lägre SES. Studien visar 
också att den negativa effekten är större ju mer socioekonomiskt segregerade 
skolorna i ett land är. 

I en studie av amerikanska förhållanden finner Julian Betts (1998) att en 
ökad andel invandrade elever i USA motsvarades av försämrade resultat för 

 
 
 
 
 
3 En koefficient är det effektmått som en oberoende variabel (x) har på en beroende 
variabel (y) i en regressionsanalys. Koefficienten anger hur mycket Y förändras av en 
enhets ökning av X, t.ex. ”för varje centimeter längre (x) en person är så ökar 
skostorleken (y) med 0,23 cm”. Då olika variabler mäts på olika skalor blir effekterna 
inte jämförbara. Detta problem kan åtgärdas genom att de standardiseras. Det 
vanligaste sättet är att standardisera koefficienterna med hjälp av standardavvikelsen, 
som i exemplet med Szulkin och Jonsson (2007). Då anges i stället vad en 
standardavvikelses ökning av X motsvarar mätt i standardavvikelsen av Y. 
Standardavvikelsen relaterar i sin tur till hur fördelningen i en normalfördelad variabel 
ser ut. Om en variabel är normalfördelad, vilket är en förutsättning för 
regressionsanalys, återfinns 68 procent av populationen inom +/- 1 standardavvikelse. 
Ett välkänt exempel på tumregel för hur effektstorlekar i utbildningsvetenskap kan 
bedömas är John Hattie (2011). Hattie argumenterar för att effektstorlekar större än 
40 procent av en standardavvikelse bör fånga vårt intresse.  



28 

infödda minoriteter, mätt som genomströmningen i high school. Betts menar 
att detta skedde som en följd av ett ökat tryck på de lärarresurser som de 
infödda minoriteterna också var i behov av för att fullfölja utbildningen. Ett 
sorts nollsummespel om lärarresurserna uppstod alltså mellan de olika 
elevgrupperna. 

Liknande resultat, om effekten av en ökad invandring på infödda elevers 
resultat, rapporteras också från flera länder, till exempel av Eric Gould et.al.  
(2009) gällande israeliska skolor och Peter Jensen och Astrid Rasmussen 
(2011) gällande danska skolor. 

Till skillnad från ovan refererade studier finns också studier som fokuserar 
mer på andra typer av SES-mått, såsom föräldrarnas utbildningsnivå. Ett 
exempel är Nicole Schneeweis och Rudolf Winter-Ebmer (2007) som i en 
studie av kamrateffekter i österrikiska skolor finner starka kamrateffekter i 
läsning och något svagare i matematik. De finner dessutom tecken på att 
effekten är icke-linjär, då den positiva effekten avtar i takt med att individuella 
elevers SES blir högre. I studien använder de österrikiska PISA-data för år 
2000 och 2003 och flera olika mått för elevernas SES, såsom föräldrarnas 
utbildningsnivå, deras yrkesverksamhet, familjesammansättning och 
hemresurser. Liknande resultat rapporteras också av Caroline Hoxby (2000). 

I en studie av sex länders PIRLS-data (där också Sverige och Norge ingår) 
finner Andreas Ammermueller och Jörn-Steffen Pischke (2009) stöd för en 
positiv linjär kamrateffekt. Till skillnad från andra refererade studier finner de 
inget stöd för en icke-linjär effekt. För att hantera vissa av de problem som 
kamrateffektstudier lider av nyttjar de det faktum att det i urvalet för varje 
land i PIRLS-studien dras flera klasser per skola, vilket gör att eventuella 
kamrateffekter kan mätas inom respektive skola. De länder som ingår i studien 
har ingen tidig differentiering (PIRLS avser läsförmågan hos elever i årskurs 
4), vilket innebär att författarna kan utgå från att en viss typ av 
selektionsproblem är hanterade redan i urvalet. 

Effektstorleken och vilken typ av effekt som finner stöd (linjär eller icke-
linjär) varierar mellan flera av de refererade studierna. Detta förklaras 
sannolikt i stor utsträckning av hur de exogena faktorerna mäts och vilka 
åldrar och årskurser som studeras. Ett exempel på det tidigare är att det tycks 
vara av betydelse hur detaljerade mått som används för att mäta elevernas 
bakgrund och hemförhållanden (SES). Ju mer detaljerade mått, desto större 
effekt finner forskarna (Sirin, 2005; Ewijk & Sleegers, 2010). Därtill finns det 
studier som indikerar att ju bättre kontroller det går att göra för skol-, klass- 
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eller lärarfixa effekter, desto mindre är kamrateffekten (Vigdor & Nechyba, 
2007; Bramoullé, Djebbari, & Fortin, 2009; Burke & Sass, 2013). 

De studier som redovisats hittills har handlat om effekten av att gå i skolan 
med fler invandrade klasskamrater respektive att gå i skolan med elever med 
olika familjebakgrund (SES). Till skillnad från dessa studier finns det också 
studier som nyttjar olika typer av naturliga experiment, där 
elevsammansättningen plötsligt förändras, för att undersöka eventuell 
förekomst av kamrateffekter. De typer av naturliga experiment som det då 
handlar om är till exempel när elever från olika bostadsområden blandas in i 
andra skolor på grund av politiska beslut i syfte att uppnå minskad 
skolsegregation, för att naturkatastrofer inträffat och elever tillfälligt måste 
flytta eller på grund av andra typer av oväntade händelser. 

Ett exempel på en sådan studie är Raj Chetty et.al (2016) som studerar ett 
omförflyttningsexperiment kallat ”Moving to Opportunity Experiment”, 
vilket genomfördes i fem stora städer i USA 1994–1998. Totalt ingick 4 604 
slumpmässigt utvalda familjer i experimentet. Familjerna delades in i tre olika 
grupper. En experimentgrupp som fick subventionerade huspriser och ett krav 
om att flytta från ett fattigt till ett rikt område, en grupp som erhöll 
subventionerade huspriser men utan krav på vilket område de skulle flytta till 
och en kontrollgrupp som aldrig erhöll några husprissubventioner. 

Resultaten från studien visade bland annat att andelen som läste vidare på 
college ökade bland barn som flyttade från ett fattigt till ett rikt 
bostadsområde. Dessutom ökade deras framtida inkomster och andelen 
blivande ensamstående föräldrar minskade. Resultaten visade också att ju 
tidigare en flytt skedde, alltså ju yngre barnet var när det skedde, desto mer 
ökade de positiva effekterna. Att flytta i högre ålder hade snarare en negativ 
effekt, oavsett vart flytten gick. Författarna diskuterar huruvida detta kan bero 
på så kallade störningseffekter i elevens studiegång. 

Ett annat exempel på en studie av ett naturligt experiment är Caroline 
Hoxbys och Gretchen Weingarths (2006) studie av Wake Countys 
omförflyttning av elever åren runt millennieskiftet. Åren innan 2000 inledde 
nämligen Wake County en omförflyttning av elever för att öka den etniska 
blandningen av elever på skolorna. Upp till 5 procent av varje kohort 
omförflyttades. Åren efter skiftade programmet fokus och elever 
omförflyttades i stället efter föräldrarnas inkomster. Dessa omförflyttningar 
gav forskarna en möjlighet att studera elevresultat före och efter 
omförflyttningen av vissa elever.  
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I studien finner de inget stöd för en generell linjär kamrateffekt, snarare 
finner de stöd för andra typer av hypoteser om kamrateffekter, till exempel en 
som de kallar för fokusmodellen. Denna hypotes går ut på att förekomsten av 
mer högpresterande klasskamrater gör att övriga elever fokuserar mer på 
studierna i den ökade konkurrensen. Ett intressant resultat i studien är att de 
inte finner några större skillnader mellan en omförflyttning av elever efter 
etnicitet eller föräldrarnas inkomst. Dessutom är effekterna av dessa faktorer 
mycket små. De kraftigaste kamrateffekterna de fann berodde i stället på 
huruvida en klass mottog hög- eller lågpresterande elever. Detta resultat 
indikerar alltså att endogena faktorer tycks vara mer kraftfulla prediktatorer 
på kamrateffekter än exogena faktorer. 

Studier av endogena faktorer 

De allra flesta studier som specificerar eventuella kamrateffekter med hjälp av 
endogena faktorer gör detta med olika typer av mått på elevernas 
förkunskaper, med resultat från tidigare kunskapstester, prov eller betyg. Det 
finns också studier som använder olika typer av IQ- eller förmågetester 
(Zimmer & Toma, 2000). 

Likt resultaten som återgetts ovan, då studier med exogena faktorer 
refererades, finner Ryan Yeung och Phuong Nguyen-Hoang (2016) i en 
metaanalys av 53 studier publicerade 1980–2014, empiriskt stöd för endogena 
faktorer som skapar linjära kamrateffekter. Bland de ingående studierna finns 
både sådana som använder mått för elevers beteende och uppförande i 
klassrummen och sådana som använder mått för elevers förkunskaper. 
Effekterna är rakt igenom signifikanta men små i faktisk effektstorlek.4 Likt 
tidigare refererade studier finner Yeung och Nguyen-Hoang att den 
rapporterade effektstorleken i olika studier i viss utsträckning beror på vilka 
utfallsmått som används (om det är betyg, kunskapstester, genomströmning 
eller motsvarande), vilka kontroller som kan göras för olika skol- och lärarfixa 

 
 
 
 
 
4 Partiella korrelationer om i genomsnitt 0,03. Se Aloe, 2014 och Yeung och Nguyen-
Hoang, 2016 för tolkning av effektstorlekarna. 
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effekter och vilka de endogena faktorerna är och hur detaljerat de kan mätas 
(jmf t.ex. Sirin, 2005). 

Till skillnad från Yeung och Nguyen-Hoang finner Mary Burke och Tim 
Sass (2013) i en longitudinell studie av elever i motsvarande svenskt låg-, 
mellan- och högstadium svaga eller inga linjära kamrateffekter. Däremot 
finner de starkare icke-linjära effekter. Kamrateffektens storlek tycks 
nämligen i hög grad påverkas av elevens egna förmågor. Den största positiva 
effekten av att gå i en klass med högpresterande klasskamrater syns för elever 
som själva är lågpresterande. De största effektstorlekarna som rapporteras 
ligger runt 0,25 standardavvikelser. Den positiva effekten är svagast för 
högpresterande elever, men resultaten visar också att den negativa effekten av 
att ha lågpresterande klasskamrater är störst för de högpresterande eleverna. 
Högpresterande elever rapporteras i stället gynnas av att gå i samma klass som 
fler medelpresterande klasskamrater. Likt Vigdor och Nechyba (2007) finner 
de att effekten är svagare ju fler kontroller som kan göras för skol-, klass- och 
lärarfixa effekter. 

Liknande resultat rapporteras i ett flertal internationella studier (Hanushek, 
Kain, Markman, & Rivkin, 2003; Hanushek & Woessmann, 2017). 

Motsvarande resultat som de som refererats ovan beläggs också hos oss i 
Norden. Med PISA-data för Danmark finner Beatrice Schindler Rangvid 
(2007) en positiv kamrateffekt av att gå i en skola med en i snitt större andel 
högpresterande kamrater. Sett till exogena variabler för SES motsvaras en 
standardavvikelses ökning i elevsammansättningen av 0,05‒0,09 
standardavvikelse i testresultat beroende på vilken elevgrupp och vilket ämne 
som studeras. Elevsammansättningens heterogenitet (avseende andra faktorer 
än elevernas prestationer) har ingen betydelse enligt hennes studie. Schindler 
Rangvid finner också en tydlig icke-linjär effekt. De positiva kamrateffekterna 
är starkast för de lågpresterande eleverna och effektstorleken minskar 
successivt mot resultatfördelningens toppskikt.  

På samma sätt finner Krister Sund (2009) genomsnittligt positiva linjära 
kamrateffekter i en studie av samtliga Stockholms gymnasieelever åren 1998–
2004. En genomsnittlig effektstorlek om 0,16 rapporteras. I studien använder 
han elevernas kursbetyg i gymnasieskolan som utfallsvariabel. En styrka i 
Sunds studie, som särskiljer den från många liknande studier, är att han kan 
koppla samman samtliga elever med alla lärare, i alla kurser som dessa har 
haft och att han därtill vet vilka grundskolor eleverna gått på innan de började 
gymnasiet. Detta skapar vissa analytiska möjligheter som saknas i andra 
studier. Exempelvis har ungefär 40 procent av eleverna i Sunds data gått i en 
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gymnasieklass där ingen tidigare klasskamrat från högstadiet har gått. Detta 
möjliggör för Sund att även analysera effekten av helt ”nya” kamrater och 
därigenom robusttesta resultaten av ”vanliga” kamrateffekter i klasser där 
eleverna känt varandra under en längre tid. 

Utöver en genomsnittligt positiv linjär kamrateffekt kan Sund belägga 
förekomsten av icke-linjära effekter. Han finner att elever som gått ut 
högstadiet med låga betyg gynnas mest av att hamna i en gymnasieklass med 
högpresterande klasskamrater. 

Likt i avsnittet ovan, om studier med exogena förklarande faktorer, finns 
också studier av endogena förklarande faktorer som nyttjar naturliga 
experiment för att belägga förekomsten av kamrateffekter i 
skolundervisningen. Ett sådant exempel är en amerikansk studie av Scott 
Imberman, Adriana Kugler och Bruce Sacerdote (2012) som nyttjar det 
faktum att ett stort antal elever behövde evakueras från sina skolor i New 
Orleans efter orkanen Katarina 2005, för att i stället gå i skolan i delstaterna 
Houston och Louisana. För de mottagande skolorna innebar de evakuerade 
eleverna både ett snabbt, och ett i elevantal stort, inflöde av nya elever. 
Författarnas hypotes var att detta borde generera olika typer av kamrateffekter. 
Författarna fann i studien att främst matematikresultaten för de befintliga 
eleverna på de mottagande skolorna sjönk en aning. Den linjära effekten var 
svag, vilket enligt författarna förklaras av det faktum att de finner en mycket 
starkare icke-linjär effekt. Resultaten för de elever som gick i klasser och 
skolor som tog emot högpresterande elever gynnades och de som gick i klasser 
som tog emot lågpresterande elever missgynnades.  

Utöver dessa effekter fann de även att tillkomsten av elever som misskötte 
sig i en klass ökade de redan befintliga elevernas frånvaro och 
disciplinproblem. 

Detta leder oss in i forskning med en annan typ av endogena faktorer som 
kan förklara förekomsten av kamrateffekter på elevers skolresultat, nämligen 
hur klasskamraters olika beteenden kan påverka en elevs resultat. I den 
internationella ekonomiska litteraturen om kamrateffekter finns flera studier 
av sambandet mellan klasskamraters uppförande och beteende och elevers 
skolresultat. 

Även om det finns många studier av kamrateffekter i den ekonomiska 
litteraturen menar Anna Aizer (2009) att det finns begränsade kunskaper i 
samma litteratur om vilka mekanismer som skapar kamrateffekterna. I en 
studie undersöker hon därför om klasskamraters beteenden kan vara en 
mekanism bakom kamrateffekter. Detta gör hon genom att studera effekten av 
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att ha klasskamrater med ADD före och efter att diagnos ställts för eleverna. 
De huvudsakliga resultaten i studien är att det finns en negativ effekt på 
elevers skolresultat av att ha en eller flera klasskamrater med odiagnostiserad 
ADD (och utåtagerande beteende) och att en av de mest effektiva metoderna 
för att hantera problemen är att minska klasstorleken (vilket vi ska återkomma 
till längre fram). 

Ett liknande angreppssätt som Aizer använde i sin studie har också Jannie 
Grøne Kristoffersen et.al (2015), som undersöker hur elevers skolresultat 
påverkas av att elever som är potentiellt utåtagerande börjar i deras klass. För 
studien nyttjar de danska registerdata där de identifierar tre grupper av elever 
som återkommande har bytt skola. Det är elever med skilda föräldrar, elever 
vars föräldrar dömts för brott och elever med psykisk diagnos. Dessa elever 
kan de följa i registren och undersöka hur klasskamraters resultat påverkats av 
de har börjat i klassen. De finner att tillkomsten av elever ur dessa grupper i 
genomsnitt sänker övriga klasskamraters skolresultat med 1,7–2,3 procent av 
en standardavvikelse. 

Ytterligare belägg för betydelsen av en ordnad klassrumsmiljö återfinns i 
en studie av Victor Lavy, Daniele Paserman och Analia Schlosser (2011). De 
studerar eventuella kamrateffekter i israeliska grund- och gymnasieskolor och 
finner att en större andel flickor i en skolklass innebär positiva kamrateffekter 
på elevernas kunskaper. De visar också att en standardavvikelses ökning av 
andelen elever som gått om ett år i skolan, sänker de nya klasskamraternas 
resultat med 0,015‒0,036 standardavvikelser. Effekten är lika stor för flickor 
som för pojkar.  

Resultaten visar också att en större andel elever i klassen som gått om ett 
år samvarierar med en högre grad av störande beteenden i klassrummet, mer 
våld, en försämring av elev-elev- och lärar-elev-relationerna, en försämring 
av elevernas upplevelse av skolan och en högre grad av utmattning bland 
lärarna [teachers’ fatigue]. Studien ger inget stöd för att vare sig flickorna eller 
pojkarna ändrar sitt beteende på individnivå som en följd av en ökad andel 
flickor i klassen, utan effekten uppstår genom sammansättningseffekten på 
klassnivå. Omformulerat innebär det alltså att en lägre andel störande elever 
ger en genomsnittligt lägre andel störande moment på klassnivå vilket i sin tur 
leder till högre resultat för eleverna. Liknande resultat rapporteras också i 
andra studier, till exempel av Bertrand och Pan (2013). 

Det finns studier som indikerar att även effekten av klasskamrater som stör 
ordningen skulle kunna vara av icke-linjär karaktär, i bemärkelsen att 
lågpresterande elever skulle kunna drabbas värre av en undermålig 
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klassrumsmiljö än högpresterande elever. Sådana resultat rapporteras i en 
OECD-studie med PISA-data genomförd av Tommaso Agasisti et.al (2018). 
I studien undersöker de vilka skolfaktorer som är relaterade till att elever med 
svagare studieförutsättningar [disadvantaged students] lyckas väl i PISA-
testerna och uppvisar goda kunskaper. De finner att sannolikheten för att dessa 
elever ska uppvisa sådana resultat är större på skolor där eleverna rapporterar 
att klassrumsmiljön och studieron är god. 

Motsvarande resultat rapporteras också av Cheema och Kitsantas (2014). 

Exogena och endogena faktorer, hänger de samman? 

Fram till denna punkt har jag refererat studier i den ekonomiska litteraturen 
om kamrateffekter uppdelat efter huruvida de använder så kallade exogena 
eller endogena faktorer som förklarande variabler i analysen. Dessa typer av 
faktorer är däremot inte så distinkt åtskilda som denna redovisning gett vid 
handen, snarare är de i viss mån korrelerade med varandra och båda typerna 
av faktorer bidrar till att förklara elevers resultat. Frågan är i vilken 
utsträckning. 

I en studie av kanadensiska elevers resultat i årskurs 6 fann Xin Ma och 
Don Klinger (2000) att viktiga faktorer för att förklara elevernas kunskaper i 
matematik, läsning och skrivning var dels deras egen bakgrund, mätt i SES 
och talat modersmål i hemmet, dels skolans elevsammansättning mätt i samma 
variabler (exogena faktorer). De fann också, med dessa faktorer under 
kontroll, att även det ”disciplinära klimatet” (endogena faktorer) på skolan 
hade en effekt på elevernas resultat.  

För att ge en uppfattning om hur betydelsefull klassrumsmiljön är för 
elevernas resultat kan de standardiserade koefficienterna5 per förklarande 
variabel jämföras i studien. Studien visar att klassrumsmiljön och 
elevsammansättningen på skolnivå (SES) har ungefär samma effektstorlek 
(Ma & Klinger, 2000, s. 49). 

I en kommande studie av svenska förhållanden, med data för svenska 
högstadieskolor, finner jag motsvarande resultat (Bäckström, 2020). Till 

 
 
 
 
 
5 Se not 3 s. 27. 
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skillnad från Ma och Klingers studie fanns dock endast skolnivådata att tillgå. 
Genom att koppla samman Skolverkets så kallade SALSA-databas 
(Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser), med mått för 
skolans elevsammansättning, med data ur Skolinspektionens så kallade 
skolenkät kunde sambanden mellan exogena och endogena faktorer på 
skolnivå undersökas och deras effekter på elevresultaten specificeras. 
Resultaten visade att det fanns ett samband mellan elevsammansättningen på 
skolnivå och klassrumsmiljön i undervisningen. Likt Lavy et.al (2011) visade 
exempelvis studien att ju större andel pojkar en skola hade, desto sämre 
klassrumsmiljö uppmättes i Skolinspektionens enkäter. Resultaten visade 
också att en viss del av de ursprungliga effekterna av skolans 
elevsammansättning medierades av klassrumsmiljön, det vill säga att vissa av 
de effekter som såg ut att vara en effekt av elevsammansättningen (exogena 
faktorer) i själva verket förklarades av de endogena faktorerna 
(klassrumsmiljö). Liknande resultat redovisas också i studier från våra 
nordiska grannländer (Bru, 2006; Smith & Reimer, 2018; Duesund & 
Oedegaard, 2018;). 

De ovan refererade studierna ger viktiga empiriska resultat som måste 
beaktas i en teori om kamrateffekter. Jag ska återkomma till detta längre fram, 
när avhandlingens teoretiska utgångspunkter presenteras. 

Kamrateffekter och klasstorlek 

Som tidigare nämnts påpekar flera nationalekonomiska forskare att studier av 
kamrateffekter med endogena faktorer ger en bättre uppfattning av vilka 
mekanismer som faktiskt genererar själva effekterna (Aizer, 2009; Lavy, 
Paserman, & Schlosser, 2011). Detta är något som Edward Lazear tar fasta på 
i sin förhållandevis teoretiska studie (2001) av klasstorlekens betydelse. 
Lazear påpekar att det kan tyckas förbryllande att så få studier finner 
genomgående positiva effekter av mindre klasser på elevernas kunskaper (jmf 
Hattie, 2011), men detta beror enligt Lazear ofta på de selektionsproblem som 
dessa studier har. Studier som istället tillämpar metoder eller studiedesigner 
som lyckas hantera dessa problem, till exempel via en experimentell ansats 
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(som i STAR-experimentet6 som genomfördes i Tennessee (Nye & Hedges, 
2000)) eller via ett naturligt experiment (som i den svenska successiva 
övergången till icke-reglerad klasstorlek via slopade delningstal (Fredriksson, 
Öckert, & Oosterbeek, 2012)), finner genomgående starka positiva effekter av 
mindre klasser. 

Selektionsproblemet beror nämligen på att klasstorleken kan tillåtas vara 
större för högpresterande elever och elever som inte stör ordningen i 
klassrummen än för elever som uppvisar motsatta egenskaper. Att ta hänsyn 
till endogena faktorer såsom elevernas uppförande i studier av kamrateffekter 
och i studier av klasstorlekens betydelse är enligt Lazear helt nödvändigt och 
han skapar en modell för hur detta kan studeras. Denna modell prövar han 
sedan mot data för katolska respektive offentliga skolor. 

Andra studier har pekat på samma typ av relation mellan klasstorlek och 
elevers uppförande och på hur detta påverkar undervisningen och elevernas 
resultat. Exempelvis fann Peter Blatchford, Suzanne Edmonds och Clare 
Martin (2003) i en studie att elever i stora klasser löpte större risk att bli störda 
i skolarbetet av andra klasskamrater och att de spenderade mer tid ”off-task”7 
än elever i mindre klasser. I en uppföljande studie fann Peter Blatchford et.al 
(2007) att den effekt klasstorleken har på elevernas resultat bland annat beror 
på hur klasstorleken påverkar den undervisning som läraren bedriver. De fann 
att läraren i små klasser kunde visa mer individuell uppmärksamhet till varje 
elev och involvera eleverna mer så att de fick en mer aktiv roll i 
undervisningen samt att kvaliteten i undervisningen var högre. 

Resultaten i studien av Blatchford et.al bekräftar de resultat Sid Bourke 
presenterade redan 20 år tidigare (Bourke, 1986).  

 
  

 
 
 
 
 
6 Student/Teacher Achievement Ratio. 
7 ”Time-off-task” är ett begrepp som används i bland annat pedagogisk forskning och 
handlar om hur eleverna spenderar undervisningstiden under lektionerna; antingen gör 
de det som läraren planerat att de ska göra (dvs. de är ”on-task”) eller så gör de något 
som de inte ska göra (de är ”off-task”), såsom att prata med varandra eller hålla på 
med mobiltelefoner (se Bloom, 1974 och Anderson, 1981). Jag återkommer till detta 
i nästa avsnitt. 



37 

Figur 1: Effekter på undervisning och elevresultat av elevsammansättning och 
strukturella förutsättningar 

Anm: Stigdiagram med signifikanta standardiserade koefficienter (x100) mellan 
bakgrundsfaktorer, klasstorlek och elevresultat (Bourke, 1986, s. 565) 

Bourke undersöker hur klasstorleken är relaterad till klassens 
elevsammansättning och hur dessa sedan relaterar till den undervisning som 
läraren bedriver och de resultat som eleverna når. Via strukturell 
ekvationsmodellering sammanfogar han detta i en kausalanalys som återges i 
figur 1.  

Analysen visar hur skolans storlek och elevsammansättning till att börja 
med påverkar klasstorleken på skolan. Både elevernas kognitiva förmågor och 
deras bakgrund (SES) påverkar klasstorleken. Elevernas förmågor 
(förkunskaper) och klasstorleken påverkar sedan vilken typ av undervisning 
läraren kan bedriva. Bourke finner bland annat att ju större klassen är, desto 
mindre helklassundervisning bedriver läraren och desto mindre interaktion 
sker med eleverna. Dessutom tolereras högre (o)ljudnivå och läraren måste 
spendera mer tid till att upprätthålla ordningen i klassrummet. Avslutningsvis 
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visar analysen hur elevernas förmågor och lärarens undervisning påverkar 
elevresultaten. 

Som den uppmärksamme läsaren har märkt skiljer sig de två senast 
refererade studierna markant från nästan samtliga andra studier; i dessa har 
även läraren trätt in som en aktör i klassrummet och som en del i förklaringen 
kring hur kamrateffekter uppkommer i skolundervisningen och sedermera i 
elevernas resultat. Detta är ingen slump, utan det beror på att vare sig 
Blatchford eller Bourke är nationalekonomer utan verksamma inom det 
utbildningsvetenskapliga fältet. Detta markerar därför övergången i min 
redovisning av tidigare forskning, från den ekonomiska litteraturen om 
kamrateffekter till den utbildningsvetenskapliga litteraturen om så kallade 
sammansättningseffekter. 

Sammansättningseffekter och teorier därom i den 
utbildningsvetenskapliga litteraturen 

Det finns en rik utbildningsvetenskaplig litteratur om betydelsen av hur 
skolklasser sätts samman och vilka olika resultat det leder till (se t.ex. Rutter 
& Maughan, 2002 för en översikt). Mycket av denna forskning undersöker 
vilken betydelse det har för individuella elever att gå i olika klasser med olika 
klasskamrater, det vill säga exakt samma fråga som den nationalekonomiska 
forskningen har ställt gällande kamrateffekter. Detta menar jag, är skälet till 
att dessa två forskningsområden, i två olika discipliner, ska ses som ett 
studium av i grunden samma fenomen. 

I databassökningar efter utbildningsvetenskapliga studier av ”kamrat-
effekter” framstår det dock som att litteraturen är knapphändig, något som 
alltså inte är sant men som i stor utsträckning beror på att forskningen snarare 
benämnt sitt studieobjekt som ”sammansättningseffekter”, ”strukturella 
effekter” eller ”kontextuella effekter” [compositional, contextual or structural 
effects] (Dreeben & Barr, 1988). Även i Sverige finns en rik forskning inom 
detta område. Mycket av denna härrör från debatten om skapandet av en 
gemensam enhetsskola för alla barn ur alla samhällsklasser, en debatt som gått 
under benämningen ”differentieringsfrågan” (Marklund, 1985). 

En betydelsefull skillnad mellan den utbildningsvetenskapliga forskningen 
om sammansättningseffekter och den nationalekonomiska forskningen om 
kamrateffekter, är att den tidigare ofta tar ett helhetsgrepp om det som händer 
i ett klassrum, snarare än att endast studera vad utkomsten blir av att olika 
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elever går i samma klass. Annorlunda uttryckt kan man säga att om den 
nationalekonomiska forskningen i stor utsträckning fokuserar på resultatet av 
att olika elever går i skolan med olika klasskamrater, så fokuserar den 
utbildningsvetenskapliga dito också på vad som händer i klassrummet, vad 
läraren gör och inte gör, vad eleverna gör och inte gör och varför allt detta 
sker. Detta ger också en tydlig genklang i den utbildningsvetenskapliga 
teoribildningen på området som söker förklara varför effekterna uppstår (och 
hur de eventuellt kan förstärkas eller motverkas, beroende på vad som 
eftersträvas i skolpolitiken). 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för denna forskning, men också för 
utvecklingen av den utbildningsvetenskapliga teoribildning som sedan 
kommer att ligga till grund för föreliggande studie. Denna teoribildning 
återkommer jag till i detalj i ytterligare nästa avsnitt. 

Differentieringsfrågan i Sverige 

I Sverige har frågan om vilka elever som ska gå tillsammans i olika skolor och 
i olika klasser länge varit helt central, åtminstone under hela 1900-talet. 
Frågan har i det närmaste dominerat svensk skolpolitik och gör det alltjämt. 
Differentieringsfrågan som den har kallats är nämligen starkt närvarande än i 
dag; frågorna om elever ska kunna gå spetsutbildningar i grund- och 
gymnasieskolan, om särskild undervisningsgrupp bör tillåtas, om alla 
nationella gymnasieprogram ska leda till allmän högskolebehörighet och om 
den skolsegregation som följer av det fria skolvalet är acceptabel eller ej, kan 
alla härledas till differentieringsfrågan. 

Synonymer för termen ”differentiering” är uppdelning eller särskiljning. I 
samhället i stort kan det sägas att vi accepterar en långtgående differentiering, 
inte minst i arbetslivet med dess olika yrken (som dock brukas benämnas som 
specialisering) men så klart också i den högre utbildningen. Skolpolitiskt 
handlar differentieringsfrågan om om, och i så fall hur och när, elever ska 
delas upp i olika klasser, i olika studievägar eller efter olika begåvning8.  

 
 
 
 
 
8 I den engelskspråkiga utbildningsvetenskapliga litteraturen används begreppet 
”aptitude” för att beskriva och operationalisera elevernas förutsättningar för att 
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Det eventuella behovet av differentiering i den elementära utbildningen 
(dagens grundskola) motiveras vanligen av att det är svårt för en lärare att 
undervisa en kunskapsheterogen klass: Hur ska en lärare inom ramen för sin 
undervisning kunna tillgodose alla elevers behov om dessa är så vitt skilda? 
Farhågan gällande heterogena klasser blir att läraren kommer att behöva 
anpassa undervisningen till en genomsnittlig elevs nivå, något som kommer 
att missgynna såväl de starkaste som de svagaste eleverna i klassen. Som en 
logisk konsekvens av detta tänker man sig också att om heterogena klasser ska 
tillåtas, så måste dessa vara mindre än de homogena klasserna. Sixten 
Marklund (1985) beskriver det på följande sätt i sin bok om 
differentieringsfrågan i Sverige: 

Uppfattningen att heterogena klasser bör vara små och att homogena klasser 
kan få bli större vilar på teoribilden, att lärarens undervisning är av i huvudsak 
kollektiv art. Han vänder sig till alla elever på en gång. Till innehåll och form 
anpassar han sin undervisning till vad han bedömer som klassens genomsnitt, 
en lika naturlig som nödvändig inriktning då ju majoriteten av eleverna är där. 
Ju mer den enskilde eleven avviker från detta genomsnitt, i positiv eller negativ 
riktning, desto ”sämre” undervisning får han, antingen för lätt eller för svår. 
(s. 88) 

 
 
 
 
 
tillgodogöra sig undervisningen (Veldkamp, Von Davier, Rosén, Yang Hansen, & 
Wolff, 2017). Det innefattar elevers förkunskaper, förmågor och skicklighet, men 
också begåvning och fallenhet. Att översätta detta begrepp till endast ”begåvning” är 
inte korrekt och missar flera nyanser i den ursprungliga termen. ”Begåvning” leder 
också tanken till något statiskt som inte kan utvecklas (se t.ex. Skolverket, 2012 för 
en översikt). I den tidiga svenska utbildningsvetenskapliga forskningen, som ofta var 
starkt influerad av utvecklingspsykologisk forskning, användes dock begreppet 
”begåvning” frekvent. I de fall jag refererar sådan forskning kommer jag i vissa fall 
att använda begreppet begåvning för att vara trogen originalkällan. Min utgångspunkt 
är dock att det är elevernas förkunskaper som är den avgörande faktorn för 
undervisningen ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv, och flera av de nyanser som 
finns i engelskans ”aptitude” fångas i detta begrepp. Det finns också annan forskning, 
som närgånget studerat undervisningens genomförande, som visar att elevernas 
förkunskaper är det som har störst betydelse för själva undervisningen (se t.ex. 
Nuthall, 2005). Jag kommer därför att använda begreppet ”förkunskaper” när texten 
behandlar olika elevgrupper i klassen samt för att specificera styrgruppens nivå. 
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Den stora skolpolitiska striden om skolans differentiering inleddes redan 
under tidigt 1900-tal, med politiker såsom den liberale Fridtjuv Berg (1851–
1916) som argumenterade för en gemensam bottenskola för alla barn ur alla 
samhällsklasser. Frågan accentuerades, och fick större realpolitisk relevans, 
med Socialdemokraternas efterkrigsprogram och kommande socialdemo-
kratiska regeringarnas starka socialpolitiska reformagenda, som alltså även 
omfattade skolväsendet. 

Innan grundskolans införande hade Sverige en starkt differentierad skola, 
med en uppdelning på folkskola och realskola. Differentieringens historik i 
Sverige är dock äldre än så, med sin tidigaste föregångare i den medeltida 
kyrkliga lärdomsskolan. Då stod differentieringen mellan skola och icke-
skola, mellan ”lärd och lekt” som Marklund (1985) uttrycker sig. Med en 
växande borgarklass, vars söner inte var ämnade för andlig utan civil eller 
militär tjänst, ökade trycket på att lärdomsskolan skulle ta intryck av trenderna 
på kontinenten och inrätta en linje med fokus på värdsliga ämnen såsom 
moderna språk, matematik, politik, naturvetenskap och fortifikation. År 1611 
inleddes en sådan differentiering av lärdomsskolan och en särskild ettårig 
skol- och räkneklass inrättades, vilket resulterade i att det då sammantaget 
fanns en tvåårig utbildning inom lärdomsskolan, inriktad mot de borgerliga 
yrkena. Detta är upprinnelsen till det som senare kom att bli läroverkens 
reallinje (ibid). 

Även i mer modern tid utgjorde den klassiska linjen, med fokus på 
humaniora, teologi och latinsk vältalighet, läroverkens huvudlinje. Reallinjen 
var en dispensväg. Först i den första läroverksstadgan av år 1856 kom de båda 
linjerna att likställas. I och med realskolans tillkomst 1905 friställdes den 
högre delen av läroverket – gymnasiet. Denna ordning gällde till 1950. 

Den verkligt stora differentieringen i Skolsverige inträdde dock med 
folkskolans tillblivelse 1842. Den var från början en verklig fattigskola, med 
fokus på elementär läsning, skrivning, räkning och bibliska kunskaper. Det 
skulle dröja ända fram till 1800-talets slut innan folkskolan hade fått en fast 
form med en enhetlig struktur avseende läroplan, lokaler och lärare.  

Folkskolan växte fram helt parallellt med realskolan. En elev som var 
intresserad av att läsa vid läroverket eller än högre gick överhuvudtaget inte i 
folkskolan. Folkskolan räknades inte ens som en merit vid ansökan till 
läroverket utan det skulle dröja fram till 1895 innan det stadgades att det 
krävdes tre års folkskola för tillträde till läroverket (Marklund, 1985).  

Redan i denna historiska beskrivning av differentieringsfrågan 
framkommer behoven av tydliga definitioner av vad vi egentligen räknar som 
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”differentiering”. Enligt Marklund (1985) var detta något som det slarvades 
med redan under 1950-talets omfattande utredningsarbete gällande 
grundskolan och i forskningen. Till 1957 års skolberedning lämnade dock 
Torsten Husén ett vetenskapligt underlag där han särskiljer fem typer av 
differentiering (Marklund, 1985, s. 42): 
 

1. Skoltypsdifferentiering 
2. Linjedifferentiering 
3. Avdelningsdifferentiering 
4. Nivågruppering 
5. Individualisering 

 
Dessa fem typer skiljer sig i huvudsak i två dimensioner. Det gäller dels 
graden av innehållslig, dels graden av rumslig differentiering. Den 
innehållsliga differentieringen avser vilka ämnen eleverna läser samt hur 
mycket och hur djupt de läser dessa. Den rumsliga differentieringen avser var 
och hur eleverna får sin undervisning. Går olika elever ens i samma skolor (1), 
på samma linjer/program (2), eller ens i samma klasser (3)? Och hur sker 
undervisningen inom klasserna (4–5)? 

Utöver detta tillkommer frågan om på vilken grund differentieringen sker, 
om det främst sker efter elevens börd eller klasstillhörighet (som i fallet med 
folkskola/realskola), eller efter förkunskaper och förmåga (som i tillträde till 
högskola/universitet)? 

Hur hela differentieringsfrågan utspelade sig under 1950-, 60- och 70-talet, 
med allt från förslag till förlängd skolplikt i folkskolan, till förslag om en 
linjedelad grundskola redan efter årskurs 6, 7, 8 eller 9 samt frågan om allmän 
eller särskild kurs skulle implementeras i olika ämnen är en berättelse som 
inte ryms inom ramen för denna avhandling.9  

Vad som däremot är av största intresse för denna avhandling är att söka 
sammanfatta hur differentieringen av den svenska elementära utbildningen 
har utvecklats från mitten av 1800-talet fram till idag. Denna utveckling har 

 
 
 
 
 
9 Jag väljer att hänvisa en intresserad läsare till Sixten Marklunds bok i frågan 
(Marklund, 1985). 
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nämligen gått hand i hand med den teoribildning och många av de empiriska 
resultat som den fortsatta framställningen i detta kapitel kommer att redovisa.  

I figur 2 nedan redovisas en schematisk representation av Sixten 
Marklunds (1985) sammanfattning av differentieringens utveckling i 
läroplanerna fram till 1980. Därefter har jag fortsatt tidsserien med Lpo 94 
och Lgr 11. Min bedömning av utvecklingen för denna period baseras i 
huvudsak på Sund (2013) och Holmlund et.al (2014). Två saker är viktiga att 
notera. För det första består inte figuren av några exakta mått. Koordinaterna 
för respektive läroplan på X- och Y-axeln är bara grova uppskattningar för att 
skapa en grafisk representation. För det andra är det inte endast läroplanernas 
utformning som påverkar punkternas placering i grafen, utan också andra 
faktorer tillåts påverka densamma. Utvecklingen till punkten för Lgr 11 
(2011), med ökad differentiering mellan skolor (längs den rumsliga 
dimensionen) drivs till exempel av det fria skolvalet och inte av läroplanen i 
sig. 

Vilka krafter är det som driver denna utveckling? Sixten Marklund pekar 
ut ett flertal. Utvecklingen 1842–1950 är, om än inte så linjär som figuren gör 
gällande, främst driven av politiska krafter och då som tidigare nämnts driven 
av liberaler och socialdemokrater. Efter beslutet 1950 om försöksverksamhet 
med enhetsskola byter differentieringen skepnad, från skoltypsdifferentiering 
till linjedifferentiering, det vill säga en tydlig rörelse längs X-axeln i figuren. 
Genom försöksverksamheten minskar också den innehållsliga 
differentieringen avsevärt, det vill säga längs Y-axeln. 
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Figur 2: Schematisk framställning av differentieringens utveckling i det svenska 
skolväsendet (grundskola och motsvarande) 1842–2011 

Anm: Efter Marklund, 1985, s.295 och med mina tillägg efter Lgr80 efter Sund (2013) och 
Holmlund et.al (2014). 

Enligt Marklund ökade sedan den organisatoriska differentieringen något till 
1955 års undervisningsplan, mycket till följd av lärarkrav på att det var 
nödvändigt. Politikens krav på minskad differentiering kvarstod dock och 
försöksverksamheten fortsatte. Den politiska striden gällde inte om 
linjedelning skulle ske i någon av grundskolans senare årskurser, utan i vilken 
och hur. I den så kallade Visbykompromissen 1960, inom 1957 års 
skolberedning som skulle förbereda beslutet om en gemensam grundskola 
efter försöksverksamheten slut, fick sedan differentieringsfrågan sin lösning. 
Kompromissen gick ut på att en linjedifferentiering skulle ske först i årskurs 
9, men att eleverna dessförinnan, i årskurs 7 och 8, skulle kunna göra vissa 
mindre individuella tillval efter egna önskemål. 

Genom detta beslut inträdde en förändring som har haft en kanske större 
betydelse för det svenska skolsystemet än vad många då kunde tro. En ny 
differentierande kraft hade nämligen inträtt på arenan: Elever och föräldrars 
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egna önskemål. Genom beslutet lämnades i grunden frågan om elevernas 
differentiering över från politikerna till elever och föräldrar. Marklund skriver 
(1985) att ”stillsamt stod det där plötsligt, elevernas och föräldrarnas fria val 
av ämnen och kurser” (s. 199) och det kastade hela differentieringsdebatten 
över ända. Han fortsätter: 

Sällan kan en läroplansreform fått så snabbt genomslag som när 
alternativkurser lades fram som förslag till skolorna. […] Nästan insmugna i 
anvisningstexten och där överskuggade av huvudregeln om differentiering 
genom grundkurs och överkurs inom klassens ram måste de ha träffat djupt 
kända önskemål och behov ute i skolorna mitt i prick. (s. 145) 

Genom alternativkurserna kunde skolorna schemalägga parallellektioner och 
på så sätt tillåta nivågruppering av eleverna enligt elevernas och föräldrarnas 
(och många av lärarnas) önskemål.10 

Till läroplanen 1969 slopades sedan linjedelningen i årkurs 9 och ett 
ämnestillval om 11 veckotimmar tillkom istället, fortsatt efter elevernas egna 
önskemål. Alternativkurserna ”allmän och särskild” infördes också i 
matematik, engelska, tyska och franska. 

En aspekt som är viktig att notera i denna utveckling är att fokus nästan 
alltid legat på de högst presterande eleverna. Detta synsätt förändrades något 
till den kommande SIA-utredningen (Skolans inre arbete) på 1970-talet, som 
i större utsträckning skulle fokusera på skolans inre arbete och hur alla elever 
skulle nås och motiveras i undervisningen. Ett resultat av utredningen var att 
specialklasserna borde tas bort och att dessa elever oftare borde integreras i de 
vanliga skolklasserna (Marklund, 1985). 

Denna utveckling, med ökade krav på att alla elever ska undervisas inom 
ramen för ordinarie klass, och debatten därom, har fortsatt fram till våra dagar 
(Skolverket, 2009; Skolinspektionen, 2014). Det finns även de som önskar 
lägga ner särskolan och integrera dess elever i grundskolans ordinarie klasser 
(Hultén, 2018). Motsvarande diskussion för specialskolan, som alltid varit 
starkt rumsligt och innehållsligt differentierad, tycks inte förekomma. 

 
 
 
 
 
10 Denna modell hade under försöksverksamheten prövats i Österåker och kallades 
därför också för ”Österåkersmodellen”. 
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I och med Lpo 94 slopades slutligen differentieringen i den övre 
fördelningen av eleverna genom att uppdelningen på allmän och särskild kurs 
togs bort (Sund, 2013). 

En trend som särskilt måste pekas ut och kommenteras härvidlag är att den 
elev- och föräldradrivna differentieringen bara har ökat (med politikens 
tillåtelse genom det fria skolvalet) samtidigt som skolpolitiken successivt 
begränsat och minskat differentieringen av elever efter förkunskaper och 
förmåga. Denna differentiering skiljer sig också från den under främst 1960-, 
70- och 80-talet genom att den i större utsträckning sker mellan och inte inom 
skolor samt därigenom också mer efter elevernas migrations- och 
klassbakgrund (jmf Skawonius, 2005; Trumberg, 2011; Holmlund et al, 2014; 
Bäckström, 2015).  

Skolundervisning: en fråga om tid 

Motivet för att differentiera eleverna i undervisningen är oftast, som angetts 
tidigare, att skapa en hanterlig undervisningssituation för läraren och 
därigenom förbättra olika elevgruppers studieresultat. Ju mindre spridning i 
elevernas förkunskaper och förmågor, desto bättre förutsättningar får 
undervisningen, är tanken. Vad är då skälet till att inte vilja differentiera 
undervisningen? 

Grundproblemet med differentieringen, sett ur perspektivet för de som 
velat avskaffa den, kan beskrivas med följande vers ur bibeln: 

Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den 
som icke har, från honom skall tagas också det han har. (Matteus 13:12) 

Huvudargumentet mot differentieringen är att den bygger vidare på en redan 
befintlig skillnad i elevernas förutsättningar och snarare ökar än utjämnar 
desamma. En skola vars syfte är att ha en kompensatorisk effekt, och utjämna 
skillnader mellan eleverna, bör alltså slopa differentieringen av eleverna. 

Som vi kommer att se i den kommande framställningen av den 
utbildningsvetenskapliga forskningen om sammansättningseffekter i 
skolundervisningen, är det dessa två skilda utgångspunkter som står i fokus. I 
grunden vilar några gemensamma, förhållandevis enkla (men svårbesvarade) 
empiriska frågeställningar. Dessa har också stått i centrum för de många 
utredningarna av och försöksverksamheten med den svenska grundskolan: 
Leder en differentiering av elever till ökade kunskaper för alla elever, eller 
missgynnas några elever av en differentiering? Leder en slopad differentiering 
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till att vissa elever gynnas och andra missgynnas? Vad skapar i så fall dessa 
effekter och vad krävs för att motverka dem i så fall? Som synes är detta 
frågeställningar vi också känner igen från den nationalekonomiska litteraturen 
om kamrateffekter.  

En helt central person för den forskning som komma skulle, både 
internationellt och i Sverige, var amerikanen John Carroll. År 1963 lanserade 
han sin analysmodell för lärande i skolan [A model of school learning] 
(Carroll, 1963). Den bärande idén i hans modell är lika enkel som självklar: 
Olika elever behöver, givet sina olika förutsättningar, olika mycket tid för att 
lära sig en sak i skolan. Om en elev får mindre tid på sig än vad eleven 
behöver, kommer eleven inte lära sig det som avsetts i läroplanen. Variationen 
i tillgänglig tid kommer därför i stor utsträckning att kunna förklara 
variationen i olika elevers resultat (under kontroll för deras förkunskaper). 
Den statistiska modell Carroll presenterade har visat sig fungera väl i en rad 
studier (Brown & Saks, 1986; Carroll, 1989) 

Carrolls idéer leder till en annan fråga som måste besvaras. Om lärande i 
huvudsak är en fråga om tid, betyder det då att alla elever kan lära sig allt? 
Tanken tycks svindlande. Här kommer en annan amerikansk forskare in i 
bilden, vars idéer fick ett väldigt stort genomslag i utformningen av den 
svenska skolan under främst 1900-talets slut: Benjamin Bloom.  

Bloom menade att de skillnader som finns gällande både elevers faktiska 
resultat och den tid de behöver för att lära sig olika saker är större än vad de 
borde behöva vara. Det måste gå att jämna ut dessa skillnader över tid. Blooms 
slutsats är att skolans dåvarande arbetssätt, i huvudsak gemensam 
helklassundervisning, cementerade de befintliga skillnaderna mellan elever 
genom att alla elever fick en snarlik mängd undervisningstid. Det behövdes 
en ny metodik för att lösa problemet (Bloom, 1974; 1984; Arlin, 1984). 

Den undervisningsmetod som Bloom kom att utveckla – Learning for 
Mastery/ Mastery Learning – kan i vissa avseenden betraktas som en teoretisk 
vidareutveckling av Carrolls modell. Mastery Learning baseras på Carrolls 
modell såtillvida att en elev måste få den tid som denna behöver för att kunna 
nå målet med undervisningen. Men för att läraren ska kunna veta huruvida 
eleven nått målen eller ej måste det finnas tydliga och mätbara kriterier mot 
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vilka läraren kan bedöma om eleven uppnått dessa kunskaper eller ej.11 Om 
eleven inte uppnått kriterierna måste eleven få mer tid. Detta avgörs genom 
att eleven efter varje avslutad läroplansenhet gör ett formativt test som mäter 
om eleven uppnått dessa kriterier eller ej (Block & Burns, 1976). 

I Mastery Learning får en elev inte gå vidare till nästa läroplansenhet om 
den inte klarat den föregående enheten. Häri ligger Blooms huvudkritik mot 
den gemensamma helklassundervisningen i heterogent sammansatta 
skolklasser: Elever som inte klarat en enhet tvingas ändå gå vidare till nästa 
enhet för att inte klassens starka elever ska sitta sysslolösa. I och med 
kunskapens kumulativa natur gör detta att de svagare eleverna kommer att 
klara nästa nivå än sämre, och på så vis förstärks dessa elevers misslyckande. 
Detta är det fenomen som enligt Bloom förklarar varför variationen i elevers 
förkunskaper (och resultat) är större ju högre årskurser man studerar (Arlin, 
1984). 

Detta innebär att Mastery Learning ställer en del krav på läroplanen och 
undervisningsplaneringen. Den måste till exempel vara sekventiell och 
hierarkisk, så att delarna bygger vidare på varandra i en kumulativ struktur. 

Genom att arbeta efter denna metod kan all form av organisatorisk 
differentiering (enligt typerna 1–4 enligt Huséns definition på s. 42) upphöra. 
Arbetsmetoden är istället en ren form av individualisering (typ 5) inom ramen 
för samma klass. Eleverna ges hela tiden nya uppgifter efter den nivå de är på 
och arbetar sig på så sätt framåt i läroplanen. Givet en viss mängd avsatt 
undervisningstid kommer eleverna att nå olika långt och hinna färdigt med 
uppgifter på olika nivåer enligt de kriterier som fastställts, kopplat till 
läroplanen. Hur detta skulle kunna ses ut inom ramen för en skolklass 
illustreras i figur 3.  

Som figuren illustrerar innebär metoden – om det endast finns en viss 
mängd undervisningstid att tillgå – att olika elever kommer att nå olika långt 
i läroplanen. På den avsatta undervisningstiden i figuren fullgör elev 2 de fyra 

 
 
 
 
 
11 Detta föranleder Bloom att utarbeta en taxonomi över elevers kunskaper, en 
taxonomi som tillsammans med Mastery Learning-perspektivet i sin helhet hade en 
stor påverkan på läroplans- och betygsystemsreformerna under tidigt 1990-tal 
(Lundgren, 2002). 
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elementära stegen, medan elev 4 även hinner avsluta de avancerade stegen 
A5–A8. Hur kan detta motverkas? 

Bloom menar att detta fenomen inte behöver uppstå. I sin modell förutspår 
han att det faktum att alla elever kommer att få det stöd de behöver för att 
klara den första enheten, gör att de kommer att få det lättare (behöva mindre 
extratid av läraren) att klara den andra enheten, och den tredje, och den fjärde 
och så vidare så länge undervisningstiden räcker till. Samtidigt inträder enligt 
Bloom ett annat fenomen för de starkare eleverna, nämligen att avkastningen 
på insatt undervisningstid minskar ju längre eleverna kommer i sin inlärning 
[diminishing returns] (Frederick & Walberg, 1980; Arlin, 1984; Brown & 
Saks, 1986). Eller annorlunda uttryckt: ju mer en elev har lärt sig, desto 
flackare blir elevens inlärningskurva. Dessa två fenomen sammantaget – att 
svagare elever över tid kommer behöva mindre och mindre extrahjälp av 
läraren för att klara de olika läroplansenheterna och att de starkare elevernas 
inlärningskurva bromsar in – kommer enligt Bloom att leda till en utjämning 
av elevresultaten över tid. 

 
Figur 3: Exempel på Mastery Learning för fyra olika elever i en hypotetisk klass 

  
Anm: E innebär en läroplansenhet på elementär nivå, A innebär avancerad nivå. 
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Skolans kompensatoriska effekt kommer att öka, bland annat genom att 
elevernas bakgrund och tidigare förutsättningar kommer att få lägre 
förklaringskraft på elevernas resultat. Skolans likvärdighet skulle alltså öka. 
Blooms antagande återges i figur 4 nedan. 

Då kvarstår frågan: Fungerar det? Det finns en rik litteratur om Mastery 
Learning och flera studier visar resultat av det slag Bloom förutsade 
(Anderson, 1976; Bloom, 1984). Bland annat fann James Block och Robert 
Burns (1976) i en metastudie av Mastery Learning-studier att resultaten för 75 
procent av eleverna kunde höjas till den nivå som tidigare endast den övre 
kvartilen av eleverna nådde. Även John Hattie (2011) redovisar genomsnittligt 
positiva resultat av Mastery Learning i sin metastudie av metastudier. Vissa 
av studierna har dock kritiserats, bland annat för icke-representativa elevurval 
(Barr & Dreeben, 1977). Jag återkommer till detta längre ner.  

Utan att explicit studera effekterna av Mastery Learning, bör det dock 
anföras att tankegodset inom metoden haft stor betydelse för bland annat 
utvecklingen i svensk skola. Metodens betoning av läraren som handledare för 
elever som arbetar enskilt med individuella uppgifter kan inte överskattas. 
Effekterna av sådana arbetsmetoder har visat sig vara negativa (Kirschner, 
Sweller, & Clark, 2006) och Skolverket (2009) pekar ut detta som en möjlig 
förklaring till försämrade studieresultat över tid i svensk grundskola. 

En sak som är viktig att notera gällande studier av Mastery Learning är att 
flera av dem bygger på experimentella situationer, med en experiment- och en 
kontrollgrupp, som under en viss tid mottagit Mastery Learning-undervisning 
respektive vanlig undervisning. Ser vi till studierna i Block och Burns 
metaanalys har de studerade undervisningssekvenserna pågått i allt mellan en 
vecka och nio månader (Block & Burns, 1976, s. 15ff). Under en sådan 
tidsrymd kanske det inte är några större problem att organisera om skolan, 
klasserna och undervisningen, men hur skulle detta fungera i ett helt 
skolsystem? Hur lätt är det för ett skolsystem att släppa klassindelningen av 
eleverna? Och vad händer om Mastery Learning-metoden implementeras 
inom ramen för helklassundervisning med en fastslagen undervisningstid? 
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Figur 4: Blooms antagande om den utjämnande effekten på elevresultat genom 
Mastery Learning 

Klassen – scenen för undervisningsdramat 

Det är något speciellt med skolklassen. Var i världen vi än gör nedslag så finns 
den oftast där. Sannolikt beror detta på dess kostnadsmässiga rationalitet. En 
av de största kostnadsposterna en skola har är lönekostnaden för dess lärare. 
Därför gäller att ju fler elever som kan ta del av lärarens undervisning vid ett 
och samma tillfälle, desto mer kostnadseffektivt blir det. Skolklassen är helt 
enkelt en av skolans stordriftsfördelar. 

Även om de flesta av oss tänker på skolklassen som en årskursindelning, 
är det inte alls självklart. När folkskolan etablerades i Sverige 1842 fanns inga 
regler för att skolklasser också skulle följa en årsklassindelning. I folkskolans 
skolklasser gick därför från början alla elever mellan 7–14 år gemensamt. 
Först 1864 beslutades genom ett kungligt cirkulär att klasserna också skulle 
ha en årskursindelning (Marklund, 1985). 

Om man tänker på det, är årskursindelningen i en svensk kontext vår mest 
basala form av differentiering i skolan idag. Sett till figur 2 på s. 44, kan det 
sägas att årskursindelningen är av både rumslig (dock inom samma skola) och 
innehållslig karaktär. Eller uttryckt med Huséns begrepp: Det är en fråga om 
både en linje- och en avdelningsdifferentiering (2–3). Eleverna går i olika fasta 
klasser och de läser olika läroplansinnehåll. 
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Skälet för att årskursindela skolklasserna i folkskolan var att de stora 
åldersheterogena klasserna skapade oreda och det rådde stor elevträngsel. 
Detta skapade en undermålig undervisningssituation för såväl lärare som 
elever. Lösningen blev alltså att försöka påverka såväl klasstorleken som 
differentieringen. Innan skollokalerna hunnit byggas ut på det sätt som 
krävdes löstes detta bland annat genom att vissa klasser gick i skolan på 
förmiddagen och andra på eftermiddagen (Marklund, 1985). 

Åldersindelade klasser kräver dock ett elevunderlag av en viss storlek, 
något som alltjämt är ett problem i vissa delar av Sverige. Detta ledde tidigare 
till ett system med så kallade A- och B-typsskolor som hade vissa olika regler 
för klassindelningen och som erhöll olika finansiering (Marklund, 1985). Idag 
finns fortsatt åldersblandade klasser i Sverige. Oftast beror detta på att skolan 
har ett litet elevunderlag, men det finns också skolor som organiserar sig på 
detta sätt av pedagogiska skäl. Åldersblandade klasser i Sverige har dock visat 
sig innebära vissa negativa effekter för eleverna (Sundell, 2002).  

Samtidigt som den åldersindelade skolklassen innebär en viss 
differentiering av eleverna finns det fortsatt en stor variation inom en sådan 
klass, något som påverkar undervisningens betingelser. Detta för oss tillbaka 
till de frågor som vi lämnades med efter det föregående avsnittet om Blooms 
Mastery Learning.  

Låt oss börja med att återgå till frågan om sambandet mellan lärande och 
undervisningstid. Detta blev nämligen en helt central fråga i utredningsarbetet 
kring den svenska grundskolan. En farhåga som grundskolans motståndare 
hade var nämligen att heterogena skolklasser inte skulle kunna nå lika långt i 
läroplanen som de positivt differentierade realskoleklasserna kunde, vilket 
över tid skulle leda till en allmän förflackning av kraven och skolans 
kunskapsinnehåll. 

För att utreda effekterna av en gemensam grundskola genomfördes bland 
annat den så kallade Stockholmsstudien. I denna delades Stockholm in i två 
områden från och med höstterminen 1954. Alla elever söder om söder gick i 
heterogent sammansatta grundskolor och alla elever i norr- och västerort gick 
kvar i parallellskolesystemet. Elevernas bostadsort avgjorde vilken skoltyp de 
gick i. Gränsen mellan systemen gick genom Årstaviken och längs med 
Hammarbyleden. 

Samtliga 11 000 elever intelligenstestades av Skolöverstyrelsen i 
årskurs 4, våren 1955, och genomförde standardprov i läsning, skrivning och 
matematik. Kunskapsprövningar genomfördes sedan på höstterminen i 
årskurs 6 och på vårterminerna i årskurs 7, 8 och 9. Vid tidpunkten gällde 
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åttaårig skolplikt vilket medförde att fokus i studien låg på elevernas resultat 
i årkurserna 7 och 8 (Marklund, 1985).  

En av de mest kända studierna av resultatet genomfördes av Nils-Eric 
Svensson (1962). I analysen delade han upp eleverna i tre grupper: de som 
hade gått i positivt segregerade klasser (realskola), de som hade gått i 
odifferentierade klasser (enhetsskola) och de som hade gått i negativt 
segregerade klasser (folkskola). Under kontroll för elevernas resultat på 
intelligenstesterna i årskurs 4 och deras SES, visade analysen att bäst 
genomsnittliga resultat uppnåddes av de positivt segregerade klasserna och 
sämst av de negativt segregerade. Resultaten visade dock att effekterna avtog 
för varje år som passerat, det vill säga från årskurs 6 till 7 och från 7 till 8. En 
utjämning skedde över tid. 

Resultaten visade dessutom att effekterna var störst för elever i socialgrupp 
III (barn från arbetarhem). Detta innebar alltså att den grupp som gynnades 
mest av att gå i positivt segregerade skolor och missgynnades mest av att gå i 
negativt segregerade skolor, var de elever som hade svagast 
studieförutsättningar från hemmet. Resultaten var således av en icke-linjär 
karaktär som vi känner igen från flera studier i den nationalekonomiska 
litteraturen och från Sverige i dag (Skolverket, 2018). 

Tolkningen av resultaten från Svenssons studie kom dock att ifrågasättas 
av Urban Dahllöf (1967). Dahllöf menade bland annat att proven som 
användes för att mäta elevernas kunskaper i de senare årskurserna var bättre 
anpassade till den undervisning som eleverna i enhetsskolan hade mött, till 
skillnad från eleverna i realskolan. Proven var helt enkelt för enkla och 
uppvisade inte den resultatvariation uppåt som realskoleeleverna var kapabla 
till. I en reanalys av resultaten fann Dahllöf (1967) istället att realskolorna var 
överlägsna enhetsskolorna (och folkskolorna) om fler faktorer beaktades i 
analysen. Detta gällde bland annat undervisningsförloppet i klassrummen. I 
de positivt segregerade klassrummen gjorde elevernas förkunskaper och 
förmågor att läraren kunde gå mycket snabbare fram i undervisningen. De 
elementära delarna avklarades mycket snabbare i realskolan och mer tid kunde 
läggas på avancerade delar (Dahllöf, 1999, jmf figur 3 s. 49). I matematiken 
visade detta sig exempelvis genom att det kursinnehåll som tagit 
enhetsskoleeleverna tre år att lära sig, endast hade tagit realskoleeleverna ett 
år (jmf Nuthall, 2005). 

Gällande slutsatserna som 1957 års skolberedning dragit av bland annat 
Svenssons studie skrev Dahllöf: 
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På en avgörande punkt i sin argumentering i differentieringsfrågan har t.ex. 
1957 års skolberedning dragit en slutsats, som kan uppfattas och också har 
tolkats så, att en homogenisering genom organisatorisk differentiering 
missgynnar de sämsta eleverna utan att för den skull ge några positiva effekter 
för de bästa. Den resultatbild som kan utläsas ur stockholmsundersökningen 
ger snarare stöd för den motsatta tolkningen (Dahllöf, 1967, s. 128). 

En huvudinsikt från Dahllöfs reanalys var att utfallsmåtten inte kan studeras i 
ett vakuum när elevresultat av dessa slag ska analyseras; den själva 
mellanliggande undervisningsprocessen måste också ingå i analysen som 
förklarande variabel (Dahllöf, 1999). 

Detta för oss tillbaka till de frågor som vi blev lämnade med efter 
redovisningen av Blooms Master Learning-metod (och teori?). Hur 
applicerbar blir Blooms Mastery Learning-princip på en heterogent 
sammansatt skolklass där den tillgängliga undervisningstiden är begränsad av 
skolpolitiska beslut? Att betrakta elevgrupperingen som ett ”specialfall” i en 
mer generell ramfaktor-modell bidrog enligt Dahllöf, 

… ironiskt nog till att ifrågasätta mastery-learning-principen som en allmän 
pedagogisk teori genom det enkla påpekandet att de kumulativa effekterna på 
tidsåtgången blir mycket påtagliga över en längre period och att den totala tid 
som står till förfogande för ett ämne, en årskurs eller en hel skolgång trots all 
Blooms optimism är begränsad. Härigenom uppstår ett krav på prioritering av 
vilka moment som i första hand bör vara föremål för ”mastery-strävanden” 
(Dahllöf, 1999, s. 20). 

En liknande kritik mot Bloom finner vi hos Marshall Arlin (1984). Arlin 
menar att om det extra undervisningsbehovet för de långsamma eleverna är 
stort kommer det att innebära att läraren i ett mastery-klassrum behöver 
tillämpa en Robin Hood-princip: att ta från de starka för att ge till de svaga. 
Inom ramen för en heterogent sammansatt klass, där den tillgängliga 
undervisningstiden är bestämd, kan detta innebära att Mastery Learning-
studier som redovisar positiva effekter av metoden endast redovisar ett 
artificiellt resultat; genom att ta undervisningstid från de snabba och ge till de 
långsamma är den utjämnande effekten mellan elevgrupperna inte endast ett 
resultat av att de svagaste blir lika starka som de starkaste, utan också att de 
starkaste blir lika svaga som de svagaste. 

Som vi såg i figur 4 på s. 51, tänker sig dock Bloom att skillnaderna mellan 
elevgrupperna över tid ska minska, kanske till och med nå en punkt där 
variansen i den tid som de behöver för att lära sig en läroplansenhet upphör 
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[the vanishing point] (Bloom, 1974). Om det stämmer skulle alltså de starkare 
eleverna endast behöva stå tillbaka initialt i tidstilldelningen, för att sedan 
kunna få lika mycket stöd som de svagare eleverna.  

Arlin (1984) refererar studier som ger visst stöd för att en sådan 
”upphörandepunkt” kan finnas (se t.ex. Anderson, 1976), men också studier 
som är kritiska till detta eller som finner motsatta resultat. Ett huvudproblem 
för Mastery Learning-metoden enligt Barr och Dreeben (1977) är att de 
snabba eleverna kommer att behöva stå och vänta på de långsammare, något 
som bland annat kan skapa ordningsstörande beteenden som läraren måste 
hantera.  

Ett annat problem är att Mastery Learning-metoden inte bygger på den 
verklighet som råder inom ramen för ett klassrum; klassrumsundervisning är 
en kollektiv process som leds av läraren, inte en individuell 
handledningssituation som Master Learning-metoden vill göra gällande. För 
att en lärare ska kunna ansvara för en klass med många elever ”som har olika 
kunskaper, färdigheter, intressen och motivation måste lärare utveckla sätt att 
leda klassen som helhet”, enligt Nuthall (2005), och vidare: ”Det är omöjligt 
att fokusera på någon enskild elevs individuella lärande i mer än mycket korta 
perioder.”12 

 
*** 

 
Fram till denna punkt har vi – om än outtalat – mött några olika beskrivningar 
av kamrateffekter som uppstår inom klassens och undervisningens ram. Jag 
har redogjort för Benjamin Blooms synpunkt att de resultatskillnader som 
uppvisas mellan olika elever inte skulle behöva vara så stora som de är. Om 
undervisningen ordnades så att den istället såg till att alla elever bemästrade 
ett moment innan de tilläts gå vidare till nästa skulle resultatskillnaderna och 
ojämlikheten i skolan kunna minskas. Enligt Bloom ger alltså de snabbare 
eleverna upphov till en negativ kamrateffekt för de långsammare då även de 
tvingas gå vidare till nästa moment utan att bemästra det förra. 

 
 
 
 
 
12 Översättningen till svenska är hämtad från Hartell, Hjelm, & Kornhall, 2018, s. 104. 
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Jag har också redogjort för resultaten av den så kallade 
Stockholmsundersökningen och Dahllöfs reanalys av densamma. I sin analys 
kunde han visa att elevernas resultat också kunde förklaras av de 
undervisningsförlopp som skedde i klasserna, undervisningsförlopp som i sin 
tur påverkades av vilka elever som gick i klassen. En form av kamrateffekt 
alltså. 

Dahllöfs studie utgör startpunkten för det ”ramfaktorteoretiska tänkandet” 
(Dahllöf, 1999), en teoribildning som kommer att ligga till grund för den här 
studien. Jag ska återkomma till denna teoribildning och redogöra för den mer 
utförligt, men innan dess ska vi uppehålla oss ytterligare vid andra 
utbildningsvetenskapliga studier som undersöker betydelsen av vilken klass 
en elev går i. 

Elevsammansättningens betydelse för undervisning och 
elevresultat 

I sin översikt av forskning om klassrumsundervisning menar Rebecca Barr 
och Robert Dreeben (1977) att det går att särskilja forskningen i två 
huvudgrupper givet hur dess teoretiska utgångspunkter formuleras. Det är dels 
forskning som utgår från en på förhand upprättad teoretisk idé eller ideologi, 
dels forskning som utgår från klassrumsnära observationer som sedan används 
för att generera teorin. I sin översikt menar författarna att Blooms Mastery 
Learning tillhör den första kategorin och Dahllöfs ramfaktormodell den 
senare. 

I en jämförelse av Mastery Learning och ramfaktormodellen får detta vissa 
konsekvenser. Den viktigaste gäller frågan huruvida Mastery Learning är en 
teori eller en metod. Mycket talar för att det är det senare. I och med att 
Mastery Learning bygger på en idé om hur något skulle kunna vara, och inte 
så mycket om hur något faktiskt är, har Mastery Learning en mycket 
begränsad förklaringskraft på faktisk klassrumsundervisning. Själva 
huvudkritiken mot Mastery Learning ligger just också häri: Teorin tar ingen 
hänsyn till hur klassrumsdynamiken faktiskt fungerar. Barr och Dreeben 
skriver: 

The difficulty with the mastery learning formulation is that it is conceptualized 
to deal with individuals as if they were receiving tutorial instruction […], when 
in fact they are members of classroom receiving group instruction. (Barr & 
Dreeben, 1977, s. 117f) 
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De fortsätter: 

Bloom treats the management of learners (in particular, the securing of their 
attention) as distraction pertaining more to administrative expectations and the 
need for control that to instruction and learning. But it is not distraction; it is 
an integral part of classroom teaching precisely because classes are social 
aggregates whose members have diverse individual charactaristics and whose 
conduct must be managed en masse, in groups, and individually. Classroom 
instruction cannot be understood in terms of a model based on congeries of 
dyads, and while the management of learners does not usually appear as a 
problem in tutorial instruction, it does in classroom instruction. (s. 121) 

Som en logisk konsekvens av detta tar Mastery Learning inte heller någon 
hänsyn till elevsammansättningen, klasstorleken, elevernas motivation eller 
liknande, realiteter som lärarna står inför och måste hantera, men som 
metoden inte tillmäter någon vikt. En kritik som finns mot flera Mastery 
Learning-studier är också att de inte har helt representativa urval av elever, 
något som skapar en artificiell undervisningssituation och som potentiellt kan 
överdriva de positiva effekterna av metoden som rapporteras (Barr & 
Dreeben, 1977).  

Dahllöfs ramfaktormodell står i bjärt kontrast mot detta synsätt. Istället för 
att se lärarens agerande som oberoende av den kontext som klassen utgör ser 
han snarare lärarens agerande som beroende av densamma. Barr och Dreeben 
igen: 

While many teacher characteristic and teaching process studies view the 
teacher’s behavior independently of contextual events and as the main 
determinant of classroom events, and while most input-output investigations 
examine frame conditions for direct impact on learning without considering 
teaching process, Dahllöf believes that frame conditions limit and guide 
teacher behavior. (Barr & Dreeben, 1977, s. 142f) 

Inom den utbildningsvetenskapliga forskningen om sammansättningseffekter 
finns det flera studier som finner belägg för en sådan hypotes, det vill säga att 
lärarens agerande i klassrummet påverkas av vilken klass denne har att 
undervisa. 

Den brittiske forskaren Martin Thrupp har i flera studier återkommit till 
vad han kallar ”skolsammansättningshypotesen” [the school composition 
hypothesis], en hypotes som går ut på att mekanismerna bakom 
sammansättningseffekter bland annat består i sådana som härrör ur 
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ordningsproblem och disciplinära problem, ledningskapacitet men också hur 
lärarna kan fokusera på undervisningsuppdraget givet den 
elevsammansättning som de möter. Skolsammansättningshypotesen följer 
alltså tankegodset från Dahllöfs ramfaktormodell. Thrupp med flera (Thrupp, 
Lauder, & Robinson, 2002) menar att mekanismer av detta slag har gått den 
kvantitativa forskningen om kamrateffekter förbi. Thrupp utvecklar istället sin 
hypotes efter en studie som i huvudsak använder etnografiska metoder för att 
studera mekanismerna bakom sammansättningseffekter på ett antal strategiskt 
utvalda skolor (Thrupp, 1999) och han finner effekter av det slag som har 
redovisats. 

I en större översikt går Thrupp med flera (2002) igenom forskning som på 
olika sätt berör skolsammansättningshypotesen och visar att det finns en 
gedigen empiri som kan tolkas som ett stöd för densamma. De större 
kvantitativa studierna är dock ofta ”blinda” för de mekanismer som skapar 
sammansättningseffekterna, något de menar reser krav på samarbete mellan 
olika metodologiska inriktningar (s.501). 

Två belgiska forskare har i en studie av TIMSS-data för fyra länder med 
stor mellanklassvariation i skolresultat, bland annat tagit sin utgångspunkt i 
Thrupps skolsammansättningshypotes för att undersöka den kvantitativt. Likt 
fler tidigare studier fann Xavier Dumay och Vincent Dupriez (2007) att 
elevsammansättningen hade stor betydelse för elevernas resultat. I genomsnitt 
förklarades 25 procent av mellanklassvariationen i deras data av 
elevsammansättningen. De fann dock att en betydande del av denna effekt 
medierades av en interaktionseffekt mellan elevsammansättning och vad de 
kallar ”klassprocesser”. I detta räknar de in ordningsstörande beteenden samt 
hur lärarens undervisning påverkas av detta och elevsammansättningen. De 
empiriska beläggen för denna effekt tolkar de som ett belägg för Thrupps 
hypotes. 

En liknande studie genomfördes av Marie-Christine Opdenakker och Jan 
Van Damme (2006) i Flandern. De fann att nästan 90 procent av deras 
uppmätta skoleffekt (effekten på en elevs resultat av att gå på en viss skola) 
kunde förklaras av elevsammansättningen, det sociala klimatet och lärmiljön. 
I studien redovisar de en egen teoretisk trenivåmodell (skola-klass-individ) för 
att förklara elevresultaten. Centralt i modellen är att både elevgruppen och 
läraren påverkar vad som händer i klassrummet och undervisningen [the 
classroom practice]. 

En annan intressant studie som rapporterar liknande resultat är skriven av 
den amerikanska forskaren Wayne Garrison (2004). Han tar sin utgångspunkt 
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i samma typ av dikotomi i den tidigare forskningen som beskrevs ovan, 
nämligen om lärarnas undervisning ska ses som beroende eller oberoende av 
elevsammansättningen i den klass de har att undervisa. Garrisons resultat visar 
att den måste ses som beroende därav.  

Genom att låta lärare svara på en enkät om undervisningspraktiker kan 
Garrison relatera de olika index som framkommer ur enkäten med 
elevsammansättningen i lärarnas klasser. Lärarna delas in i tre grupper utifrån 
om de i huvudsak undervisar lågpresterande, medelpresterande eller 
högpresterande elever. Resultaten visar att lärare som i huvudsak undervisar 
lågpresterande elever spenderar en mycket större del av tiden med så kallad 
”individualiserad undervisning”, det vill säga motsatsen till gemensam 
helklassundervisning. Till exempel får eleverna i mycket större utsträckning 
arbeta med individuella uppgifter, antingen i läroböcker eller andra typer av 
uppgifter. Fokus för undervisningen är i mycket större utsträckning 
elementära kunskaper. Lärarna fokuserar på bredd snarare än djup. 

I klasser med i huvudsak högpresterande elever ter sig undervisningen helt 
annorlunda. Här spenderar lärarna mycket mer tid i helklassundervisning där 
de riktar sig till gruppen snarare än individer. De kan fokusera på djupet i 
elevernas kunskaper och har oftare klassrumsdiskussioner och olika projekt, 
och lärarna använder eleverna mer som en resurs för varandra. Om 
undervisningen i klasser med i huvudsak högpresterande elever karaktäriseras 
mer av fördjupning och diskussion, karaktäriseras undervisningen i klasser 
med i huvudsak lågpresterande elever mer av elementära kunskaper samt 
avstämning och kontroll av att eleverna har lärt sig detta. 

En liknande resultatbild framkommer också med data för den svenska 
grundskolan. I sin doktorsavhandling studerar Hansson (2011) med hjälp av 
svenska TIMSS-data hur ansvaret för elevernas matematiklärande fördelas i 
olika klassrum givet elevsammansättningen. Genom att använda sig av 
strukturell ekvationsmodellering prövar hon ut tre latenta variabler som 
beskriver den undervisning som eleverna möter. Den första latenta variabeln 
handlar om förutsättningarna lärarna ger för undervisningen (läraraktivitet), 
den andra om hur ansvaret läggs på eleverna i undervisningen (elevaktivitet) 
och den tredje handlar om hur stort ansvar läraren tar för specifikt 
ämnesinnehåll i undervisningen (matematikinnehåll). 

Studien visade att ett större läraransvar för undervisningen är relaterat till 
högre elevresultat men också att det fanns skillnader i dessa variabler mellan 
olika klasser. Hansson skriver: 
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I klasser med hög andel elever födda utomlands eller med låg socioekonomisk 
status tar lärare mindre ansvar för elevernas lärande än i andra klasser. Detta 
visar att det förekommer pedagogisk segregation inom den svenska 
matematikundervisningen. (Hansson, 2011, s. 95) 

Hansson kommer i sin studie aldrig in på varför detta fenomen uppstår, hon 
konstaterar endast att det finns och att en viss typ av läraransvar för 
undervisningen relaterar till högre resultat. I en senare studie undersöker hon 
och Gustafsson (2016) sambandet mellan klassers olika elevsammansättning, 
avseende andel elever som är berättigade till modersmålsundervisning, och 
lärarnas formella behörigheter. Studien visar att det finns ett negativt samband 
mellan dessa variabler, det vill säga att ju högre andel elever som är 
berättigade till modersmålsundervisning i en klass, desto lägre formell 
behörighet har deras lärare. Hansson och Gustafsson menar att detta är 
ytterligare ett belägg för att det råder en pedagogisk segregation i svensk 
grundskola, men studien bidrar inte med någon ytterligare förklaring till varför 
eleverna också skulle möta olika undervisning som en konsekvens därav. 

Min hypotes är att det fenomen som Hansson belägger empiriskt, att olika 
klasser möter olika undervisning, skulle kunna förklaras av ramfaktorteorin, 
det vill säga det teoretiska tänkande som grundläggs av Dahllöf. Som tidigare 
beskrivits kommer föreliggande studie att pröva delar av ramfaktorteorin 
empiriskt med hjälp av svenska TIMSS-data. Jag får därför anledning att 
återkomma till detta längre fram. 

Lärarförväntningar och elevsammansättning 

Resultat likt de Hansson (2011) finner för svensk grundskola, och som 
internationella forskare också har rapporterat (Hattie, 2011), har föranlett en 
diskussion i Sverige om huruvida de skillnader i undervisningen som olika 
elevgrupper möter är ett uttryck för att lärare har låga förväntningar på vissa 
elever och klasser och höga på andra (jmf Skolverket, 2009; Jobér, 2012).  

I den internationella litteraturen fanns ett stort intresse för effekter av 
lärares förväntningar under främst 1970- och 80-talet. En tidig studie, som av 
flera forskare pekas ut som en startpunkt för området (Hattie, 2011), är Robert 
Rosenthal och Leonore Jacobson (1968). I sin studie undersöker de om lärares 
låga förväntningar på sina elever kan bli en självuppfyllande profetia. Studien 
fann sådana effekter. Även om studien kom att möta mycken metodologisk 
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kritik (Thorndike, 1968) var det få som motsatte sig idén om att sådana 
effekter torde existera (Rubie-Davies, 2010). 

I kontrast mot vad som tidigare diskuterats är utgångspunkten för denna 
typ av forskning att lärarens undervisning i viss mån skulle vara oberoende av 
den klass som läraren har att undervisa; ”skickliga lärare” har höga 
förväntningar på alla elever, heter det  (Hattie, 2011; Håkansson & Sundberg, 
2012). Denna utgångspunkt syns i att många studier inom fältet inte hanterar 
den flernivåstruktur som skoldata har; hänsyn tas inte till klassnivån utan 
effekterna studeras endast för individuella elever (Brophy, 1986; Rubie-
Davies, 2010). 

I motsats till dessa typer av slutsatser finner Franz Weinert, Fredrich 
Schrader och Andreas Helmke (1989) att den kontextuella inramning som 
klassen och elevsammansättningen ger inte kan bortses från när 
undervisningens kvalitet och betydelse för elevresultat ska analyseras. De 
finner betydande korrelationer mellan olika aspekter av undervisningens 
kvalitet och olika skolklassers egenskaper. De finner exempelvis att ju högre 
förkunskaper en klass har i genomsnitt, desto mindre ordningsproblem finns i 
klassen, desto mer effektivt kan undervisningen bedrivas, och desto mer 
fördjupande frågeställningar kan läraren ställa till eleverna. De skriver 
följande om deras resultat: 

These findings contradict the widely accepted notion that ’good instruction’ is 
exclusively a result of teacher’s aptitudes and skills. Rather, the effects of 
teacher behaviors tend to be more or less confounded with context factors. 
Moreover, some context factors (particularly, [students’] level of prior 
knowledge and ability) are not only determinants of teacher behavior, but also 
regarded as aptitudes determining subsequent achievement outcomes. Student 
characteristics, such as prior knowledge and ability, obviously can have a 
direct as well as an indirect impact (via instructional processes) on student 
achievement. (s. 907) 

Ytterligare andra studier som belägger ett samband mellan 
elevsammansättning och den undervisning som läraren kan bedriva återfinns 
i Dreeben och Barr (1988) och Barr (1988). 

Utöver vad som redovisats hittills i detta avsnitt finns också studier som 
undersöker vilken betydelse klasstorleken har i dessa avseenden. En såväl 
teoretiskt som empiriskt intressant studie är Bourkes (1986) studie av hur 
elevsammansättning och klasstorlek påverkar lärarens arbete i klassrummet 
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och i slutändan elevernas resultat. Bourkes huvudresultat återgavs i figur 1 på 
s. 37. 

Flera studier redovisar liknande resultat som Bourkes gällande klasstorlek 
och undervisningen i klassrummen. Resultaten från Blatchford med flera 
(Blatchford, Edmonds, & Martin, 2003; Blatchford, Russell, Basset, Brown, 
& Martin, 2007) har redan redovisats. Dessa studier visar i huvudsak hur 
läraren kan rikta mer individuell uppmärksamhet till varje elev i små klasser, 
hur små klasser kan möjliggöra en mer aktiv roll för eleverna i klassrummet 
och att det även kan påverka kvaliteten i undervisningen.  

Flera studier visar att det är viktigt vilken varians som finns i själva 
klasstorleken. Ett skäl till att det finns en föreställning om att klasstorlek inte 
har någon större betydelse är att dessa slutsatser baseras på studier som inte 
haft tillgång till klasser med verkligt stora skillnader i storlek. Till exempel 
visar det kända Tennessee STAR-experimentet att klasserna måste vara rejält 
mindre, runt 15 elever, för att stora positiva effekter ska framträda (Nye & 
Hedges, 2000). Liknande resultat rapporteras också i en översikt av Rutter och 
Maughan (2002) som menar att den positiva effekten är avtagande med 
klasstorleken till att nästan helt försvinna. Deras översikt indikerar att det inte 
finns några signifikanta skillnader för en elev att gå i en klass om 25 eller 35 
elever.  

Motsvarande resultat för Sverige finner Charlotta Einarsson (2003), men i 
hennes studie tycks gränsen gå vid 19 elever. I mindre klasser får varje individ 
större uppmärksamhet av läraren. 

Resultat som dessa skulle kunna tolkas som en slags ”nollsummehypotes”; 
i ett klassrum under en avgränsad lektionstimme (undervisningstid) finns 
endast en viss mängd individuell uppmärksamhet för elever som en lärare kan 
fördela. Ju fler elever som ska dela på denna uppmärksamhet, desto mindre 
del får varje och envar. Med större spridning inom klassen, avseende elevernas 
förkunskaper, är det dessutom rimligt att anta att fördelningen av 
uppmärksamheten kommer att ske icke-linjärt och kompensatoriskt, i 
betydelsen att de elever som är i störst behov av lärarstöd kommer att få den 
största andelen av lärarens uppmärksamhet. På samma sätt kan konkurrensen 
om lärares stöd och uppmärksamhet öka i klasser där det finns många elever 
som är i behov av stöd.  

Slutsatserna från Betts (1998) och Brunello och Roccos (2013) studier, 
men även Blatchford et.al (2007) och Dreeben och Barr (1988), tycks ge stöd 
för en sådan hypotes. Detta talar i sin tur också för att detta kan tolkas som en 
form av kamrateffekt i undervisningen. 
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Hur hänger differentieringsfrågan och frågan om 
kamrateffekter ihop? 

I detta kapitel har jag redogjort för tidigare nationalekonomisk forskning om 
kamrateffekter och utbildningsvetenskaplig forskning om sammansättnings- 
och/eller kontextuella effekter i skolundervisning. Gemensamt för båda dessa 
forskningsfält är att de intresserar sig för vilken betydelse det har för en elev 
vilka klasskamrater densamme har. 

Min uppfattning är att dessa två forskningsfält måste sambehandlas då de 
i allt väsentligt försöker besvara samma fråga. Jag anser också att de båda 
forskningsfälten berikar varandra. Nationalekonomin har lämnat ett stort 
metodologiskt bidrag till denna forskning, inte minst genom procedurer för 
hur den nästlade strukturen i skoldata (att elever går i klasser i skolor och att 
fördelningen inte sker slumpmässigt) ska kunna hanteras.  

Den utbildningsvetenskapliga forskningens viktigaste bidrag anser jag 
däremot vara de inspel som lämnats till en teoretisk förståelse av varför 
effekterna uppstår. Tyvärr har mycket av denna glömts bort – också av 
naturliga skäl – då den mer sentida nationalekonomiska forskningen kommit 
att dominera fältet. En ökad förståelse för mekanismerna bakom 
kamrateffekter i skolundervisning är något som har efterfrågats i forskningen 
(Thrupp, Lauder, & Robinson, 2002). I sin översikt av utbildnings-
vetenskaplig forskning på området skriver Rutter och Maughan (2002) 
följande: 

Despite a substantial growth in studies of peer influences in the behavioral 
literature, there has been much less investigation of the ways in which they 
operate in schools or of their effects on school functioning or pupil progress. 
(s.469) 

Min utgångspunkt för denna avhandling är, som jag beskrev i inledningen, att 
forskningen om kamrateffekter i skolundervisningen av dessa skäl skulle 
gynnas om en bro kunde byggas mellan den nationalekonomiska forskningen 
om kamrateffekter och den utbildningsvetenskapliga dito om 
sammansättningseffekter i undervisningen. Detta är något jag tror låter sig 
göras genom att tillämpa utbildningsvetenskaplig teori på frågan om 
kramrateffekter i undervisningen. Den teori jag kommer att utgå från är 
ramfaktorteorin. 
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Ramfaktorteorin 

I det föregående kapitlet om tidigare forskning introducerades ”det tidiga 
ramfaktorteoretiska tänkandet” som Dahllöf själv har kallat det (1999). Skälet 
till denna benämning är tvåfaldigt. Den ena skälet är att Dahllöf själv var 
tveksam till att benämna ramfaktorteorin just som en ”teori” (Broady & 
Lindblad, 1999; Dahllöf, 1999). Det andra skälet är att det var en av Dahllöfs 
doktorander, Ulf P. Lundgren, som kom att färdigställa den mer sammansatta 
teorin i sin doktorsavhandling Frame factors and the Teaching Process: A 
Contribution to Curriculum Theory and Theory on Teaching  (Lundgren, 
1972). Även i titeln på Lundgrens avhandling skymtar en viss tveksamhet till 
att benämna själva ramfaktortänkandet som en teori; ramfaktortänkandet var 
”ett bidrag” till läroplans- och undervisningsteori. 

Med detta sagt finns det ändå mycket som talar för att ramfaktorteorin är 
en teori, till och med av det mer klassiskt empiristiska slaget. Vid den tid när 
det ramfaktorteoretiska tänkandet etablerades, under slutet av 1960- och 
början av 1970-talet, var svensk pedagogisk forskning nämligen starkt 
influerad av amerikansk ”education”-forskning som bedrevs under 
beteendevetenskaplig flagg. I denna miljö godtogs endast forskning som på 
förhand formulerade hypoteser som sedan prövades empiriskt, för att avgöra 
om hypoteserna kunde beläggas och utgöra grunden för en samlad teori på 
området, eller om de vederlades och därmed behövde förkastas. I etableringen 
av ramfaktorteorin genomförde Dahllöf och Lundgren en delikat balansakt 
mellan dels dessa beteendevetenskapliga traditioner, som krävdes för att ens 
kunna bli läst i USA, dels de antipositivistiska stämningar som fanns inom 
den inhemska akademin vid tidpunkten (Broady, 1999). Broady skriver: 

Terminologin i Dahllöfs och Lundgrens arbeten från åren kring 1970 torde ha 
varit välbekant för en i den empiristiska amerikanska psykologin hemmastadd 
samtida läsare. Trots att slutsatserna kanske pekade i oväntad riktning var de 
presenterade studierna och metoddiskussionerna sorgfälligt genomförda och 
säkerligen acceptabla för samma läsekrets, som var van att kräva på förhand 
uppställda hypoteser, strikt åtskillnad mellan oberoende och beroende 
variabler, presentation av enkla och gärna lineära statistiska samband, 
prediktabilitet, etcetera. (s. 117) 

Mycket har dock hänt med ramfaktorteorin från 1970-talet fram till i dag, 
och detta får vi skäl att återkomma till längre fram. Redan här ska jag dock 
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påpeka att föreliggande studie kommer att utgå från Lundgrens (1972) 
ursprungliga specifikation av teorin, för att pröva om den kan förklara 
förekomsten av eventuella kamrateffekter i svensk grundskola.  

I detta kapitel kommer jag att beskriva själva teorin och dess tidiga 
utgångspunkter. I det kommande kapitlet om studiens metod och data kommer 
jag att redogöra för hur teorin har operationaliserats för att kunna prövas mot 
data. 

Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet 

Utgångspunkten för det ramfaktorteoretiska tänkandet är Carrolls (1963) 
modell för lärande i skolan [A Model of School Learning], i vilken den 
tillgängliga undervisningstiden är den mest centrala variabeln för att förklara 
variansen i elevers lärande. Carroll menar att olika elever behöver olika 
mycket tid för att lära sig en sak. Det betyder att om en elev får mindre tid på 
sig för att lära sig en sak än vad eleven egentligen skulle behöva, så kommer 
eleven inte att lära sig det som avsetts med undervisningen (Brown & Saks, 
1986). 

Med detta som utgångpunkt gick Dahllöf (1967) in i arbetet med att göra 
en reanalys av den så kallade Stockholmsundersökningen, en undersökning 
som genomfördes inom ramen för försöksverksamheten med gemensam 
grundskola i Sverige under 1950-talet och som låg till grund för Svenssons 
(1962) avhandling (både försöksverksamheten och undersökningen beskrevs 
närmare under rubriken Differentieringsfrågan i Sverige ovan). 

Dahllöf argumenterade för att de kunskapsprov som eleverna fick göra, 
som fyllde rollen som utfallsvariabler i undersökningen, var för lätta för de 
elever som hade gått i realskolan. Detta bidrog till att snedvrida de slutsatser 
som drogs av undersökningen, enligt Dahllöf. I de positivt segregerade 
realskoleklasserna gjorde elevernas förkunskaper och förmågor att lärarna 
kunde gå mycket snabbare fram i undervisningen. De elementära delarna 
avklarades fort och undervisningen kunde därefter fokusera på mer 
avancerade delar. I matematiken visade sig detta genom att det kursinnehåll 
som tagit grundskoleeleverna tre år att lära sig, endast hade tagit 
realskoleeleverna ett år. 

Av dessa skäl, menade Dahllöf, måste en analys av vad olika elever i olika 
klassrum lär sig också skärskåda den mellanliggande undervisningsprocessen. 
Denna kommer nämligen att se olika ut i olika klassrum, något som i sin tur 
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beror på att lärarens agerande i ett givet klassrum inte är oberoende av klassen; 
den klass läraren har att undervisa både styr och begränsar vad läraren kan 
göra i undervisningen (Dahllöf, 1967; Dreeben & Barr, 1988). Lärarna i de 
heterogena grundskoleklasserna i Stockholmsundersökningen kunde av någon 
anledning inte gå igenom de mer elementära delarna av matematik-
undervisningen lika fort som lärarna i realskoleklasserna. I botten ligger här 
alltså en sammansättningseffekt. En teori om en sådan måste kunna förklara 
varför den uppstår. 

Som tidigare nämnts står Dahllöfs ramfaktortänkande i bjärt kontrast till 
Blooms Mastery Learning. Detta gäller i huvudsak de olika uppfattningarna 
om huruvida lärarens agerande är beroende eller oberoende av klassen som 
densamme har att undervisa (Barr & Dreeben, 1977). Samtidigt är de båda 
teorierna helt eniga på ett antal centrala punkter. För det första delar teorierna 
synen att kunskapen till sin natur är kumulativ. I Mastery Learning-metoden 
är en elevs fortsatta studiegång helt avhängig att eleven bemästrar de 
föregående stegen. I ramfaktortänkandet är det elevernas förkunskaper och 
förmågor som styr och begränsar hur läraren kan fortskrida i undervisningen; 
klassen måste ha lärt sig de elementära delarna innan man kan gå vidare till 
de mer avancerade delarna.13 För det andra är teorierna helt eniga om den 
Carrollska relationen mellan lärandemål och undervisningstid. 

Den centrala utgångpunkten i den kommande ramfaktorteorin – klassen 
och dynamiken i undervisningsprocessen – gjorde att den skiljde sig mycket 
från den då väldigt inflytelserika amerikanska, ofta mer psykologiskt 
inriktade, teoribildningen om elevernas lärande i skolan (jmf Haertel, 
Walberg, & Weinstein, 1983). Den tidigare var inriktad på den individuelle 
eleven, medan ramfaktorteorin utgår från lärarens horisont (Broady, 1999).  

I den refererade beteendevetenskapliga teoribildningen kunde skattningar 
av kamrateffekter förekomma, och dessutom anses vara helt centrala för 

 
 
 
 
 
13 Detta är ett av skälen till att flera studier i fältet använder matematik som det 
studerade ämnet då det av många anses ha en extra tydlig hierarkisk och kumulativ 
karaktär (Dumay & Dupriez, 2007). Det var också ett av skälen till att Dahllöf senare 
genomförde en prövning av teorin på ämnet svenska, för att se om ramfaktorteorin 
också kunde finna stöd i data ur ett ämne av annan karaktär. Prövningens resultat 
stödde teorin (Dahllöf, 1971; 1999). 
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modellen (Ide, Parkerson, Haertel, & Walberg, 1981; Walberg, Pascarella, 
Haertel, Junker, & Boulanger, 1982), men genom att själva 
undervisningsprocessen aldrig studerades sa teorierna väldigt lite om vilka 
mekanismer som genererade kamrateffekterna. 

Styrgruppshypotesen 

I ramfaktortänkandet är alltså klasskamraterna helt centrala för analysen. I 
synnerhet en del av klassen bär ett särskilt teoretiskt intresse i ramfaktorteorin. 
Det är den grupp elever som läraren använder för att bedöma när det är möjligt 
att gå vidare till nästa del i undervisningen (Arlin, 1979). Dahllöf kom att kalla 
denna grupp för styrgruppen.  

Styrgruppen är ur lärarens perspektiv inte en bestämd eller uttalad grupp, 
utan lärarens bedömning är flytande. Dahllöf formulerade däremot en hypotes 
– styrgruppshypotesen – som sa att en klass styrgrupp utgörs av eleverna 
mellan den 10:e och 25:e percentilen i klassens begåvningsfördelning. 
Lundgren kunde i sin doktorsavhandling visa ytterligare empiriskt stöd för 
denna hypotes via statistisk analys (Lundgren, 1972). Lundgren genomförde 
dessutom intervjuer med lärarna till de klasser han studerade. I intervjuerna 
frågade han om de kunde namnge de elever som de utgick ifrån i sina beslut 
gällande undervisningsprocessen. I sin kontroll mot data för eleverna i klassen 
fann han att dessa elever återfanns inom det spann som Dahllöf angivit, även 
om själva styrgruppen alltså aldrig var en av lärarna definierad grupp elever. 
Slutsatserna från Lundgrens kvantitativa data tycktes således få stöd även i 
hans kvalitativa data. 

Det finns internationella studier som har funnit stöd för styrgruppshypo-
tesen (Beckerman & Good, 1981). Även om det till min kännedom inte 
publicerats någon studie som motsäger den finns det studier som diskuterar 
om själva intervallet är det rätta; i stället för eleverna i spannet p10–p25 är ett 
förslag att det skulle kunna utgöras av eleverna under medianen (Arlin, 1984). 

Styrgruppshypotesen i ramfaktorteorin är en av de delar som föranlett mest 
kritik mot teorin. Den har bland annat anklagats för att vara deterministisk 
(Broady, 1999). En riktigt bra lärare måste kunna stå över en eventuell 
påverkan av elevernas förkunskaper, skulle det kunna heta. Detta är en 
tankefigur som vi känner igen även nu, i våra dagar. Den återfinns till exempel 
i talet om ”att skickliga lärare har höga förväntingar på alla elever” 
(Håkansson & Sundberg, 2012; Larsson, 2014). Broady menar dock att denna 
kritik skjuter vid sidan av målet: 
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Den sortens kritik skjuter vid sidan av målet eftersom den ursprungliga 
ramfaktorteorin byggde på bestämda förutsättningar för att besvara bestämda 
frågor. Med andra förutsättningar kan självfallet utfallet av skolans 
undervisning bli ett annat. Styrgruppshypotesen kan mycket väl konfronteras 
med kompletterande eller alternativa hypoteser som bygger på andra 
förutsättningar och prövas genom mätningar av andra ting. Lundgrens 
avhandling gör inte anspråk på att ha verifierat styrgruppshypotesen en gång 
för alla. (Broady, 1999, s. 114f) 

Vi får anledning att återkomma till detta under rubriken Teorins formulering 
nedan. 

Time-off-task 

Om undervisningstiden är en av skolans viktigaste resurser för elevernas 
lärande framstår det som väldigt viktigt att densamma spenderas på bästa sätt. 
Den som själv har undervisat en skolklass vet att varje minut i ett klassrum 
inte utgörs av effektiv undervisning där eleverna (och kanske läraren) gör 
exakt vad de borde (Nuthall, 2005). Som en följd av detta har det i den 
efterkommande forskningen, med referens till Carroll (1963), utvecklats ett 
intresse för hur stor andel av undervisningstiden som eleverna är ”on-task” 
eller ”off-task” (Anderson, 1981). 

Denna begreppsapparat förekommer inte i Lundgrens specificering av 
ramfaktorteorin, men han studerar empiriskt förekomsten av ordningsstörande 
beteende i klassrummet och dess samband med styrgruppens nivå i respektive 
klass. Han finner flera samband av dessa slag som är negativa och statsitiskt 
signifikanta; ju lägre genomsnitt styrgruppen i en klass har, desto högre 
frekvens av ordningsstörande beteende förekommer i klassen, desto mer 
frekvent ber eleverna om tillåtelse att göra olika ”off-task”-saker och desto 
mer ”uppfostrande” diskussioner förekommer i undervisningen (Lundgren, 
1972).14 

 
 
 
 
 
14 Liknande samband har belagts i den nationalekonomiska forskningen om 
kamrateffekter som tidigare redovisats (Lavy, Paserman, & Schlosser, 2011) och även 
i svensk grundskola i dag (Bäckström, 2020). 
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Även om Lundgren inte använder terminologin ”time-off-task” intar 
tidsanvändningen som fenomen som synes en betydelsefull plats i teorin och 
i hans empiriska arbete, vilket motiverar att ”time-off-task” också nämns här. 
Alla korrelationer av detta slag som Lundgren finner, menar han stämmer 
överens med modellens förutsägelser (Lundgren, 1972, s. 301). 

Teorins formulering 

De centrala beståndsdelarna i ramfaktorteorin är alltså eleverna, läroplanen 
och den tillgängliga tiden. Teorin handlar om relationen mellan dessa delar 
och hur de påverkar undervisningsprocessen och sedermera elevernas resultat. 
Enligt Lundgren är elevsammansättningen och den tillgängliga tiden de 
främsta ramarna för undervisningsprocessen. Lundgren skriver att ”the 
relationship between frames and processes means not only steered by the 
frames but also limited by them” (1972, s. 13). Ramarna är alltså inte endast 
de faktorer som möjliggör undervisning, de är också de faktorer som 
begränsar undervisningen. 

Som vi tidigare har sett, i avsnittet om tidigare forskning om 
sammansättningseffekter, skiljer sig alltså ramfaktorteorin från andra samtida 
teorier i så måtto att lärarens agerande ses som beroende och inte oberoende 
av dessa ramar. Lundgren skriver: 

Why have different theories on teaching had so little influence on the teaching 
process? The answer seems to lie in the fact that these theories are not based 
on empirical analysis of teaching. Instead, they have built on different ideas of 
what teaching is. One such idea is that the teacher consciously determines the 
teaching. We hold that his steering can be done only within the limits set by 
the teaching frames. (s. 38f) 

Ramarna antas alltså styra och begränsa undervisningsprocessen. Hur detta 
sker åskådliggörs i figur 5 nedan. I centrum står eleverna, deras förkunskaper 
och läroplansmålen som de ska uppnå (figurens vänstra led). I teorin 
operationaliseras elevernas förkunskaper som den tid eleverna behöver för att 
lära sig en given läroplansenhet. Relationen mellan den tillgängliga tiden 
(”total time” i figuren) och den tid eleverna behöver, kommer att påverka 
undervisningsprocessen. I huvudsak kommer detta att medieras genom 
styrgruppen. Den genomsnittliga nivån på styrgruppen kommer att förutsäga 
vad som händer i undervisningsprocessen.  
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Figur 5: Relationer mellan ramfaktorer, styrgrupp och undervisningsprocessvariabler 
i ramfaktorteorin 

 

Anm: Efter Lundgren, 1972, s. 43 

Undervisningsprocessen kommer i sin tur att påverkas på ett antal olika sätt. 
För det första kommer dess innehåll att påverkas. Om den tillgängliga tiden 
för undervisningen understiger den tid eleverna de facto skulle behöva, 
kommer läraren behöva utelämna mer avancerade delar och fokusera mer på 
de elementära delarna av läroplanen. Häri blir också spridningen inom klassen 
aktuell. Ju större spridningen i klassens förkunskaper och förmågor är, desto 
större risk för att de snabbare eleverna kommer behöva vänta in de 
långsammare. Det enda som kvarstår för dessa elever under denna tid är 
”överinlärning av icke-relevanta saker” (s. 46). Att dessa elever inte engageras 
i ny undervisning riskerar att leda till frustration och leda, vilket i sin tur kan 
skapa ordningsstörande problem som ytterligare påverkar undervisningen för 
den övriga klassen. 

I teorin antas även själva undervisningsmetoderna påverkas. En sådan 
förväntad påverkan gäller hur läraren interagerar med eleverna, hur talartiden 
mellan lärare och elever fördelas, vilken karaktär talartiden har och hur 
mycket gemensam undervisning som ges. Är den genomsnittliga nivån på 
styrgruppen låg förväntas eleverna lämnas mer med individuellt arbete. 
Detsamma gäller ju större spridningen är mellan eleverna. 

Som nämndes tidigare, under rubriken Styrgruppshypotesen, har vissa 
kritiker menat att ramfaktorteorin är alltför deterministisk (Broady, 1999). 
Lundgren gör i sin avhandling återkommande implicita anmärkningar om att 
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så inte är fallet (se också Lundgren, 1999). Ramarna må styra och i viss mån 
begränsa undervisningen, men endast ”to a certain extent determine the 
teaching process” (Lundgren, 1972, s. 27 min kursivering). Till exempel 
tillkommer lärarens didaktiska idéer och egna uppfattningar om och 
prioriteringar av ämnesstoff. Som förklarande variabler i en analys av 
undervisningsprocessen menar därför Lundgren att det är rimligt att 10–
25 procent av variationen bör kunna förklaras av ramfaktorerna. Således, 
menar Lundgren, bör korrelationer om 0,30–0,50 utgöra belägg för att teorin 
är giltig (s. 40). 

Prövning av teorin 

Startpunkten för ramfaktorteorin kan, som tidigare nämnts, härledas till 
Dahllöfs reanalys av den så kallade Stockholmsundersökningen. Genom att 
kombinera de i försöksverksamheten insamlade data om elevernas bakgrund, 
begåvning och resultat i kunskapstesterna med annan data om undervisnings-
processerna kunde Dahllöf bland annat visa hur undersökningen 
underskattade kunskaperna för de positivt segregerade realskoleklasserna och 
visa att en analys av utfall i skolan inte kunde bortse från den föregående 
undervisningsprocessen. Denna är en omistlig del för att kunna förklara 
skillnader i utfallet (Dahllöf, 1967; 1999). 

I och med att dessa analyser i huvudsak gällde matematikämnet, ett ämne 
med mycket stark kumulativ prägel, genomförde Dahllöf också uppföljande 
studier, bland annat i modersmålet. Även dessa studier fann belägg för 
ramfaktorteorin (Dahllöf, 1971). 

Till skillnad mot reanalysen av Stockholmsundersökningen genomfördes 
Lundgrens doktorsavhandling inom ramen för en egen studie i det så kallade 
KOMPASS-projektet (Komparativa mål- och processanalyser av skolsystem) 
för vilket Dahllöf var vetenskaplig ledare. Lundgrens avhandling baserades i 
huvudsak på två studier, en longitudinell kvantitativ studie i 47 klasser i 
årskurs 8 och en mer kvalitativ studie baserad på lektionsobservationer i en 
klass under en termin. 

Flera resultat ur Lundgrens avhandling har redan redovisats tidigare i 
texten. I figur 6 nedan redovisas därför endast ett axplock av 6 korrelationer 
från tabellernas ursprungliga 85. 
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Figur 6: Korrelationer mellan styrgruppens genomsnittliga nivå och kommunikativt 
skeende i klassrummet 

 
Anm: Efter Lundgren, 1972, fig 17:1–2, s.302f. Streckade linjer avser ”cognitive dimension” 
och heldragna ”affective dimension”. 

Resultaten i figuren illustrerar sambanden mellan nivån på styrgruppen i olika 
klasser och karaktären på undervisningen i samma klassrum. Dessa empiriska 
resultat överensstämmer enligt Lundgren väl med modellens förutsägelser och 
han sammanfattar detta i avhandlingens slutsatser: 

We conclude that the composition of a class clearly influences the shape the 
teaching process takes, and, as a matter of logic, also its outcome, and that this 
result is dependent on the fact that the teacher using traditional classroom 
instruction adapts to a considerable extent the teaching according to the degree 
of ability in a certain group of pupils. These pupils set the pace of the teaching 
and decide the amount of information the teacher can give. (Lundgren, 1972, 
s. 338f) 

I fråga om skolans eventuella differentiering menar Lundgren att dessa 
resultat inte ska tas som intäkt för att skolan ska ha som mål att öka 
homogeniseringen av skolklasserna genom nivågruppering. Snarare indikerar 
resultaten att läroplanen måste byggas systematiskt runt dessa förutsättningar, 
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så att eleverna kan nå målen inom den utsatta tiden. Detta ställer i sin tur stora 
krav på skolan: 

For a heterogenous class it is obvious, that in order to preserve the possible 
positive effects of reaching various social and personal goals, the methods for 
classroom teaching must be radically changed and the presentation of the 
content must be varied and improved by using different teaching material for 
different group of pupils within the frame of the teaching. (s. 339) 

Härvidlag kan vi konstatera att cirkeln är sluten, för vem har redan föreslagit 
en förändring av undervisningsprocessen, metoderna och läromedlen på detta 
sätt? Jo, Bloom förstås. Trots de olikartade utgångspunkterna för Bloom och 
Dahllöf/Lundgren (huruvida lärarens agerande är beroende eller oberoende av 
undervisningsgruppen) tycks det alltså som att Mastery Learning och 
ramfaktorteorin till sist hamnar i samma slutsats om hur skolan måste 
utvecklas: Den heterogena skolan kräver ökad individualisering inom klassens 
ram, mer eget arbete med särskilda uppgifter för olika elever och en lärare 
som inte bedriver gemensam undervisning i helklass. Det gäller alltså 
differentiering av typ 5 enligt Huséns indelning i underlaget till 1957 års 
skolberedning (Marklund, 1985).  

För svensk skolas vidkommande har detta bland annat bidragit till en 
omställning mot ökad målstyrning och försöksverksamhet med slopad timplan 
i grundskolan (Lundgren, 2002).15 

Teorins utvidgning 

De praktiska implikationerna av ramfaktorteorin på utbildningsplaneringen 
tänker jag härmed lämna därhän. Det räcker att konstatera att det ramfaktor-
teoretiska tänkandet, och tolkningen av dessa resultat, har haft stor betydelse 
för den svenska skolans utveckling.  

 
 
 
 
 
15 Ulf P. Lundgren kom senare att leda den läroplanskommitté som utarbetade de nya 
läroplanerna Lpo/Lpf 94 (”Skola för bildning”, SOU 1992:94) för skolan samt utses 
till Skolverkets första generaldirektör efter skolans kommunalisering och 
Skolöverstyrelsens nedläggning. Han deltog också i förarbetena till denna reform. 
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Ramfaktorteorin kom att få ett stort genomslag, såväl nationellt som 
internationellt. Det beror sannolikt på en hel radda faktorer, varav några pekas 
ut av Broady (1999). Han menar att det bland annat berodde på den 
”balansakt” som Dahllöf och Lundgren lyckades genomföra mellan 
amerikansk psykologisk- och beteendevetenskaplig ”education”-forskning 
och de inhemska anti-positivistiska stämningarna vid svenska universitet, 
något som beskrivits tidigare i denna avhandling. Men det beror såklart också 
på de kontakter som Dahllöf tidigt odlade med amerikanska forskare (Dahllöf, 
1999). 

Ett mer oväntat skäl till teorins framgångar, som Broady pekar på, är att 
teorin sannolikt missförstods. Han menar att ramfaktorteorin snabbt kom att 
bli något som den egentligen aldrig hade varit. Broady (1999) skriver: 

Hur kom sig detta anmärkningsvärda genomslag? Åtminstone i vårt land var 
en viktig orsak säkerligen att teorin missförstods. Den hade tillkommit som ett 
verktyg för att hantera precisa och väl avgränsade problem rörande samband 
mellan vissa av undervisningens betingelser, förlopp och resultat. Efter hand 
vidgades den till ett allt bredare samhällsvetenskapligt forskningsprogram 
genom att Lundgren fann anknytningspunkter till ett helt knippe 
forskningstraditioner, såsom språkfilosofiskt grundad samtalsanalys (Arno 
Bellack m fl), durkheimiansk tradition (bland annat men inte enbart i Basil 
Bernsteins tappning), strukturalism, systemteori, historievetenskap, 
politologisk teori. (s. 114) 

De tidiga studierna av Dahllöf och Lundgren hade handlat om relationerna 
mellan nogsamt specificerade variabler, härledda ur teorin. De utgjordes av 
variabler över elevernas förkunskapsnivåer, undervisningens förlopp och 
elevernas resultat. Broady fortsätter: 

Den forskare som i likhet med Dahllöf och Lundgren genomfört sådana studier 
med omsorg kan med gott samvete säga: i vårt material visar sig 
undervisningstiden vara en avgörande ramfaktor såtillvida att den begränsar 
frihetsgraderna i undervisningsförloppet och därmed resultaten, och våra 
resultat är förenliga med styrgruppshypotesen. Men deras arbeten blev mer 
citerade än lästa. (ibid) 

Ett utvidgat ramfaktorteoretiskt forskningsprogram var något som Lundgren 
själv arbetade för under 1970- och 80-talet. Men dess breda genomslag i såväl 
akademin som bland praktiserande lärare har också inneburit att flera bidragit 
till dess utvidgning. 
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I en analys av pedagogikämnets utveckling beskriver Tomas Englund 
(1990) hur ramfaktorteorin genomgått tre faser. Fokus i den första fasen var 
den pedagogiska processen och dess relationer till en uppsättning ramar, 
precis som återgivits ovan. Ramarna handlade om målen, tiden och eleverna. 
Englund menar dock att en brist i den inledande fasen var att teorin inte förhöll 
sig mer kritisk till skolans innehåll. Innehållet sågs som ”gott i sig självt” och 
det fanns en uppfattning bland forskarna om att det inte var vetenskapens roll 
att blanda sig i bestämningen av detta (s. 25). 

Denna brist börjar åtgärdas i den andra fasen enligt Englund, en fas under 
sent 1970- och tidigt 1980-tal då Lundgren arbetar för att utvidga teorin mot 
att bli en läroplansteori. Detta gjordes bland annat genom att nya frågor 
ställdes om ”hur innehållet i en läroplan byggs upp och legitimeras” samt 
genom ”historiska analyser av hur olika föreställningar om utbildningens mål 
och innehåll uppkommer [och] hur de vidmakthålls” (s. 26). 

I den tredje fasen utvidgas teorin till att bli en samhällsteori. Englund 
skriver: 

Det övergripande teoretiska perspektivet i det tredje stadiet är att se 
utbildningen och dess innehåll i ett spänningsfält ytterst bestämt av sociala 
krafter i kamp. Det yttersta maktcentrat för denna kamp är staten men det är 
också en ”uttolkningskamp” som förs på alla nivåer. (s.28) 

Det går att peka ut två övergripande tendenser i denna utveckling, som i stor 
utsträckning kan förklara den specifikation av ramfaktorteorin vi möter i 
nutida forskning. Den ena tendensen är att ”biblioteket” av ramfaktorer 
ständigt har ökat. Från att ett fåtal ramfaktorer specificerades i Dahllöfs och 
Lundgrens modeller (se figur 5 ovan) förekommer i dagens ramfaktorteori ett 
helt batteri av ramfaktorer (Jank & Meyr, 1997) som också kategoriseras på 
olika sätt och grupperas på olika nivåer (Öberg, 2019).  

Den andra tendensen är att de ramar som studeras tenderar att ligga på allt 
högre nivåer, ovanför klassrummet. Här finns exempel på studier av 
skollagstiftningens styrning (Persson, 2015; Rapp, Segolsson, & Kroksmark, 
2017) och mer utvidgade historie-samhälleliga analyser (Englund, 1990). Det 
behöver inte på något vis vara felaktigt, men det har bidragit till att teorin har 
gått från att ha varit närgången och specifik till att bli mer avlägsen och 
generell.  

Denna utveckling har också gått hand i hand med, och säkert i växelverkan 
påverkat, hur teorin använts. Den tidiga teorin var tillräckligt precis för att 
kunna användas till specifika förutsägelser om undervisningsförlopp och 
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elevresultat. Den mer nutida ramfaktorteorin är vidare i sin karaktär och 
används mer som ett tanke- och tolkningsverktyg av det slag Lundgren själv 
beskrivit (Lundgren, 1999; jmf Öberg, 2019). 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att en central tanke i 
ramfaktorteorin tycks ha varit bestående över tid, nämligen att ramarna både 
möjliggör och begränsar undervisning. Detta är ett viktigt perspektiv 
såtillvida att teorin därför kan användas för att förklara både förekomst av 
vissa fenomen och icke-förekomst av andra, givet att studiedesignen tillåter 
sådana utfästelser (Lundgren, 1972; Rapp, Segolsson, & Kroksmark, 2017). 

Ramfaktorteorin i denna avhandling 

Som jag har beskrivit tidigare kommer föreliggande studie att baseras på den 
tidiga ramfaktorteorin så som den formulerades av Lundgren i hans doktors-
avhandling (1972). Skälet för detta är att denna specifikation är specifik och 
precis i så måtto att den tydligt anger vilka relationer som förväntas mellan 
ramarna, undervisningen och utfallet, något som behövs för denna studie. Min 
hypotes är att ramfaktorteorin kan förklara förekomsten av – och vissa av 
mekanismerna bakom – kamrateffekter i skolundervisningen.  

Centrala ramfaktorteoretiska utgångspunkter i föreliggande studie är 
därför att elevsammansättningen i klassen sätter betydelsefulla ramar för den 
undervisning som läraren kan bedriva; den styr och begränsar i viss 
utsträckning undervisningsförloppet. Denna effekt på undervisningen kan 
mätas genom att bestämma nivån på klassens styrgrupp (eleverna mellan den 
10:e och 25:e percentilen) och relatera den till undervisningsförloppet. 
Undervisningsförloppet kommer i sin tur att påverka elevernas olika resultat. 
I grunden finns här alltså en idé om en kausal kedja som återges i figur 7 
nedan. 

Om denna kedja kan bekräftas i data, skulle det innebära att vi kan dra en 
slutsats om att en elevs klasskamrater har en påverkan på den enskilde elevens 
skolresultat (här mätt som TIMSS-resultat), det vill säga helt i enlighet med 
den definition av kamrateffekter i skolundervisning som refererades i avsnittet 
om kamrateffekter i den ekonomiska litteraturen (Arnott & Rowse, 1987), 
men också helt i linje med vad som förväntas i enligt ramfaktorteorin. 
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Figur 7: Kausalanalys av kamrateffekter i undervisning enligt studiens tillämpning av 
ramfaktorteorin 
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Metod, data och studiedesign 

Data i studien 

Studien kommer att genomföras med data ur den svenska delen av TIMSS-
undersökningen för årskurs 8 från 2015. 

TIMSS är en av flera internationella studier som Sverige deltar i. Studien 
syftar till att kartlägga elevers attityder till och kunskaper i matematik och 
naturvetenskap. Eleverna som deltar går i årskurs 4 och 8. Studien genomförs 
vart fjärde år och Sverige deltog första gången 1995. Studien genomförs av 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA). Skolverket ansvarar för genomförandet i Sverige. 

Skälen till att jag har valt att använda data ur TIMSS-undersökningen är 
flera. För det första har jag velat genomföra undersökningen inom ramen för 
matematikämnet i grundskolan. Det beror framför allt på att många tidigare 
studier inom fältet genomförts inom matematik, bland annat på grund av 
ämnets tydliga kumulativa prägel (se not 13 s. 67). Härigenom blir resultaten 
jämförbara med flera tidigare studier (t.ex. Dumay & Dupriez, 2007). Att 
avgränsa studien till grundskolan innebär också att viss elevselektion, som 
valet av program i gymnasieskolan innebär, undviks. 

För det andra har TIMSS-undersökningen den egenskapen att data följer 
den flernivåstruktur som skolan till sin natur har (Hox, 2010; Foy, 2017). Data 
samlas in för elever och lärare inom ramen för den klass och den skola som 
eleverna går i. Detta möjliggör att analyser av TIMSS-data kan kontrollera för 
hur egenskaper på de olika nivåerna påverkar varandra. I och med att denna 
studie utgår från ramfaktorteorin, och dess förutsägelser om hur 
elevsammansättningen kommer att påverka den undervisning som läraren 
bedriver, blir det av största betydelse att de data jag använder innehåller 
relevanta processdata på klassnivå, det vill säga data om den faktiska 
undervisning som eleverna har mött under läsåret. Dessa krav möter TIMSS, 
till skillnad från exempelvis PISA som endast samlar in data på elev- och 
skolnivå. 

För det tredje erbjuder TIMSS ett statistiskt urval, en urvalsstorlek, en 
svarsfrekvens och uppgifter om såväl undervisningen som elevernas 
kunskaper i matematik som jag inte hade kunnat uppnå inom ramen för de 
resurser som funnits tillgängliga för min forskarutbildning. Det väl 
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genomförda skol- och klassurvalet i TIMSS, dess möjlighet att koppla rätt 
lärare till rätt klasser och elever samt dess urvalsstorlek utgör förutsättningar 
för att jag ska kunna besvara studiens frågeställningar. 

Med det goda kommer också ofta något ont. En nackdel med att använda 
sekundärdata till en studie, det vill säga data som inte primärt har samlats in i 
förhållande till studien i fråga (Smith, 2008; Johnston, 2014), är att 
mätinstrumenten inte har utformats specifikt för denna studie och dess syften. 
Detta skapar i huvudsak ett validitetsproblem; om inte jag som forskare har 
utformat mätinstrumenten efter mina operationaliseringar av studiens 
teoretiska definitioner, vilken kontroll har jag då över att instrumenten faktiskt 
mäter det som jag vill att de ska mäta? Detta är viktiga problem som måste 
adresseras. Jag återkommer därför till detta längre fram i avsnitten om studiens 
analysmetoder och i avsnitten om studiens validitet och reliabilitet. 

Rampopulation och urval 

Rampopulationen för den del av TIMSS-undersökningen som kommer att 
användas i föreliggande studie var svenska grundskoleelever i årskurs 8 år 
2015. Eleverna var i genomsnitt 14,7 år gamla. Ur rampopulationen gjordes 
ett tvåstegsurval av Skolverket. Först drogs ett slumpmässigt urval av skolor 
följt av ett slumpmässigt urval av en eller två undervisningsgrupper per skola. 
Eleverna i dessa grupper och deras undervisande lärare i de berörda ämnena 
deltog (Skolverket, 2016). 

Totalt deltog 4 090 elever i årskurs 8 och deras 200 lärare vid 150 skolor. 
Deltagandet motsvarar en svarsfrekvens om 93 procent av bruttourvalet. Detta 
är de elever, lärare och skolor som ingår i min databas. Hela databasen 
tillgängliggörs för forskning av IEA och finns tillgänglig för nedladdning via 
IEA:s hemsida (IEA, 2019; Foy, 2017). En fullständig beskrivning av urval, 
metod och tillvägagångssätt för TIMSS 2015 ges i Mullis & Hooper (2016).  

Då hela ansatsen i denna studie handlar om att undersöka vad som händer 
i ett klassrum, i interaktionen mellan lärare och elever, blir det nödvändigt att 
det också finns elever i de klasser som studeras. Jag har därför undersökt de 
uppgifter som lärarna lämnat om antalet elever som går i klassen (BTBG12) 
och funnit att klasser med färre än 13 elever avviker från den övriga 
normalfördelningen i flera avseenden. Klasser med färre än 13 elever och 
klasser som läraren inte rapporterat motsvarande uppgifter för har därför 
exkluderats ur analyserna i avhandlingen.  
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Tabell 1: Deskriptiv statistik över brutto- och nettourval i studien. 

 
  Bruttourval Nettourval 
Skolor 150 142 
Lärare 200 174 
Klasser 206 179 
Genomsnittlig klasstorlek 23,3 23,6 
Elever 4 090 3 761 
varav   
     andel pojkar 52% 52% 
     modersmål* 3,64 3,65 
     föräldrarnas utb.nivå** 3,69 3,71 
Genomsnittligt TIMSS-resultat 502,6 504,2 
*Talar provspråket i hemmet, 1 = aldrig, 4 = alltid  
** 1 = vet ej, 6 = universitet eller högre  

 
Mina analyser baseras därför på 3 761 elever i 179 klasser. Filtreringen 
motsvarar ett bortfall om 8 procent av eleverna och 13 procent av klasserna. 
Det ursprungliga bruttourvalet i databasen och det slutliga urvalet till denna 
studie framgår av tabell 1. 

Datainsamlingen i TIMSS sker via enkäter till elever, lärare och rektorer 
samt kunskapstester till eleverna. Det sker alltså för IEA:s räkning ingen 
insamling av uppgifter från register, även om Skolverket numera också samlar 
in elevernas personnummer för sammanläsning med registeruppgifter från 
SCB i ett senare skede. Detta är dock inga uppgifter som ingår i den databas 
som görs tillgänglig via IEA och följaktligen inte heller några uppgifter som 
förekommer i min databas. Detta innebär till exempel att uppgifter om 
elevernas föräldrar och deras utbildning inte är hämtad ur register utan utgörs 
av egenrapporterade uppgifter från eleverna. Detta, tillsammans med det 
faktum att all data är helt anonym för mig som forskare, utgör viktiga 
utgångspunkter för de forskningsetiska överväganden jag gjort kring studien. 
Dessa förhållanden avseende de data jag använder innebär att min forskning 
inte är att betrakta som forskning enligt lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (2003:460, 3–4 §). Utlåtande har också inhämtats från 
forskningsetiska kommittén vid Högskolan i Jönköping. 
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Strukturell ekvationsmodellering 

Den metod jag kommer att använda för att analysera data är strukturell flernivå 
ekvationsmodellering (M-SEM). Analyserna genomförs i programmet 
MPLUS 8.2 med add-on för flernivåanalys. Dataförberedelser och viss 
deskriptiv analys har genomförts med SAS Enterprise Guide 7.15. 

Strukturell ekvationsmodellering (SEM) tar sin utgångspunkt i 
regressionsanalys. De grundläggande koncepten inom metoden handlar 
därför, precis som i regressionsanalys, om att med hjälp av en uppsättning 
oberoende variabler förklara variansen i en beroende variabel. 

M-SEM är en statistisk metod som är väl lämpad för att analysera skoldata, 
något som inte minst syns i den kraftiga tillväxten av studier som använder 
metoden (Gustafsson, 2009; Wang, Hefetz, & Liberman, 2017). Detta beror 
på flera saker. Ett skäl är att metoden klarar av att hantera den flernivåstruktur 
som skoldata ofta har. I mitt fall handlar det om individ- och klassnivån. 
Behovet av att hantera denna struktur i data har diskuterats tidigare i 
avhandlingen (se avsnittet Problem som måste hanteras i kvantitativa studier 
av kamrateffekter s. 23) varför jag inte kommer att kommentera detta 
ytterligare här. Ett annat skäl är att latenta variabler, som specificeras och 
används inom SEM, inte innehåller några mätfel till skillnad från manifesta 
variabler (Gustafsson, 2009). 

Det främsta skälet till att SEM har blivit en populär metod är dock dess 
förmåga att hantera komplexa relationer i data, där olika variabler kan vara 
både beroende och oberoende variabler i en och samma analys. Detta är en 
mycket viktig egenskap när det gäller att analysera undervisning. Det som sker 
i ett klassrum är en dynamisk process där olika beteenden, händelser och val 
som individer gör påverkar, förstärker, orsakar och orsakas av ytterligare 
andra faktorer. Skolundervisning är ett sammelsurium av relationer och 
korrelat och det krävs kraftfulla statistiska metoder för att kunna hantera detta. 

Ett exempel på komplexa relationer av detta slag, där variabler i en analys 
kan utgöra såväl beroende som oberoende variabler i en och samma analys, 
refererades i figur 1 (s. 37) (Bourke, 1986). Bourkes studie visar exempelvis 
hur lärarnas undervisningspraktik både är beroende av elevsammansättningen 
men oberoende av elevresultaten, eller annorlunda uttryckt: Lärarnas 
undervisningspraktik förklaras i viss mån av elevsammansättningen samtidigt 
som undervisningspraktiken i viss mån förklarar elevernas resultat. 
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Latenta och manifesta variabler 

En annan styrka med SEM är att metoden kan identifiera och hantera så 
kallade latenta variabler. Skillnaden mellan en latent och en manifest variabel 
är att den senare är en variabel som uttryckligen mäts i en undersökning, till 
exempel genom frågan ”Hur gammal är du?”. En latent variabel är, till skillnad 
från en manifest, en underliggande konstruktion som inte kan mätas i endast 
ett mått. I stället används flera indikatorer som enligt forskarens teoretiska 
definitioner anses mäta olika aspekter av den latenta variabeln. Detta 
illustreras i figur 9 (s. 89), där också symbolspråket inom SEM exemplifieras 
(Gustafsson, 2009; Bryman, 2011). 

För att specificera en latent variabel inom SEM används konfirmatorisk 
faktoranalys (”Confirmatory Factor Analysis”, CFA). Detta medför att SEM 
är en starkt teoristyrd metod. Det ”bekräftande” inslaget i CFA-analysen 
består nämligen i att forskaren på förhand, utifrån sin teori, specificerar vilka 
variabler i data som bildar en latent variabel. En uppsättning latenta variabler 
prövas därefter mot data och utvärderas med ett antal anpassningsmått för att 
se om de latenta variablerna – som tillsammans bildar en så kallad 
mätmodell – kan bekräftas eller om de behöver förkastas. I praktiken 
motsvarar därför metoden en typ av teoriprövande arbetssätt där forskaren 
prövar på förhand uppställda hypoteser om en eller flera latenta variabler mot 
data för att se om dessa kan bekräftas eller om de behöver förkastas 
(Gustafsson, 2009; Kline, 2015). 

I och med att det utvidgade syftet med föreliggande studie är att empiriskt 
pröva om ramfaktorteorin kan förklara förekomsten av kamrateffekter i 
undervisningen kommer SEM:s teoriprövande karaktär väl till pass. 

Den teoriprövande karaktären hos SEM innebär också att metoden i stor 
utsträckning kan sägas undgå den form av kritik som finns mot vissa statistiska 
studier med stora datamängder, där kraften i datorprogram används för att 
testa i princip samtliga variabler i data mot varandra i jakten på signifikanta – 
och förhoppningsvis teoretiskt intressanta – korrelationer (Hansson, 2007).16  

 
 
 
 
 
16 En motsvarighet till detta ”explorativa” arbetssätt som beskrevs ovan finns också 
inom faktoranalys, dvs. den typ av statistiska metod som SEM i stora delar bygger på. 
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Anpassningsmått inom SEM 

För att avgöra om en mätmodell med en eller flera latenta variabler kan anses 
vara bekräftad i data eller ej studeras ett antal anpassningsmått som kommer 
ur analyserna. Anpassningsmåtten undersöker i huvudsak om den av modellen 
implicerade kovariansmatrisen avviker från faktiskt observerad kovarians i 
data (Gustafsson, 2009). 

Det finns stort antal anpassningsmått inom SEM och fler tillkommer över 
tid (Kline, 2015). Det första och kanske mest centrala anpassningsmåttet är ett 
χ2-test som genomförs för att undersöka avvikelsen mellan den implicerade 
(av mätmodellen) och observerade kovariansmatrisen i data. Om testet 
returnerar ett signifikant värde (p < 0,05) indikerar det att det finns en 
signifikant avvikelse mellan den implicerade och den observerade matrisen, 
vilket alltså skulle innebära att modellen inte passar data (Kline, 2015; Wang, 
Hefetz, & Liberman, 2017).  

I undersökningar med stora urval finns dock ett problem med χ2-testet. Det 
är att testet i dessa fall nästan regelmässigt rapporterar signifikanta värden, 
även i de fall avvikelsen mellan mätmodellen och data är liten (Gustafsson, 
2009). Ett tidigt tillvägagångssätt för att hantera detta, och som då 
rekommenderades i metodlitteraturen (Kelloway, 1998), var att normalisera 
χ2-testet genom att dividera det med antalet frihetsgrader i analysen. Ett 
returnerat värde mellan 3–5 ansågs indikera god anpassning av modellen till 
data (ibid). Detta angreppssätt har dock kommit att starkt ifrågasättas i dagens 
metodlitteratur. Kline (2015) skriver exempelvis att ”there is little statistical 
or logical foundation for the normed chi-square, it should have no role in 
global fit testing.” (s.272) 

Flera andra mått har därför utarbetats för att bedöma eventuell avvikelse 
mellan modell och data, och flera olika rekommendationer kring 
tolkningsregler finns (Hu & Bentler, 1999; Wang, Hefetz, & Liberman, 2017).  

 
 
 
 
 
Denna variant av faktoranalys kallas just utforskande faktoranalys (”Exploratory 
Factor Analysis”, EFA) och där används datorprogrammens kraft för att finna vilka 
variabler som tillsammans skulle kunna bilda en latent variabel. Denna variant av 
faktoranalys används alltså inte inom SEM. 
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Det har pågått en omfattande diskussion bland forskare om hur detta ska 
hanteras. Det finns de som har varnat för en övertro till tolknings-
rekommendationer gällande olika anpassningsmått (Marsh, Hau, & Wen, 
2004). Vissa har gått ännu längre och menat att man därför strikt bör hålla sig 
till χ2-testet och låta detta avgöra om en modell kan accepteras eller behöver 
förkastas (Barret, 2007). En sådan rigid lösning har dock mött motstånd 
(Markland, 2007), och flera forskare och metodhandböcker argumenterar idag 
för att man parallellt med en analys av χ2-resultaten också bör studera och 
redovisa uppgifter för fler anpassningsmått (Kline, 2015). 

Ett av de vanligast förekommande anpassningsmåtten i litteraturen är Root 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA). Enligt Gustafsson (2009) är 
skälen för detta flera. Ett är att anpassningsmåttet har flera goda statistiska 
egenskaper. Bland annat mäter RMSEA avvikelsen mellan modell och data 
på en absolut skala med hänsyn tagen till både urvalets storlek och modellens 
komplexitet (antalet parametrar i modellen). Det tidigare gör att måttet 
fungerar bra även för undersökningar på stora urval (såsom TIMSS) och det 
senare att måttet inte premierar modeller med många parametrar. En princip 
inom SEM är nämligen att eftersträva så återhållsamma modeller som möjligt 
(Kline, 2015). χ2-testet motverkar denna princip genom att resultatet kan 
förbättras om forskaren lägger till ytterligare parametrar i modellen, något 
som sällan är teoretiskt motiverat. Enligt Gustafsson (2009) skyddar RMSEA 
delvis mot sådant missbruk av χ2 eftersom modeller med onödiga parametrar 
får ett högre RMSEA-värde.  

Ett RMSEA-värde under 0,05 (eller 0,06 enligt vissa forskare) indikerar att 
modellen har en god anpassning till data, och ett värde under 0,08 indikerar 
en acceptabel anpassning (Gustafsson, 2009; Wang, Hefetz, & Liberman, 
2017). För RMSEA kan också ett konfidensintervall beräknas. Det är därför 
eftersträvansvärt att RMSEA-värdet är under 0,08 och utan en övre 
konfidensgräns som överstiger 0,08. 

Ytterligare andra mått som rapporteras i litteraturen är Comparative Fit 
Index (CFI) och Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). Båda 
dessa anpassningsmått är närbesläktade med RMSEA. Skillnaden i SRMR är 
att detta anpassningsmått rapporterar ett samlat standardiserat värde på 
avvikelserna mellan data och modell. Den tumregel som anges för tolkningen 
av detta mått brukar vara att det ska understiga 0,1, vilket motsvarar en 
acceptabel anpassning, eller vara under 0,08 vilket motsvarar en god 
anpassning. CFI å sin sida mäts också det på en skala mellan 0 och 1, men där 
1 motsvarar en helt perfekt modellanpassning. Anpassningsmåttet kan bäst 
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beskrivas som att det mäter hur mycket bättre den implicerade modellen 
passar data än en tom så kallad baslinjemodell [baseline model]. Ett CFI-värde 
om 0,9 kan då tolkas som att forskarens modell är 90 procent bättre än 
baslinjemodellen (Kline, 2015). 

Ett CFI-värde över 0,95 indikerar att modellen har en acceptabel 
anpassning till data (Gustafsson, 2009). Gällande CFI har det dock förts en 
diskussion om huruvida en acceptabel modellanpassning finns redan vid 0,9 
(Hu & Bentler, 1999). Vissa forskare håller fast vid denna nivå (Wang, Hefetz, 
& Liberman, 2017) medan andra (Gustafsson, 2009) menar att 0,95 bör vara 
gränsen för en acceptabel anpassning. 

Givet de problem som nämndes ovan med χ2-testet och stora urval, är en 
återkommande strategi bland forskare som använder SEM att studera dessa 
andra anpassningsmått parallellt med χ2 (se t.ex. Eklöf & Knekta, 2017). Om 
dessa mått indikerar en god anpassning mellan data och modell talar det för 
att det stora urvalet i undersökningen drivit upp χ2-värdet (Gustafsson, 2009). 
Detta kommer också att vara min strategi. Till respektive analys kommer jag 
att rapportera resultaten av χ2-test, antalet frihetsgrader (df), RMSEA, CFI och 
SRMR (Kline, 2015; se exempel i Hansson, 2011; Eklöf & Knekta, 2017). 

Om de olika anpassningsmåtten från analysen skulle visa att den eller de 
prövade latenta variablerna inte kan verifieras i data står forskaren inför tre 
val. Ett val kan vara att utveckla sina teoretiska antaganden för att därefter 
pröva en annan uppsättning manifesta variabler. Ett annat val kan vara att 
fördjupa analysen av de manifesta variablernas validitet och reliabilitet: Mäter 
de rätt saker? Om inget av detta hjälper kvarstår endast möjligheten att 
förkasta hela teorin. 

Estimat inom SEM 

Om forskarens hypoteser om vilka variabler som bildar de latenta variablerna 
stämmer syns det framförallt genom att de latenta variablerna lyckas förklara 
en betydande del av variansen i respektive manifest variabel. Detta rapporteras 
i form av ett estimat per manifest variabel. Ett sådant icke-standardiserat 
estimat kan tolkas precis som en vanlig regressionskoefficient (se not 3 s. 27). 
Inom SEM är det dock vanligt att estimaten standardiseras. Det 
standardiserade estimatet, eller ”faktorladdningen” som det också kallas, kan 
då tolkas som Pearsons korrelationskoefficient. Detta innebär också att ett 
sådant estimat kan kvadreras för att på så sätt uttrycka andel förklarad varians 
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i den manifesta variabeln (Kline, 2015). Detta kommer jag att göra i min 
resultatredovisning. 

Enligt Kline (2015) är ett ”idealt resultat” från CFA-analysen att 
mätmodellen förklarar minst 50 procent av variansen i varje kontinuerlig 
indikator. Det motsvarar ett standardiserat estimat om cirka 0,7 för varje 
indikator. Detta är ett ”idealt resultat”, men det finns de som menar att 
standardiserade estimat om 0,4 kan accepteras (Wang, Hefetz, & Liberman, 
2017) och det finns exempel på studier där faktorer med ännu lägre laddning 
finns kvar i modellerna (Hansson, 2010). Här uppstår en skärningspunkt 
mellan vad som krävs för god statistisk styrka, risk att begå så kallade typ 1-
fel (att en nollhypotes förkastas fastän den är sann) (Harring, Weiss, & Li, 
2015) och det teoriprövande angreppssätt som CFA-analys innebär. 

Från mätmodell till strukturell ekvationsmodell 

Det första steget i en SEM-analys, då de latenta variablerna prövas mot data i 
en modell genom CFA-analys, kallas för en ”mätmodell”. Mätmodellen skiljer 
sig mot den slutliga strukturella ekvationsmodellen i så måtto att den 
kommande utfallsvariabeln (i mitt fall elevernas kunskapsresultat) ännu inte 
ingår i analysen. Om variabeln ”utfall” respektive ”manifest 7”, och dess 
relationer till de latenta variablerna, tas bort ur figur 9 (s. 89) visar figuren en 
mätmodell. Anledningen till att man gör skillnad mellan dessa två modelltyper 
är återigen det teoriprövande arbetssättet inom SEM; syftet med metoden är 
att finna en modell – ofta med latenta variabler – som på ett bra sätt kan 
beskriva relationerna mellan ett antal variabler i överensstämmelse med vår 
teori (Kline, 2015).  

När en fungerande mätmodell är upprättad, med god anpassning i data, 
kvarstår att pröva om modellen också kan förklara variansen i den slutliga 
utfallsvariabeln, i mitt fall elevernas matematikresultat i TIMSS 2015.  

Medieringsanalys 

En sista viktig aspekt av SEM är att metoden också på ett kraftfullt sätt kan 
användas för att undersöka om det föreligger en så kallad mediering av en 
effekt från en faktor genom en annan. I medieringsanalyser är vi intresserade 
av att försöka bryta upp en ursprunglig effekt mellan en oberoende variabel 
(A) och en beroende variabel (B) för att se om hela effekten faktiskt beror på 
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A eller om en del av den ursprungliga effekten faktiskt medieras genom 
ytterligare en annan variabel (C). 

Låt oss illustrera detta med ett konkret exempel från skolans värld. Det är 
väl belagt i tidigare utbildningsvetenskaplig forskning att föräldrarnas 
utbildningsnivå är en av de starkaste faktorerna för att förklara elevers resultat 
i skolan (Sirin, 2005; Gustafsson & Yang Hansen, 2018). Men är det verkligen 
så att en högre utbildningsnivå hos föräldrarna på ett magiskt sätt gör att 
eleverna når högre skolresultat, eller kan det vara så att egenskapen ”hög 
utbildningsnivå” faktiskt korrelerar med en rad andra egenskaper som på olika 
sätt kan tänkas leda till högre skolresultat för barnen? Det låter sannolikt. 
Tänker man lite på det är det möjligt att finna en rad hypoteser om detta, till 
exempel att föräldrar med högre utbildningsnivå kanske oftare läser högt för 
sina barn, är mer måna om att hela familjen ska titta på Rapport tillsammans 
varje kväll eller är mer angelägna om att barnen ska prioritera sin läxläsning. 

I figur 8 nedan avbildas en medieringsanalys av detta slag, där vi vill 
undersöka om en del av den totala effekten av föräldrarnas utbildningsnivå på 
elevernas skolresultat (C) medieras genom en eventuell indirekt effekt av 
läxläsning (A–B) (exemplet är hämtat från Dumont et.al, 2012).  

Det finns tekniker inom regressionsanalys för att hantera analyser av detta 
slag (Baron & Kenny, 1986), men analyserna kräver ofta bearbetning och 
handpåläggning. Även när mer moderna metoder används (Hayes & Matthes, 
2009; Field, 2018) kvarstår problemet att de är förhållandevis besvärliga 
metoder för att hantera mer komplexa relationer med flera variabler. 

Inom SEM kan medieringsanalyser hanteras på ett smidigt och flexibelt 
sätt genom att forskaren har närmast full frihet att specificera hur olika 
variabler är relaterade till varandra. 

I figur 9 nedan illustreras en strukturell ekvationsmodell med sju manifesta 
variabler, där sex av dessa variabler används för att specificera två latenta 
variabler. Dessa latenta variabler används sedan för att förklara variansen i 
utfallsvariabeln, men en medieringseffekt testas också mellan den andra 
latenta variabeln, utfallsvariabeln och den sjunde manifesta variabeln. 
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Figur 8: Exempel på medieringsanalys 

 
Anm: Efter Dumont et.al, 2012 

 
Figur 9: Exempel på en strukturell ekvationsmodell med latenta variabler och 
medieringsanalys samt symbolspråket inom SEM 

 
Anm: Inom SEM illustreras manifesta variabler med rektanglar och latenta variabler med 
ellipser. En cirkel med ett &-tecken illustrerar residualen, det vill säga den del av variansen 
som kvarstår oförklarad. En enkelriktad pil illustrerar ett beroendeförhållande mellan en 
oberoende och beroende variabel och en dubbelriktad krökt pil symboliserar kovarians mellan 
två variabler. I figuren återges en modell på en nivå. 
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Analysprocess 

Syftet med min studie är att utifrån ramfaktorteorin undersöka förekomsten av 
kamrateffekter i undervisningen. Det medför att min studie måste genomföras 
i ett antal analytiska steg.  

Det första steget är att välja ut de manifesta variabler som ska ingå i den så 
kallade mätmodellen. Detta är den modell som prövas ut med konfirmatorisk 
faktoranalys (CFA). Som jag har beskrivit innan är CFA-metoden en starkt 
teoriprövande metod, något som passar mina syften väl. Jag har därför i detta 
första steg låtit mig vägledas av dels ramfaktorteorin, dels tidigare forskning 
för att välja ut teoretiskt lämpliga variabler. Efter att urvalet skett kodades 
flera variabler om. Kodningen har i huvudsak handlat om att få alla variabler 
att ”mäta åt samma håll”, det vill säga att ett högre värde ”är bättre”. Därefter 
kontrollerades variablerna i fråga i förhållande till de antaganden som måste 
vara uppfyllda för strukturell ekvationsmodellering. Det involverar att 
undersöka eventuella outliers, variablernas normalfördelning, eventuell 
multikollinearitet samt variablernas interna reliabilitet (Kline, 2015). Detta 
arbete har i huvudsak genomförts i SAS Enterprise guide 7.15. Denna process, 
och utkomsten av densamma, redovisas i avsnittet Operationaliseringar och 
variabler nedan. 

Det andra steget är att upprätta den så kallade mätmodellen. Detta har 
gjorts i MPLUS 8.2. I och med att mitt urval av variabler har skett i förhållande 
till ramfaktorteorin har jag upprättat hela modellen vid ett och samma tillfälle. 
Det innebär således att både den latenta variabeln på inomklassnivån och de 
latenta variablerna på mellanklassnivån har upprättats simultant. Modellen har 
utvärderats med hjälp av de olika anpassningsmåtten. Inga förändringar i 
modellen genomfördes efter detta steg, utan mätmodellen gick direkt vidare 
till den strukturella ekvationsmodellen. Resultaten av detta steg redovisas i 
avsnittet En ramfaktorteoretisk mätmodell i resultatredovisningen. 

I det tredje steget upprättades den strukturella ekvationsmodellen. Det är i 
detta steg som det beroende utfallsmåttet introduceras i analysen. Mitt 
tillvägagångssätt har varit att tillföra olika variabler steg för steg för att hela 
tiden ha kontroll över vad som händer med olika estimat. Detta är viktigt, inte 
minst då medieringsanalyser genomförs. Själva syftet med dessa är att 
undersöka om estimaten för en viss variabel förändras då medieringen tillförs. 

I den första strukturmodellen tillförde jag endast utfallsvariabeln till min 
mätmodell. I de följande modellerna tillförde jag sedan successivt 
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styrgruppen, medieringsanalyser och till sist alla kontrollvariabler. Förekomst 
av och eventuell betydelse av kovarians mellan de latenta variablerna 
prövades också. Resultaten av detta slutliga analyssteg redovisas i avsnittet 
Effekter på elevresultat i resultatredovisningen. 

Validitet och reliabilitet 

Att säkerställa validitet och reliabilitet 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de validitets- och reliabilitetsfrågor 
som är centrala för föreliggande studie.  

Enligt Esaiasson et.al. (2004) är validitet ett svårt (det svåraste!) problem 
inom de empiriska samhällsvetenskaperna. Problemet härrör från det faktum 
att de frågor och problem som forskningen handlar om formuleras på den 
teoretiska nivån, medan själva undersökningarna sedan genomförs på den 
praktiska, operationella nivån. Häri ligger problemets kärna: Hur översätts – 
operationaliseras – de teoretiska definitionerna på bästa sätt? 

Med validitet avses därför huruvida de mått eller indikatorer17 som används 
i studien faktiskt mäter det jag som forskare vill att de ska mäta. Ett mått har 
god validitet om operationaliseringen av måttet kan härledas ur dess teoretiska 
definition och om måttet också de facto mäter det som det avser att mäta 
(Bryman, 2011). Ett mått med hög validitet har därför inga systematiska 
mätfel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2004). 

 
 
 
 
 
17 Bryman (2011) gör i sin bok en distinktion mellan ”mått” och ”indikatorer” där han 
menar att det tidigare avser en mätning av något konkret fenomen med en vedertagen 
skala, t.ex. kroppslängd eller temperatur, och det senare avser en mätning av ett 
fenomen som avser indikera förekomst av ett abstrakt begrepp. Denna distinktion 
angränsar synsättet inom SEM, där latenta variabler (abstrakta begrepp) indikeras av 
en uppsättning manifesta variabler. Inom SEM kan dock de manifesta variablerna, för 
att använda Brymans begreppsapparat, vara såväl mått som indikatorer. Jag använder 
en terminologi där ett ”mått” är synonymt med en variabel och kan användas antingen 
ensamt som en manifest variabel eller som en indikator av en latent variabel (Kline, 
2015). 
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Denna definition består av två delar. Den kan delas in i begreppsvaliditet 
(att den teoretiska definitionen och operationaliseringen stämmer överens) 
och resultatvaliditet (att måttet mäter det vi påstår att det mäter).18 

Dessa begrepp slås ibland samman under beteckningen intern validitet. 
Den interna validiteten ska då förstås i förhållande till dess motsats extern 
validitet, vilket handlar om huruvida de erhållna resultaten kan generaliseras 
till den population som studien vill uttala sig om (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2004). I bedömningen av den externa validiteten är 
det därför också viktigt att syna hur själva urvalet av analysenheter har 
genomförts för att kunna bedöma deras representativitet i förhållande till den 
population som undersökningen vill uttala sig om. 

Det finns olika metoder för att säkerställa validiteten, men ingen av dem 
kan leda till definitiva svar. Gällande begreppsvaliditeten finns inga statistiska 
metoder för att avgöra om det föreligger eller ej. Esaiasson et.al (2004) talar 
därför om att forskaren behöver föra ett resonemang om validiteten, gärna i 
referens till tidigare studier på området.  

Avseende resultatvaliditet finns det vissa empiriska metoder som går att 
använda för att säkerställa validiteten för olika mått. Ett sätt är att genomföra 
flera operationaliseringar av samma teoretiska definition och sedan empiriskt 
jämföra sambandet mellan dem. Detta kallas för att undersöka 
kriterievaliditeten. Om något mått (operationalisering) skulle uppvisa ett lägre 
samband med de övriga talar det för att detta mått kan ha låg validitet 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2004). 

Ytterligare ett annat sätt att säkerställa resultatvaliditeten är att undersöka 
den så kallade samvariationsvaliditeten [construct validity]. Denna metod 
bygger på samma princip, att undersöka korrelationer mellan olika typer av 
variabler, men med ett annorlunda angreppssätt. Metoden går ut på att 
forskaren gör en operationalisering (O1) av sin teoretiska definition (T1). 
Därefter gör forskaren en annan operationalisering (O2) av en annan teoretisk 

 
 
 
 
 
18 I metodlitteraturen förekommer olika begrepp när validitet diskuteras. Begreppen 
avser ofta samma sak, men inte alltid. En delförklaring till att det förekommer olika 
begrepp är relaterad till olika översättningar. Min avhandling utgår i huvudsak från 
terminologin i Esaiasson et.al (2004). Se även Bryman (2014). 
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definition (T2), men med utgångspunkt i en hypotes om att O1 och O2 måste 
korrelera med varandra på ett visst sätt. Hypotesen om korrelationen mellan 
O1 och O2 härleds ur tidigare forskning eller ur den teori forskaren utgår ifrån. 
Om analysen visar att hypotesen kan bekräftas, genom att det föreligger en 
korrelation mellan O1 och O2, då kan de antas vara valida. Om inte kan några 
av måtten vara icke-valida (ibid.). I de fall det senare uppstår står forskaren 
inför ett svårt avgörande. Hur ska man kunna veta om det är O1 eller O2 som 
har låg validitet? Och om något av måtten tycks mäta något annat, beror det 
då på att O1 eller O2 har mätts på ett felaktigt sätt (att reliabiliteten är låg), att 
de är felaktigt operationaliserade eller att de teoretiska definitionerna i sig 
själva är felaktiga? (Bryman, 2011) 

I jämförelse med att försöka fastställa olika måtts validitet finns det flera 
empiriska metoder för att fastställa deras reliabilitet. Med reliabilitet avses ett 
måtts tillförlitlighet. Ett reliabelt mått är ett mått som innehåller så få 
slumpmässiga fel som möjligt. En egenskap hos ett reliabelt mått är därför 
också att det är stabilt över tid och kan replikeras (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2004).  

Av detta följer att ett mått kan vara reliabelt utan att ha validitet (det mäter 
ett annat fenomen än vad forskaren avsett men på ett stabilt och likartat sätt), 
men ett mått kan inte ha validitet utan att vara reliabelt (Bryman, 2011; 
Wikström, 2014). 

Det vanligaste måttet för att mäta reliabiliteten är Cronbachs Alfa (se 
Abedi & Baker, 1995 för en översikt). Metoden går ut på att man inom ramen 
för en och samma undersökning mäter en teoretisk definition i flera olika mått. 
Om dessa mått är valida utifrån den teoretiska definitionen, och de mäts med 
adekvata instrument, bör de uppvisa en hög grad av samstämmighet. Detta är 
också vad som prövas med Cronbachs Alfa. I grunden för metoden ligger 
vanlig korrelationsanalys (Pearsons r). Genom att undersöka de interna 
korrelationerna mellan en uppsättning variabler som avser mäta samma 
fenomen kan måttens reliabilitet avgöras. I litteraturen ges olika 
rekommendationer om vilken nivå Cronbachs Alfa bör ligga på för att måtten 
ska anses vara reliabla. Allt mellan 0,6 och 0,8 förekommer som förslag till 
tumregel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2004; Bryman, 
2011; Ahmad, Zulkurnain, & Khairushalimi, 2016). 

En stor fördel med strukturell ekvationsmodellering är att metoden i sig 
redan bygger på flera av de metoder som används för att fastställa kvantitativa 
måtts validitet och reliabilitet. Den latenta variabelanalysen som genomförs 
med konfirmatorisk faktoranalys (CFA) bygger i grunden på samma 
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angreppssätt som Cronbachs Alfa. Härigenom är SEM en bra analysmetod för 
att säkerställa validitet och reliabilitet. Det finns studier som tyder på att SEM 
dessutom är en bättre metod än gängse metoder för att undersöka validitet och 
reliabilitet (Abedi & Baker, 1995; Abedi, 2002; Marsh & Hau, 2007), något 
som bland annat beror på att den latenta variabelanalysen inte innehåller 
mätfel, vilket enskilda manifesta variabler gör (Abedi & Baker, 1995; 
Gustafsson, 2009). 

Ytterligare en styrka hos SEM i dessa avseenden är dess förmåga att också 
göra en sammantagen utvärdering av en hel mätmodell. Genom att forskaren 
specificerar hela mätmodellen utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, och 
att SEM kan utvärdera hur hela denna modell passar mot data, innebär denna 
prövning att metoden också ytterst gör ett empirisk validitets-19 och 
reliabilitetstest av hela modellen.20 

Det finns flera exempel på hur detta används i den 
utbildningsvetenskapliga litteraturen. I en studie av validiteten och 
reliabiliteten i studenters kursutvärderingar vid ett amerikanskt universitet 
fann Jing Zhao och Dorina Gallant (2012) med denna metod att det rådde en 
god resultatvaliditet och reliabilitet i utvärderingarna. Samma metod använde 
också Hansson (2011) i sin doktorsavhandling, en studie som jag redan har 
refererat till och som har stor betydelse för föreliggande studie då den också 
utgår från TIMSS-data. 

Användningen av SEM kan alltså ersätta flera av de gängse kvantitativa 
metoderna för att säkerställa validiteten och reliabiliteten i de mått som 
används i en studie. När latenta variabler specificeras och prövas mot data 
undersöks per definition måttens kriterievaliditet och om en studie innehåller 
flera latenta och manifesta variabler kan forskaren med enkla grepp också 
parallellt undersöka samvariationsvaliditeten (se figur 9 s. 89) (Marsh & Hau, 
2007).  

 
 
 
 
 
19 Avseende kriterie- och samvariationsvaliditet. 
20 De metoder som används för att fastställa hur modellen passar mot data diskuterades 
under rubriken Anpassningsmått inom SEM på s. 83. 
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Validiteten i TIMSS 

Jag har tidigare, i samband med redovisningen av denna studies data, nämnt 
några potentiella validitetsproblem i studien. Den problematik som lyftes då 
gällde det faktum att TIMSS, för min del, är att betrakta som sekundärdata, 
det vill säga att data inte primärt har samlats in för denna studie och dess syften 
(Smith, 2008; Johnston, 2014). Jag kommer istället att använda data som är 
insamlad för andra syften än för föreliggande studie för att besvara mina 
frågeställningar. En viktig fråga blir då hur jag kan veta att de data jag 
använder faktiskt mäter det som jag vill att de ska mäta. Om jag inte kan styra 
över operationaliseringen av den teoretiska definitionen, hur kan jag då ha 
kontroll över studiens begreppsvaliditet? 

Utifrån dessa perspektiv kommer jag i det följande att först diskutera 
validiteten i TIMSS utifrån IEA:s egna analyser och i referens till annan 
litteratur om undersökningen. Därefter kommer jag att övergå till en 
redogörelse av de mått (variabler) i TIMSS som jag kommer att använda i 
analysen. 

Mäter TIMSS matematikkunskaper? 

En första överskuggande fråga är om själva kunskapstestet i TIMSS 
överhuvudtaget mäter elevkunskaper i matematik. Svaret på denna fråga är i 
viss mån kontextuell; olika länder kan ha skilda uppfattningar om vad som ska 
betraktas som kunskaper i matematik eller hur matematikundervisning bör 
genomföras. Detta påverkar hur resultaten kan tolkas och användas, i 
synnerhet när länder jämförs med varandra (Lin, Bumgarner, & Chatterji, 
2014). Med detta sagt är också många av de kunskaper, förmågor och 
färdigheter som mäts i TIMSS gemensamma för flera länders matematik-
undervisning för elever i de berörda åldrarna. Detta undersöks noggrant av 
IEA tillsammans med de deltagande länderna när utprövning av instrumenten 
sker (Wolf, 1998; Mullis & Hooper, 2016).  

En utgångspunkt för att undersöka TIMSS validitet i en svensk kontext är 
därför att utgå från vår läroplan och våra kursplaner. Sådana analyser 
genomför Skolverket kontinuerligt i förhållande till de internationella 
undersökningar som Sverige deltar i och gällande TIMSS drar myndigheten 
slutsatsen att TIMSS och kursplanerna stämmer relativt väl överens, i 
synnerhet för årskurs 8 (som jag använder för denna studie). TIMSS mäter 
sådana kunskaper som de svenska läro- och kursplanerna stipulerar att 
eleverna ska tillägna sig, men alla mål som eleverna ska nå inom de berörda 
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ämnena mäts inte (Skolverket, 2016). Ytterligare analyser av Skolverket visar 
dock att sambanden mellan TIMSS-resultat och betygs- och nationella 
provresultat i både grund- och gymnasieskolan är starka (Skolverket, 2017). 

Motsvarande resultatbild framkommer också i Samuel Sollermans 
doktorsavhandling Kan man räkna med PISA och TIMSS? (2019). I sin studie 
undersöker Sollerman relevansen hos dessa internationella kunskapsmät-
ningar och hur de kan tolkas och användas i en svensk kontext. Han beskriver 
sin metod som en ”argumentationsbaserad valideringsmetod” (jmf med 
diskussionen ovan om att undersöka begreppsvaliditet) i vilken de 
internationella mätningarna kontrasteras mot svensk matematikundervisning 
avseende mätningarnas innehåll, genomförande och resultat. Sollermans 
analyser visar att de internationella mätningarna har ett innehåll som till stora 
delar inryms i den svenska kontexten. Precis som Skolverket (2016) finner 
Sollerman att det finns en innehållsmässig ”underrepresentation” för svenskt 
matematikinnehåll; det finns innehåll i den svenska matematikkursplanen som 
inte prövas i PISA och TIMSS. Vidare finner Sollerman att själva 
genomförandet av de internationella mätningarna skiljer sig från hur 
kunskapsprov genomförs i en svensk kontext. Framförallt är formatet mer 
begränsat. Resultaten visar att detta har viss negativ påverkan på svenska 
elevers prestationer. Avslutningsvis visar Sollermans analys att det råder en 
hög korrelation mellan elevernas resultat i de internationella mätningarna och 
deras betyg, vilket indikerar en stark samvariationsvaliditet mellan de 
internationella mätningarna och mätningarna i den svenska kontexten 
(Sollerman, 2019).  

För att undersöka vilken betydelse det har att det också förekommer 
provfrågor som inte stämmer överens med ett lands kursplaner i de berörda 
ämnena genomför IEA en så kallad Test Curriculum Matching Analysis 
(TCMA). Analysen går i grunden ut på att undersöka hur elevernas resultat 
påverkas av att sådana provfrågor exkluderas ur resultatredovisningen. 
Analyserna visar att de svenska elevernas resultat endast påverkas i liten mån 
(Skolverket, 2016; se också Wolf, 1998 för ytterligare tester som genomförs i 
utprövningen av mätinstrumenten). 

Såväl Skolverkets som IEA:s analyser talar för att utfallsmåtten har en god 
intern validitet. Den metod som används för urvalen till TIMSS talar också för 
att undersökningen har en god extern validitet, det vill säga att resultaten kan 
generaliseras till populationen.  

I debatten om den svenska resultatutvecklingen i de internationella 
undersökningarna har det anförts att en del av de resultatförsämringar som 
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uppvisades under främst 2000-talet kunde vara ett resultat av att elevernas 
motivation att göra testerna har minskat över tid. Om denna hypotes stämmer 
skulle det vara ett tecken på att undersökningsinstrumenten har låg reliabilitet 
över tid.  

Hanna Eklöf och Eva Knekta (2017) har i en studie på svenska data, bland 
annat ur TIMSS, visat att eleverna uppvisar en något lägre motivation att göra 
prov som inte har betydelse för deras betyg, så kallade ”low-stakes”-tester, i 
jämförelse med prov som har betydelse. Resultaten framkommer då de gör 
jämförelser mellan de internationella undersökningarna och de nationella 
proven.21 Skolverkets analyser (2015) visar dock att effekten av elevernas 
eventuellt förändrade motivation att delta i undersökningarna är försumbar. 
Snarare förklaras resultatförsämringarna av andra faktorer, ”såsom att 
eleverna inte har tillräckliga kunskaper om det som mäts” i undersökningarna 
(s. 7).  

Ytterligare en indikation på att samtliga internationella undersökningar, 
TIMSS inkluderat, har en förhållandevis god validitet och reliabilitet över tid 
är den samstämmiga bild som undersökningarna ger av kunskapsutvecklingen 
över tid i svensk skola (Skolverket, 2014). Denna bild bekräftas också i andra 
svenska longitudinella undersökningar, såsom Kungliga tekniska högskolans 
(KTH i Stockholm) respektive Chalmers tekniska högskolas (i Göteborg) 
mätningar av nybörjarstudenters matematikkunskaper (Henrekson & 
Jävervall, 2016), vilket talar för att det råder en samvariationsvaliditet mellan 
de internationella undersökningarna och nämnda svenska undersökningar. 

Enkäterna i TIMSS 

TIMSS mäter inte endast elevernas kunskaper i matematik. Vid mättillfällena 
svarar också elever och lärare på enkäter om skolan, undervisningen och dem 
själva. Uppgifter om elevernas motivation att göra testerna, som Eklöf och 
Knekta (2017) använde i sin studie, är exempel på data som hämtas ur dessa 
enkäter. Även dessa mått kan självfallet lida av såväl validitets- som 

 
 
 
 
 
21 De nationella proven har också över tid fått allt större betydelse för elevernas betyg. 
För en diskussion om detta och en analys av de nationella provens validitet, se Lind 
Pantzare, 2018. 
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reliabilitetsproblem. Likt själva kunskapstesterna finns här också starka 
kontextuella faktorer som måste beaktas.  

För att stanna i exemplet med elevers motivation finns det studier som har 
undersökt hur elevers motivation skiljer sig åt mellan olika länder i TIMSS. 
Herbert Marsh med flera (2013) finner i en studie där anglosaxiska länder 
jämförs med arabiska länder att det finns såväl inom- som mellangruppvarians 
i motivationsmåtten som kan kopplas till kontextuella faktorer i olika länder. 
Delar av denna varians kunde förklaras av hur ord och negationer användes i 
enkäterna, men också av hur enkönade skolor i vissa av arabländerna kunde 
påverka flickornas skolmotivation positivt i jämförelse med flickor i 
anglosaxiska länder. Trots detta visade studien att sambandet mellan elevernas 
motivation och deras resultat på kunskapstesterna var mycket likartat, vilket 
talar för en validitet i måtten både inom och mellan länderna. 

Motsvarande resultat finner också Eklöf och Knekta (2017) i sin studie. De 
refererar tidigare studier som uppvisar ett genomsnittligt samband mellan 
elevers motivation och resultat om r = 0,30. I deras studie, där nationella prov, 
TIMSS och PISA ingår, finner de korrelationer på r = 0,25‒0,48.22 Dessa 
resultat indikerar dels en typ av samvariationsvaliditet i TIMSS-studierna, 
dels en reliabilitet. Ytterligare tecken på en föreliggande samvariationsvali-
ditet framkommer i jämförelser mellan PISA och TIMSS (Smith & López-
Castro, 2017). 

Det finns ytterligare studier som talar för att enkätstudierna i TIMSS är 
valida och reliabla över tid. En är Skolverkets återkommande studie Attityder 
till skolan som sedan läsåret 1993/94 återkommande har mätt elevers och 
lärares uppfattning av och inställning till skolan. I den senaste rapporten 
redovisar Skolverket (2019) bland annat hur den uppmätta förändringen i 
elevernas lust att lära, som har minskat över tid, också syns i TIMSS-
enkäterna. 

Något som däremot har visat sig vara problematiskt i flera typer av enkäter 
som är riktade till barn och unga är när dessa ombeds svara på frågor om sina 
föräldrar, sina hemförhållanden och sitt ursprung. Per Engzell har i ett flertal 

 
 
 
 
 
22 I studien ingår också pilottester av de nationella proven 2012 respektive 2014, men 
de har utelämnats i min redovisning. Se Eklöf & Knekta, 2017, tabell 2 s. 63. 
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studier undersökt validiteten i flera av dessa mått. I en studie undersöker han 
och Jan O. Jonsson (Engzell & Jonsson, 2015) vilken betydelse sådana mätfel 
får i studier av elevers kognitiva förmågor. Genom att koppla samman 
enkätdata ur den storskaliga studien Children of Immigrants Longitudinal 
Survey in Four European Countries med svenska registerdata kan de 
undersöka skillnaderna i vilka uppgifter eleverna rapporterar om sina föräldrar 
och vad som finns i registren. De finner att eleverna rapporterar sina föräldrars 
yrken utan större fel men att det finns problem när det gäller rapporteringen 
av föräldrarnas utbildningsnivå. De rapporterade uppgifterna tycks bland 
annat uppvisa en mindre spridning än vad som faktiskt är fallet, vilket bland 
annat innebär att effekten av föräldrarnas utbildningsnivå underskattas i 
studier som använder elevrapporterade data av detta slag.  

Uppgifter om elevernas vårdnadshavare i TIMSS rapporteras av eleverna 
själva, varför Engzells resultat är mycket angelägna för föreliggande studie. 
Mått av detta slag står inte i fokus för studien utan kommer i förekommande 
fall att utgöra kontrollvariabler. För att hantera problemen använder jag latent 
variabelanalys, vilket innebär att flera av dessa mått kommer att användas för 
att specificera en latent variabel enligt den metodik som beskrivits i tidigare 
avsnitt. 

Det finns också andra mått i TIMSS enkäter som lider av validitets-
problem. En populär enkätfråga inom den sociologiska litteraturen i enkäter 
som riktar sig till barn och elever är hur många böcker som finns i deras hem. 
En sådan fråga används också i TIMSS 2015. Frågan bygger på en teoretisk 
definition om ”kulturellt kapital”, vilken sedan operationaliseras genom 
frågan om antalet böcker i hemmet. Tanken är alltså att många böcker i ett 
hem ska utgöra en indikator på hemmets kulturella kapital. 

I en studie med data ur PIRLS undersöker Engzell (2019) hur detta mått 
fungerar i praktiken. Genom att jämföra olika elevgruppers rapportering, till 
exempel mellan flickor och pojkar, samt med föräldrarapporterade uppgifter, 
finner han att elever som presterar lägre resultat i testerna underskattar hur 
många böcker de har i hemmet. Han kan också visa hur detta påverkar 
resultatanalyser och jämförelser mellan olika länder. Resultaten är viktiga att 
betänka i förhållande till analyser av TIMSS i och med att samma mått 
används i dessa enkäter. Dock är problemet sannolikt inte lika stort i de delar 
av TIMSS som avser elever i årskurs 8 i och med att de är äldre än PIRLS-
eleverna som går i årskurs 4. 
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Operationaliseringar och variabler 

De oberoende variabler som jag hämtar ur TIMSS, som alltså ska användas 
för att förklara variansen i elevernas individuella testresultat, kommer från 
både elev- och lärarenkäterna. I följande avsnitt kommer jag att beskriva de 
variabler som valts ut, mina teoretiska motiv för detta och hur de har 
namngivits. Jag kommer också redovisa studiens operationaliseringar av 
forskningsfrågorna samt beskriva hur vissa av måtten har bearbetats för att 
skapa nya variabler. 

För att underlätta eventuell replikation av föreliggande studie, eller 
framtida forskning som bygger vidare på mina resultat, kommer jag att ange 
IEA:s namn på de variabler jag använder inom parantes. Mina namn på 
manifesta variabler anges i hakparenteser. En förteckning över dessa och 
enkätfrågorna de motsvarar återfinns i IEA:s användarmanual för TIMSS 
2015 (IEA, 2017). En förteckning över variablernas originalnamn, mina namn 
och etiketter på variablerna återfinns i appendix 1. 

En deskriptiv analys av samtliga manifesta variabler, kategoriserade per 
latent variabel som de tillhör, och bakgrundsvariabler och utfallsmått 
redovisas i tabell 2 nedan. 

Elevernas förkunskaper – beräkning av styrgruppen  

Studiens första forskningsfråga handlar om vilka eventuella samband som 
finns mellan skolklassers elevsammansättning och den undervisning som de 
möter. Den ”elevsammansättning” jag är intresserad av i detta fall är inte 
vilken socioekonomisk sammansättning en klass har, som kanske är den 
vanligast förekommande definitionen i litteraturen (Sirin, 2005), utan snarare 
– ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv – vilka förkunskaper eleverna har. 
Minns ramfaktorteorins förutsägelser: ju sämre förkunskaper styrgruppen har, 
desto större kommer dess styrande och begränsande effekt att vara på 
undervisningen. 

I TIMSS finns inga mått över elevernas förkunskaper. Det enda som finns 
att tillgå är deras faktiska resultat på TIMSS-testerna (BSMMAT01). Jag 
hanterar detta problem genom att för varje klass beräkna det genomsnittliga 
testresultatet för styrgruppen, definierad som eleverna mellan den 10:e och 
25:e percentilen. Variabeln är döpt till ”Styrgrupp”. Detta mått använder jag 
sedan som min indikator på styrgruppens nivå relativt andra klasser. Det finns 
exempel på studier som använder en liknande metod för att studera 
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kamrateffekter med data ur internationella kunskapsmätningar såsom TIMSS 
och PISA (Schindler Rangvid, 2007), men det finns också exempel på studier 
som i stället valt att ersätta mått på förkunskaper med sammansatta mått på 
elevbakgrund och motivation (Dumay & Dupriez, 2007). 

Det är både möjligt och rimligt att ha invändningar mot mitt 
tillvägagångssätt. Det optimala hade varit om jag hade haft tillgång till ett mått 
på elevernas förkunskaper innan matematikundervisningen bedrevs enligt 
kursplanen och innan eleverna genomförde TIMSS-testerna. Nu finns inte det. 
Jag anser dock att tillvägagångssättet är rimligt av främst två samman-
hängande skäl. För det första finns det en mycket stark korrelation mellan 
individuella elevers förkunskaper och resultat. Det syns inte minst om man 
studerar sambandet mellan elevers grundskolebetyg och gymnasiebetyg 
(Nilsson & Tindrebäck, 2013), men också när faktiska kunskaper studeras 
(Seery, 2009). Det är också samma utgångspunkt som Lin (2010) har för att 
använda autoregressiva modeller för att undersöka kamrateffekter. Minns att 
grundidén i dessa modeller är att utfallsvariabeln har ett linjärt 
beroendeförhållande till sina egna tidigare värden mätta över tid (Lins studie 
diskuterades under rubriken Problem som måste hanteras i kvantitativa 
studier av kamrateffekter med start på s. 23). 

Detta talar för att mitt mått på styrgruppernas respektive nivå också skulle 
korrelera starkt med deras faktiska förkunskaper, om jag nu hade haft ett mått 
för det. Eventuella avvikelser mellan faktiska förkunskaper och de antagna 
förkunskaperna via mitt mått kan antas vara slumpmässigt fördelade över 
samtliga klasser.  

För det andra kan denna effekt förväntas vara ännu starkare aggregerad till 
klassnivå, i och med att individuella avvikelser då döljs mer i medelvärdena. 
Det är samma effekt som framkommer då man jämför effekterna av elevers 
SES på individ-, klass- och skolnivå; SES har en mycket starkare 
förklaringskraft på resultat på klass- och skolnivå än på individnivå. Jag anser 
därför att det är ett rimligt antagande att sambandet mellan den aggregerade 
styrgruppens faktiska förkunskaper, och mitt mått för deras ”förkunskaper”, 
kommer att vara starkt. 

Det finns ytterligare en kritik att rikta mot detta tillvägagångssätt: Innebär 
inte denna metod att jag använder testresultaten för att förklara testresultaten? 
Det är en rimlig kritik. Det finns dock några omständigheter som gör att detta 
inte blir ett problem. För det första måste man komma ihåg att måttet på 
styrgruppens kunskaper är ett aggregerat mått på klassnivå som ska användas 
för att förklara variansen i ett mått på individnivå. Kritiken hade alltså varit 
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riktig om jag skulle ha använt styrgruppsmåttet på klassnivå för att förklara 
matematikresultaten i samma klass. Det hade blivit som ett cirkelargument. 
Nu är detta inte fallet. 

För det andra kommer jag i min strukturmodell – när den beroende 
variabeln elevresultat introduceras i analysen – inte använda styrgrupps-
variabeln som förklarande variabel direkt på elevresultaten, i enlighet med den 
formulerade kritiken ovan. Jag kommer i stället att använda den som 
förklarande variabel på en annan variabel, nämligen en latent variabel som 
mäter förekomsten av ”begränsande effekter på undervisningen”, helt i 
enlighet med ramfaktorteorin. Denna latenta variabel kommer i sin tur 
användas som en förklarande variabel på elevresultaten.  

Begränsande effekter på undervisningen  

I lärarenkäten i TIMSS 2015 finns det ett antal frågor som handlar om 
eventuella begränsande effekter på undervisningen (BTBG15A-G). I frågorna 
ombeds lärarna uppskatta i vilken omfattning deras undervisning i den berörda 
klassen begränsas av ett antal faktorer. De svarar i en tregradig ordinalskala 
som går från ”inte alls” [not at all] till ”ofta” [a lot]. I valet av dessa variabler 
har jag utgått från ramfaktorteorin. De variabler jag har valt ut handlar om 
eventuella begränsande effekter av att,  
 

- elever saknar förkunskaper eller förmågor [BEGR_FÖRK] 
(BTBG15A) 

- eleverna är för trötta [BEGR_SÖMN] (15C) 
- elever stör undervisningen genom ordningsstörande beteende 

[BEGR_STÖR] (15D) 
- ointresserade elever stör undervisningen [BEGR_OINT] (15E). 

 
Korrelationsanalys visar att det finns goda förutsättningar för att denna latenta 
variabel ska kunna bekräftas i data. Cronbachs Alfa uppgår till 0,756. 

Dessa variabler kommer att användas för att specificera en latent variabel 
som mäter begränsande effekter på lärarens undervisning. Denna döps till 
”Begränsning”. Denna variabel kommer att användas som en förklarande 
variabel i förhållande till individuella elevers TIMSS-resultat. Om 
ramfaktorteorin stämmer ska alltså denna latenta variabel, ”begränsande 
effekter på lärarens undervisning”, uppvisa dels en negativ korrelation med 
styrgruppens förkunskaper (ju högre nivå på styrgruppen, desto mindre 
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begränsande effekter på undervisningen), dels en positiv korrelation med 
individuella elevers TIMSS-resultat (ju högre nivå på styrgruppen, desto 
högre resultat för individuella elever). Flera tidigare studier talar för att 
effekter av detta slag bör stå att finna (Lavy, Paserman, & Schlosser, 2011; 
Bäckström, 2020). 

Undervisningens karaktär 

Som vi har sett innan förutsäger ramfaktorteorin att styrgruppens nivå i varje 
klass kommer att påverka undervisningsförloppet. Ju högre nivå styrgruppen 
håller, desto snabbare kan undervisningen gå framåt. Detta inbegriper också 
att mer elementära delar kan avklaras snabbare och mer tid frigöras för 
avancerade delar (Lundgren, 1972). 

Milt uttryckt är det en stor utmaning att operationalisera detta fenomen 
inom ramen för de variabler som finns tillgängliga i TIMSS 2015. Jag har 
därför låtit mig vägledas av Hanssons doktorsavhandling Ansvar för 
matematiklärande (2011), i vilken hon bland annat undersöker vissa aspekter 
av undervisningsförloppet i olika klassrum i relation till klassens 
elevsammansättning. Hon gör detta med svenska data ur TIMSS 2003 och 
använder likt mig strukturell flernivå-ekvationsmodellering. 

I sin studie specificerar hon tre latenta variabler som avser fånga olika typer 
av ansvar som lärare i matematik kan ta för elevernas lärande. De tre latenta 
variablerna är läraraktivitet, elevaktivitet och matematikinnehåll. Dessa tre 
latenta variabler specificerar hon både inom och mellan klasser. Inom 
klasserna specificerar hon dem med hjälp av variabler ur elevenkäterna och 
mellan klasserna med variabler ur både elev- och lärarenkäterna.23  

Mellan TIMSS 2003, som Hansson använder, och TIMSS 2015 som jag 
använder, har det skett stora förändringar i enkäterna (jmf IEA, 2017). Till 
exempel finns inte de frågor i elevenkäterna kvar som Hansson använder för 
att specificera den tredje latenta variabeln, den som avser själva 

 
 
 
 
 
23 Detta kan man göra genom att aggregera elevernas svar till klassnivå. Det 
åstadkoms genom att ett medelvärde beräknas per klass. 
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ämnesinnehållet, vilka hade varit en naturlig utgångspunkt för denna studie ur 
ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.  

Jag har i stället följt Hanssons exempel avseende den första latenta 
variabeln, gällande lärares ansvar för undervisningen. Denna specificerar 
Hansson genom elevfrågor om hur eleverna uppfattar att läraren berättar, visar 
och har gemensamma genomgångar och frågor hur ofta läraren ger prov, test 
eller läxförhör, samt genom fyra variabler ur lärarenkäten avseende hur ofta 
läraren instruerar eleverna att arbeta med visst innehåll, hur ofta läraren har 
gemensamma genomgångar och hur läraren uppmanar dem att öva vissa 
matematiska färdigheter. Hanssons mätmodell uppvisade acceptabel 
anpassning till data, dock med något sämre anpassning mellan än inom 
klasserna (Hansson, 2011, s. 88f). 

Till föreliggande studie har jag valt att skapa tre olika latenta variabler 
avseende undervisningens karaktär. Urvalen har skett med utgångspunkt i 
Hanssons resultat och under ledning av ramfaktorteorin. För den första latenta 
variabeln har jag valt ut en uppsättning variabler ur elevenkäten som avser 
mäta hur läraren tar ett aktivt ansvar för elevernas lärande. Den döps till 
”Läraransvar”. De utvalda variablerna avser huruvida eleven tycker att 
läraren, 

 
- är lätt att förstå [LÄ_LTFÖ] (BSBM18B) 
- ger tydliga svar på elevens frågor [LÄ_TYDL] (18E) 
- är duktig att förklara matematik [LÄ_FÖRK] (18F) 
- gör flera olika saker för att eleverna ska lära sig [LÄ_VARI] (18H) 
- berättar vad eleven kan göra bättre vid misstag [LÄ_MIST] (18I). 

 
Frågorna besvaras i en fyrgradig likertskala som går från instämmer inte alls 
[disagree] till instämmer helt [agree a lot]. Utifrån frågornas karaktär är det 
också viktigt att uppmärksamma att den latenta variabeln avser mäta ett 
spänningsfält mellan läraransvar och elevupplevd lärarskicklighet. Ur elevens 
perspektiv kan dessa frågor på olika sätt anses mäta hur skicklig läraren är, 
samtidigt som frågorna innehåller den ansvarsdimension för läraren som jag 
som forskare vill fånga (läraren ger tydliga svar, förklarar matematiken så att 
eleverna förstår, varierar förklaringsmodeller/arbetssätt och ger 
framåtsyftande feedback). 

Bedömningen att denna latenta variabel också kommer att fånga aspekter 
av lärarskicklighet ur ett elevperspektiv får starkt stöd av det faktum att de 
utvalda variablerna ligger helt i linje med de resultat som Rubie-Davies (2010) 
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redovisar i sin studie av vad som karaktäriserar undervisningen som bedrivs 
av lärare med höga eller låga förväntningar på eleverna. Genom att låta 
aggregera dessa variabler ur elevenkäterna till klassnivån, så att motsvarande 
latenta variabel kan upprättas även på denna nivå, möjliggörs en analys dels 
av läraransvarets och förväntningarnas betydelse på respektive nivå, dels av 
dess eventuella beroende eller oberoende med elevsammansättningen. Denna 
latenta variabel och dess tillhörande manifesta variabler ges prefixet ”KL” när 
de aggregeras till klassnivån. 

Korrelationsanalys visar att det finns goda förutsättningar för att den 
latenta variabeln ska kunna bekräftas i data. Cronbachs Alfa uppgår till 0,897. 

Som jag tidigare har beskrivit visar Hanssons avhandling att lärarna tar ett 
större ansvar för elevernas lärande när elevsammansättningen i klassen är mer 
gynnsam.24 Det kan tyckas förvånande, men det är ett resultat som ligger i 
linje med ramfaktorteorins förutsägelser; ju sämre förkunskaper styrgruppen 
har (och ju större spridningen i klassens förkunskaper är), desto mer kommer 
eleverna att utelämnas till ett individuellt ansvar för sitt lärande. 

Om ramfaktorteorin stämmer bör alltså denna latenta variabel, ”ett aktivt 
läraransvar”, uppvisa en negativ korrelation med den latenta variabeln 
avseende begränsande effekter på undervisningen; ju mer begränsande 
effekter som förekommer i en klass, desto mindre aktivt läraransvar bör kunna 
uppmätas. 

För den andra latenta variabeln har jag valt ut en uppsättning variabler ur 
lärarenkäten som avser mäta hur läraren tar ett aktivt ansvar för 
matematikinnehållet. Denna döps till ”Innehållsansvar”. De utvalda 
variablerna baseras på frågor där läraren anger hur ofta eleverna i 
undervisningen ska, 

 
- lyssna till lärarens förklaringar av nytt matematiskt innehåll 

[ANSV_INHL] (BTBM18A), 

 
 
 
 
 
24 Hansson mäter i huvudsak detta genom att titta på elevernas modersmål. Ju större 
andel elever i klassen som har svenska som modersmål, desto starkare bedömer hon 
elevsammansättningen vara (Hansson, 2011). 
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- lyssna till lärarens förklaringar om hur man löser matematiska 
problem [ANSV_PROB] (18B) 

- memorera regler, tillvägagångssätt och fakta [ANSV_MEMO] (18C). 
 

Frågorna besvaras i en fyrgradig ordinalskala som går från aldrig [never] till 
varje eller nästan varje lektion [every of almost every lesson]. 
Korrelationsanalys visar att det finns förhållandevis goda förutsättningar för 
att variabeln ska kunna bekräftas i data. Cronbachs Alfa uppgår till 0,728. 

För den tredje latenta variabeln har jag valt ut en uppsättning variabler ur 
lärarenkäten som avser mäta hur läraren bedriver en mer avancerad 
undervisning. Denna döps till ”Avancerad”. De utvalda variablerna baseras på 
frågor där läraren anger hur ofta läraren, 

 
- ger utmanande uppgifter som går utanför undervisningen 

[AVAN_UTMA] (BTBG14C), 
- låter eleverna avgöra problemlösningsmetod [AVAN_PROB] 

(BTBG14F) 
- låter eleverna arbeta med problem som saknar en uppenbar lösning 

[AVAN_UPBR] (BTBM18G). 
 

Frågorna besvaras med samma fyrgradiga ordinalskala som ovan. 
Korrelationsanalys visar att det finns förhållandevis goda förutsättningar för 
att variabeln ska kunna bekräftas i data. Cronbachs Alfa uppgår till 0,749. 

Denna latenta variabel saknar en motsvarighet i Hanssons studie, men är 
direkt operationaliserad ur ramfaktorteorin. Enligt ramfaktorteorin kommer 
lärare i klasser där styrgruppen har bättre förkunskaper kunna spendera mer 
tid på mer avancerade läroplansenheter, då mindre tid kommer behövas för de 
elementära delarna. Då lärarenkäten inte innehåller några frågor om 
elementära eller mer avancerade läroplansenheter har jag valt att 
operationalisera fenomenet genom de ovan nämnda variablerna. Min hypotes, 
härledd ur ramfaktorteorin, är att lärare som måste lägga mer tid på elementära 
kunskaper inte kommer att ha tid för uppgifter som går utanför undervisningen 
eller låta eleverna arbeta med problem som saknar en uppenbar lösning. Jag 
förväntar mig således att ”avancerad undervisning” ska uppvisa en negativ 
korrelation med främst ”aktivt läraransvar för matematikinnehållet”. 
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Elevernas bakgrund 

Studiens andra forskningsfråga handlar om hur skolklassernas elevsamman-
sättning påverkar individuella elevers skolresultat. Min ramfaktorteoretiska 
hypotes är att elevsammansättningen främst påverkar individuella elevers 
resultat genom de begränsande effekter på undervisningen som uppstår via 
styrgruppen. 

När en analys av detta slag görs är det mycket viktigt att kunna kontrollera 
eventuella effekter för sådana faktorer som vi från tidigare forskning vet 
påverkar elevernas resultat. Det handlar framför allt om vilken bakgrund 
eleverna har, i huvudsak operationaliserat genom föräldrarnas utbildningsnivå 
och elevernas modersmål. 

De kontrollvariabler av detta slag som jag hämtar ur TIMSS elevenkät 
avser, 

 
- föräldrarnas högsta utbildningsnivå [FÖUTB] (BSDGEDUP) 
- hemmets utbildningsresurser [HUTBR] (BSDGHER)25 
- hur ofta provspråket [svenska] talas i hemmet [MDMÅL] (BSBG03) 
- elevens kön [POJKE] (BSBG01). 

 
Föräldrarnas utbildningsnivå uttrycks i en skala mellan 1–6 där 1 motsvarar 
”ej applicerbart”, 2 ”viss utbildning” inom primär- eller lägre 
sekundärutbildning och ända upp till 6 som motsvarar en universitetsexamen 
över en grundexamen (master, doktor eller motsvarande). Denna variabel har 
också aggregerats till klassnivån. Den aggregerade variabeln är döpt till 
[KL_FÖUTB]. 

Hemmets utbildningsresurser är ett sammanslaget index av frågor gällande 
vilka resurser eleven har tillgång till i hemmet. Det avser ett eget rum, internet, 
böcker och liknande. Variabeln uttrycks i en skala från 1–3 där 1 har kodats 
som ”få resurser” och 3 som ”många resurser”. 

 
 
 
 
 
25 Se IEA (2017), Supplement 3 
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Hur ofta provspråket talas i hemmet är ett sätt att mäta i vilken utsträckning 
eleven talar svenska i sin hemmiljö. Skalan går från 1–4 där 1 motsvarar 
”aldrig” och 4 motsvarar ”alltid”. 

Elevens kön uttrycks som en dikotom variabel där 1 motsvarar pojke och 
0 motsvarar flicka. En deskriptiv översikt över fördelningen på dessa 
bakgrundsvariabler ges i tabell 1 på s. 81. 

I relief till Engzell och Jonssons studie (2015), om eventuella mätfel i 
elevenkäter om föräldrarnas utbildningsnivå, har jag låtit undersöka 
sambandet mellan föräldrarnas högsta utbildningsnivå och hemmets 
utbildningsresurser. För att kunna utesluta alltför stora mätfel bör 
korrelationen mellan dessa båda variabler vara signifikant och positiv. 
Analysen visar att så är fallet, Pearsons R uppgår till 0,357 (p < 0,0001). 
Denna analys kan inte tas som intäkt för att mätfel inte finns, men den visar 
att de åtminstone inte är så stora så att variablerna inte bör kunna användas 
som kontroller. 

Deskriptiv statistik för ingående variabler 

I tabell 2 redovisas deskriptiva uppgifter för samtliga variabler som används i 
studien och för det slutgiltiga urvalet av elever, lärare och klasser. Variablerna 
är kategoriserade per latent variabel, per nivå i analysen samt efter typ. 
Tidigare rapporterade Cronbachs Alfa-värden redovisas också per latent 
variabel. 
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Tabell 2: Deskriptiv statistik för samtliga variabler i analysen 

 

 N M SD 

In
di

vi
dn

iv
å 

Läraransvar    
    LÄ_LTFÖ 3 711 3,05 0,86 
    LÄ_TYDL 3 706 3,04 0,87 
    LÄ_FÖRK 3 678 3,20 0,88 
    LÄ_VARI 3 702 3,21 0,84 
    LÄ_MIST 3 703 3,11 0,87 

Cronbach α = 0,897    
    

K
la

ss
ni

vå
 

Avancerad    
    AVAN_UTMA 3 738 2,56 0,72 
    AVAN_PROB 3 738 2,93 0,77 
    AVAN_UPBR 3 761 2,09 0,51 

Cronbach α = 0,749    
    
Begränsning    
    BEGR_FÖRK 3 624 2,08 0,59 
    BEGR_SÖMN 3 609 1,71 0,59 
    BEGR_STÖR 3 623 1,72 0,61 
    BEGR_OINT 3 624 1,90 0,58 

Cronbach α = 0,756    
    

Innehållsansvar    
    ANSV_INHL 3 742 3,30 0,76 
    ANSV_PROB 3 736 3,17 0,83 
    ANSV_MEMO 3 761 2,40 0,78 

Cronbach α = 0,728    
    

KL_Läraransvar    
    KL_LÄ_LTFÖ 3 761 3,05 0,41 
    KL_LÄ_TYDL 3 761 3,03 0,39 
    KL_LÄ_FÖRK 3 761 3,20 0,46 
    KL_LÄ_VARI 3 761 3,21 0,36 
    KL_LÄ_MIST 3 761 3,11 0,34 
Cronbach α = 0,968    

    

U
tfa

ll 
oc

h 
ko

nt
ro

ll POJKE (Kön) 3 728 0,52 0,50 
MDMÅL (Språk) 3 725 3,65 0,68 
HUTBR (Hemmets utb.res) 3 709 2,22 0,48 
FÖUTB (Föräldrarnas utb.niv) 3 568 3,71 2,19 

    
TIMSS-resultat (BSMMAT01) 3 761 504,2 70,10 
Genomsnittlig nivå styrgruppen 3 761 445,5 44,14 
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Selektions- och reflektionsproblemet 

Som tidigare har nämnts finns det ett antal problem som måste hanteras i 
kvantitativa studier av kamrateffekter. Det är dels selektionsproblemet, dels 
simultan- eller reflektionsproblemet. 

I likhet med tidigare forskning på området kommer jag att använda så 
kallad flernivåanalys för att hantera selektionsproblemet (Hox, 2010). Hur 
detta går till har jag beskrivit tidigare, varför jag nu lämnar det därhän. 

När det gäller reflektionsproblemet består själva problemet som tidigare 
nämnts i att det är mycket svårt att med kvantitativa data separera den 
påverkade eleven från den som påverkar; hur ska man kunna veta vem som 
gör vad och vilka effekter det får? En elevs (A) agerande i förhållande till en 
annan elev (B) kan framkalla en reaktion från denne (B) som direkt påverkar 
både eleven (A) och eleven (C). 

Ett vanligt angreppssätt är att använda förlupen tid mellan olika mått för 
att kunna hantera problemet. På så sätt kan eleven (B) separeras från eleven 
(A) vid ett tillfälle och eleven (C) vid ett annat, och den genomsnittliga 
effekten på elevresultat vid olika tillfällen kan studeras (Manski, 1993; Sund, 
2009; Lin X. , 2010). 

Min utgångspunkt för att hantera detta problem är snarare teoretiskt. I 
ramfaktorteorin ses samspelet mellan lärare och klass som en dynamisk 
process. I undervisning sker flera saker som är beroende av varandra. I 
statistiska termer innebär det ett virrvarr av faktorer som är korrelerade, 
beroende och oberoende av varandra. Det är vad undervisning är. Det är därför 
inte endast en viss elevs agerande som påverkar eller påverkas av andra utan 
även lärarens. Enligt ramfaktorteorin är detta också själva mekanismen bakom 
kamrateffekterna; elevsammansättningen, betraktat som den undervisningstid 
som klassen givet sina förkunskaper behöver för att lära sig en viss sak, både 
styr och begränsar vad läraren kan göra i undervisningen. 

Hur det förhåller sig med dessa saker kommer att se olika ut i olika 
klassrum. Jag menar därför att tillämpningen av flernivåanalys i denna studie, 
där analysmetoden separerar olika kluster (klasser) från varandra, tillsammans 
med de teoretiska skäl som anges ovan, besvarar reflektionsproblemet. 
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Resultatredovisning 

Betydande varians på klassnivån 

Det första steget i min analys är att undersöka hur stor andel av variansen i 
elevernas TIMSS-resultat som kan hänföras till inom- respektive 
mellanklassnivån, den så kallade intraklasskorrelationskoefficienten (ICC). 
Översatt till icke-tekniskt språk betyder frågan i egentlig mening vilken 
betydelse det har för en elev att gå i en viss klass. Ju större andel av 
resultatvariansen som finns på klassnivån, desto större betydelse har elevens 
klasstillhörighet för elevens resultat. 

Jag har tidigare redovisat resultat ur tidigare forskning. Den visar att cirka 
15–20 procent av variansen brukar gå att finna på skolnivån. Den mesta av 
denna varians finns dock på klassnivån. Det finns flera faktorer som kan få 
dessa nivåer att variera. Viktiga exempel på sådana är vilket ämne som 
studeras och i vilket land. Det senare beror på att olika länder har olika 
ambition att utjämna skillnader mellan skolor. Sverige är i detta avseende ett 
land som vill ha så små skillnader mellan skolorna som möjligt, som en del i 
strävan efter ett likvärdigt och kompensatoriskt skolsystem. Av detta skäl 
använder Skolverket den andel av resultatvariansen som kan hänföras till 
skolnivån som en av flera indikatorer på den svenska skolans likvärdighet 
(Skolverket, 2016).26 

Analysen visar att ICC i utfallsvariabeln är 27,4 procent (avseende de 179 
klasser som ingår i analysen), det vill säga långt över tumregeln som anger att 
flernivåanalys bör tillämpas om ICC överstiger 5 procent. Beroende på vilken 
analys som genomförs, och vilka individer det kan saknas data för i olika 
variabler, kan ICC förändras. Detta redovisas succesivt till de olika 
analyserna. 

 
 
 
 
 
26 För lättillgängliga populärvetenskapliga beskrivningar av detta, se Vlachos, 2017; 
2020. 
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När denna analys av ICC genomförs upprättas en så kallad ”tom modell” i 
MPLUS. Detta är alltså en mätmodell i en strukturell flernivå-
ekvationsmodellering, men den innehåller inga oberoende variabler som kan 
förklara själva variansen i den beroende variabeln. Detta är nästa steg i 
analysarbetet. 

En ramfaktorteoretisk mätmodell 

I avsnittet Operationaliseringar och variabler har jag beskrivit de variabler 
jag kommer att använda i analysen för att specificera mina latenta variabler. 
Jag har också redovisat variablernas interna korrelationer och deras Cronbachs 
Alfa-värden.  

I figur 10 nedan redovisas samtliga resultat från min mätmodell.27 I 
figurens vänstra sida visas inomklassnivån och i dess högra mellanklassnivån. 
I figuren är de benämnda som ”individnivå” respektive ”klassnivå” för att 
använda ett mer vardagligt och lättbegripligt språk. Samtliga koefficienter 
som redovisas är STDYX-standardiserade i MPLUS och är signifikanta om 
inget annat anges. 

Inledningsvis ska sägas att anpassningsmåtten visar att modellen har en 
god anpassning till data. Denna slutsats stöds dock inte av χ2-analysen; χ2-
värdet är relativt högt (χ2 431,4, df = 89) och det är signifikant (p = 0,000), 
vilket indikerar att mätmodellen och data är signifikant skilda från varandra. 
Som jag beskrev tidigare, i avsnittet om strukturell ekvationsmodellering, är 
detta dock förväntat i och med att χ2-testet är känsligt för stora urvalsstorlekar. 
De övriga anpassningsmåtten behöver därför studeras noggrant.  
  

 
 
 
 
 
27 Estimatorn för alla analyser har varit Maximum Likelihood Ratio (MLR). 
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Figur 10: Mätmodell med CFA-analys för inom- och mellanklassnivån med 
standardiserade faktorladdningar 

 
 
Anm: Two-tailed p = 0,000 för samtliga koefficienter; χ2 431,4 df = 89, p = 0,000; RMSEA = 
0,032; CFI = 0,974; SRMR inomklassnivå = 0,026, mellanklassnivå = 0,058. 
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Gällande dessa mått rapporterar analysen ett RMSEA-värde om 0,032 
(< 0,05). vilket indikerar en god anpassning till data. CFI är 0,974 (> 0,95), 
vilket indikerar en god anpassning till data. Utöver detta kan SRMR-testet 
brytas upp per nivå. Analysen visar då att anpassningen till data är mycket god 
(< 0,08) men, på samma sätt som för Hansson (2011), att anpassningen till 
data är något bättre på inomklassnivån (0,026) än på mellanklassnivån 
(0,058). 

Låt oss börja med en analys av inomklassnivån. På denna nivå specificeras 
den latent variabeln Läraransvar, vilken avser mäta huruvida läraren tar ett 
aktivt ansvar för elevernas lärande. 

Analysen visar att den latenta variabeln har störst förklarande effekt på de 
manifesta variablerna att läraren ger tydliga svar, ger bra förklaringar och är 
lätt att förstå, med standardiserade faktorladdningar strax över 0,80. Dessa 
koefficienter motsvarar en genomsnittlig förklarad varians (R2) strax över 
60 procent. Lägst förklaringskraft har den latenta variabeln på framåtsyftande 
feedback, att läraren berättar vad eleven kan göra bättre. Den latenta variabeln 
förklarar 46 procent av variansen i denna manifesta variabel. 

På mellanklassnivån specificeras fyra latenta variabler: 
 
(1) ”läraren tar ett aktivt ansvar för elevernas lärande” 

(KL_LÄRARANSVAR),  
(2) ”läraren bedriver en mer avancerad undervisning” (AVANCERAD),  
(3) ”läraren tar ett aktivt ansvar för matematikinnehållet” 

(INNEHÅLLSANSVAR) 
(4) ”begränsande effekter på lärarens undervisning” (BEGRÄNSNING) 
 

Analysen i mätmodellen visar att den latenta variabeln KL_Läraransvar har 
en genomgående mycket hög förklaringskraft på de manifesta variabler som 
den avser förklara, med fyra av fem faktorladdningar med värden över 0,90. 
De högsta faktorladdningarna framkommer för de manifesta aggregerade 
variablerna att läraren är lätt att förstå och att läraren är bra på att förklara 
matematik, båda med faktorladdningar om 0,96. Detta motsvarar en förklarad 
varians (R2) om 92 procent. 

Som nämndes ovan visar SRMR-värdet att modellanpassningen är något 
sämre på mellanklassnivån än på inomklassnivån. Förklaringen till detta syns 
när faktorladdningarna för dessa latenta variabler studeras. För variabeln 
Innehållsansvar uppvisar analysen den högsta faktorladdningen för den 
manifesta variabeln att läraren i undervisningen låter eleverna lyssna till 
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förklaringar till problemlösning (0,90) och den lägsta för variabeln som 
handlar om hur ofta eleverna ska memorera regler, procedurer och fakta 
(0,41). Den latenta variabeln förklarar knappt 17 procent av variansen i denna 
variabel. 

Samma resultatbild framkommer för den andra latenta variabeln som 
handlar om mer avancerad undervisning, Avancerad. Högst faktorladdning 
syns här för den manifesta variabeln att läraren ger utmanande uppgifter som 
går utanför undervisningen (0,67) och lägst för variabeln att läraren låter 
eleverna avgöra problemlösningsmetod (0,51). 

För den latenta variabeln Begränsning, om begränsande effekter på 
undervisningen, är faktorladdningarna högre, med ett genomsnitt om 0,65. 
Högst är faktorladdningen för den manifesta variabeln begränsningar med 
anledning av elevers ointresse (0,73). Det motsvarar en förklarad varians (R2) 
om 53 procent. 

De två latenta variablerna Innehållsansvar och Avancerad är avsedda att 
fånga två olika dimensioner av undervisning, som enligt ramfaktorteorin 
förväntas uppträda i olika klassrum som en följd av den elevsammansättning 
som finns i klassen. Som jag nämnde i avsnittet om studiens 
operationaliseringar innebär detta att jag enligt teorin förväntar mig att dessa 
variabler ska vara negativt korrelerade; ju mer undervisningstid läraren måste 
spendera med att ta ett aktivt ansvar för elevernas lärande, desto mindre tid 
finns att ägna sig åt mer avancerad undervisning. I tabell 3 undersöks detta i 
en korrelationsmatris för de latenta variablerna. 

 
 

Tabell 3: Kovarians mellan latenta variabler 

 
 

KL_LÄRAR-
ANSVAR 

AVAN-
CERAD 

BEGRÄ-
NSNING 

INNEHÅLLS-
ANSVAR 

KL_LÄRARANSVAR 1,00    
AVANCERAD 0,33* 1,00   
BEGRÄNSNING -0,26* 0,05 1,00  
INNEHÅLLSANSVAR 0,00 0,03 0,03 1,00 

* p < 0,05 

 
 
 

Analyserna av korrelationerna mellan de latenta variablerna visar att en sådan 
samvariation inte föreligger. Variablerna är åtminstone inte positivt 
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korrelerade, vilket indikerar att variablerna åtminstone tycks identifiera olika 
typer av undervisning och undervisningsansvar i klasserna, men det gör 
tolkningen av eventuella orsakssamband svårare. Om det inte föreligger en 
negativ korrelation mellan de två variablerna kan det vara en annan – i 
föreliggande studie icke-specificerad variabel – som i själva verket påverkar 
förekomsten av vilken typ av undervisning eleverna möter, snarare än att det 
skulle vara elevsammansättningen (styrgruppen). En annan, alternativ 
tolkning, är att de latenta variablerna inte fångar lärares undervisningsansvar 
på det sätt som jag avsett enligt ramfaktorteorin. Detta får jag anledning att 
återkomma till i resultatdiskussionen längre fram. 

Innan det är dags att övergå till strukturmodellerna ska en vidareutvecklad 
mätmodell upprättas. Syftet är att redan här införa styrgruppen för att 
undersöka huruvida denna påverkar eventuell förekomst av begränsande 
effekter på undervisningen. I figur 11 redovisas denna modell. 
Representationen av modellen har förenklats i figuren genom att plocka bort 
de manifesta variablerna samt att endast redovisa mellanklassnivån. Analysen 
visar att nivån på styrgruppen har en betydande effekt på Begränsning. 
Estimatet (-0,51) motsvarar en förklarad varians om 26 procent. 

 
Figur 11: Samband mellan styrgruppen och begränsande effekter på undervisningen 

 
 
Anm: Signifikanta koefficienter förutom * p  > 0,05. χ2 444,0 df = 103, p = 0,000; RMSEA = 
0,030; CFI = 0,974; SRMR inomklassnivå = 0,026, mellanklassnivå = 0,056. 
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Sammantaget visar analysen att mätmodellen har en god till mycket 
anpassning till data. Det finns vissa manifesta variabler som i lägre 
utsträckning kan förklaras av de latenta variablerna, men givet att analysen 
ändå visar en god anpassning till data och att urvalen av variabler har gjorts i 
förhållande till mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, finner 
jag inga anledningar att göra anpassningar av modellen som inte är motiverade 
ur endera av dessa tu. Frånvaron av en negativ korrelation mellan 
Innehållsansvar och Avancerad är ett problem, men de kommande analyserna 
får utvisa hur stort detta problem är.  

Det har således blivit dags att undersöka om och i så fall hur modellen kan 
användas för att förklara resultatskillnader mellan olika elever. 

Effekter på elevresultat 

Föregående avsnitt har visat att mätmodellen har en god anpassning till data. 
Nästa steg är att undersöka om modellen kan förklara variansen i elevernas 
TIMSS-resultat. I detta steg övergår alltså modellen från att vara en mätmodell 
till att bli en strukturell ekvationsmodell. 

För en läsare som är ovan vid flernivåanalys är det viktigt att påminna om 
resultaten av den så kallade intraklasskorrelationsanalysen. Vad denna analys 
visade var hur stor andel av variationen i elevernas TIMSS-resultat som kunde 
hänföras till inom- respektive mellanklassnivån. Eller annorlunda uttryckt: 
Analysen visade hur stor del av variansen som förklaras av faktorer på 
individnivå respektive klassnivå. Ju större varians som återfinns på 
klassnivån, desto större betydelse har det alltså för individen vilken klass 
densamme går i. Målet med den analys som nu vidtar, där den beroende 
variabeln introduceras i analysen, är att undersöka hur stor del av variationen 
på de olika nivåerna som kan förklaras av modellen. 

Tillämpning av modellen 

Som jag beskrev i avsnittet Analysprocess har analysarbetet med 
strukturmodellen genomförts i flera steg. Resultaten från samtliga dessa steg 
redovisas i tabell 4 tillsammans med anpassningsmåtten för respektive modell. 
I figur 12 redovisas sedan hela min slutgiltiga strukturmodell. Genomgången 
av resultaten i tabell 4 kan med fördel läsas mot figur 12, då det kan underlätta 
att samtidigt se modellen återgiven i en figur. Figur 12 har i sin grafiska 
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representation förenklats för att underlätta tolkningen av resultaten. 
Förenklingarna består i att jag inte ritat in alla manifesta variabler för varje 
latent variabel, så som de redovisades i mätmodellen i figur 10 ovan. Jag har 
i stället endast ritat in de manifesta variabler som används direkt som 
förklarande variabler i analysen samt de latenta variablerna. 

I Modell 1 har utfallsvariabeln introducerats och de latenta variablerna 
estimerats mot densamma. Inga andra tillägg har gjorts. På inomklassnivån 
specificeras Läraransvar. Analysen visar en signifikant positiv effekt på 
elevresultaten; i ju större utsträckning eleverna upplever att läraren tar ett 
aktivt ansvar för undervisningen, desto högre resultat når de. 

På mellanklassnivån uppvisar den latenta variabeln Begränsning en starkt 
negativ effekt på elevresultaten (-0,58). Ju större begränsningar som enligt 
läraren funnits för undervisningen, desto lägre resultat uppnår eleverna. Ingen 
av de andra latenta variablerna uppvisar signifikanta effekter. 

I Modell 2 har samtliga medieringsanalyser tillförts. Sett till figur 12 
handlar detta om de pilar som går från Begränsning till Innehållsansvar, 
Avancerad och KL_Läraransvar. Dessa har genomförts för att kunna besvara 
studiens forskningsfrågor. Hypotesen som är härledd ur ramfaktorteorin är att 
styrgruppen kommer att ha en begränsande effekt på undervisningen. 
Styrgruppens effekt på Begränsning specificerades i figur 11. Ytterligare en 
hypotes, härledd ur ramfaktorteorin men med stöd i tidigare resultat från 
Hansson (2011), är att denna begränsande effekt också bör påverka det ansvar 
som läraren kan ta för undervisningen i klassrummet, det vill säga de latenta 
variablerna Innehållsansvar, KL_Läraransvar och Avancerad. Av detta följer 
att det bör vara rimligt att förvänta sig en direkt effekt på elevernas resultat av 
den latenta variabeln Begränsning (som framkom redan i Modell 1), men att 
betydande delar av denna effekt i sin tur bör medieras genom de övriga latenta 
variablerna om lärarens undervisning. 

Modell 2 är i själva verket den sista av tre delmodeller i detta analyssteg. 
Delmodellerna specificerades för att en medieringsanalys i taget skulle kunna 
introduceras, detta för att samtidigt kunna kontrollera vilka effekter de fick. 
Då inga effekter framkom, som också redovisas i Modell 2, har endast den 
slutgiltiga Modell 2 redovisats av utrymmesskäl. Som tabellen visar finns inga 
signifikanta medieringseffekter och som en följd därav påverkas estimatet för 
Begränsning knappt alls (-0,55). 
  



119 

Tabell 4: Resultat från samtliga strukturmodeller 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
  Std.est. p Std.est. p Std.est. p Std.est. p 

INDIVIDNIVÅ                 

Läraransvar 0,17 0,00 0,17 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 

Pojke - - - - 0,04 0,06 0,03 0,06 

Mdmål - - - - 0,06 0,00 0,06 0,00 

Hutbr - - - - 0,24 0,00 0,24 0,00 

Föutb - - - - 0,12 0,00 0,12 0,00 

R (BSMATH01) 0,03 0,00 0,03 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 

KLASSNIVÅ                 

Innehållsansvar -0,03 0,47 -0,05 0,45 -0,07 0,36 -0,07 0,31 

Avancerad 0,05 0,56 0,04 0,66 0,06 0,58 0,04 0,66 

KL_Läraransvar -0,08 0,35 -0,08 0,39 -0,09 0,31 -0,09 0,31 

Begränsning -0,58 0,00 -0,55 0,00 -0,52 0,00 -0,41 0,00 

KL_Föutb - - - - - - 0,28 0,00 

R (BSMATH01) 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,34 0,00 

Mediering Nej - Ja - Ja - Ja - 

Kontrollvariabler Nej - Nej - Inom - Alla - 
ICC 
(BSMATH01) 0,26 - 0,26 - 0,19 - 0,19 - 

N (elever) 3 761 - 3 761 - 3 530 - 3 530 - 

N (klasser) 179 - 179 - 179 - 179 - 

χ2  515,0 
(104) - 526,5 

(107) - 575,2 
(127) - 591,6 

(141) - 
(df) 

RMSEA 0,03 - 0,03 - 0,03 - 0,03 - 

CFI 0,97 - 0,97 - 0,97 - 0,97 - 

SRMR (inom) 0,03 - 0,03 - 0,04 - 0,04 - 

           (mellan) 0,06 - 0,08 - 0,08 - 0,07 - 
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I Modell 3 och 4 tillförs sedan kontrollvariablerna, först för inomklassnivån i 
modell 3 och sedan även för mellanklassnivån i modell 4. Modell 3 visar att 
effekten av Läraransvar är robust; effektstorleken påverkas marginellt när 
kontrollvariablerna tillförs. Vad som händer är istället att modellens samlade 
förklaringskraft på denna nivå ökar, vilket syns i det högre R2-värdet. 

Tillskillnad från detta visar Modell 4 att det sker en viss avmattning av 
effekten från Begränsning när kontrollvariablerna tillförs. Det är i sig inget 
konstigt. Tidigare forskning har dels visat vilka kraftiga samband som finns 
mellan elevers resultat och föräldrarnas utbildningsnivå (Sirin, 2005), dels 
vilka samband som finns mellan exogena variabler för elevsammansättning 
och endogena variabler gällande vad som händer i klassrummen (Lavy, 
Paserman, & Schlosser, 2011; Bäckström, 2020). Effekten av Begränsning är 
dock fortsatt stark – den starkaste av de estimerade variablerna – och den 
uppmätta effekten stämmer väl överens med förutsägelserna enligt 
ramfaktorteorin. 
 
 
Figur 12: Strukturell ekvationsmodell med manifesta och latenta variabler på inom- 
och mellanklassnivån  

 
Anm: Signifikanta koefficienter förutom * p  > 0,05. χ2 579,9 df = 140, p = 0,000; RMSEA = 
0,030; CFI = 0,966; SRMR inomklassnivå = 0,042, mellanklassnivå = 0,053. 
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Analys av inomklassnivån 

Vi börjar med en analys av inomklassnivån, eller ”individnivån” som det är 
omnämnt i figur 12. I analysen ingår fyra manifesta variabler för exogena mått 
på individnivå. Av dessa mått har hemmets utbildningsresurser (HUTBR) 
störst effekt på elevernas resultat (0,24).  

Under kontroll för dessa bakgrundsfaktorer har den latenta variabeln 
gällande hur eleverna uppfattar att läraren tar ett aktivt ansvar för deras 
lärande, Läraransvar, en betydande effekt (0,16). Dessa resultat ligger i linje 
med de som redovisas av Hansson (2011), men de bekräftar också resultat från 
tidigare forskning gällande betydelsen av att lärare i sin undervisning ger 
eleverna tydlig ledning mot läromålen, varierat stöd och återkoppling (Rubie-
Davies, 2010; Hattie, 2011). 

Denna del av modellen är medvetet väldigt spartanskt utformad. Det är 
också ett påbud i litteraturen om strukturell ekvationsmodellering; att hålla 
modellerna så minimalistiska som möjligt (Kline, 2015). Med detta sagt finns 
fler förklarande faktorer som skulle kunna läggas till, i enlighet med tidigare 
forskning, och som skulle kunna förväntas förklara variationen i elevresultat 
på individnivå (Sirin, 2005; Skolverket, 2009; Hattie, 2011). Detta är dock 
inte huvudsyftet med föreliggande studie, som i stället fokuserar på att förklara 
varians på mellanklassnivån medelst kamrateffekter på undervisningen. 

Denna ”spartanska” modell på inomklassnivån förklarar trots detta 12,6 
procent av variansen i TIMSS-resultat på inomklassnivån vilket ligger i linje 
med andra studier på området (Dumay & Dupriez, 2007; Frank, 2009). 

Analys av mellanklassnivån 

På mellanklassnivån återfinns studiens huvudresultat. För att börja från 
figurens översta högra hörn, där styrgruppen återfinns, visar analysen att nivån 
på styrgruppen i en klass har en betydande effekt (-0,44) på eventuella 
begränsande effekter i undervisningen, Begränsning. Detta är ett helt centralt 
resultat i analysen. Nivån på styrgruppen har en stark effekt på den latenta 
variabeln Begränsning, en effekt som alltså ligger helt i linje med vad vi bör 
förvänta oss enligt ramfaktorteorin. 

Den latenta variabeln Begränsning har i sin tur en stark negativ effekt på 
elevernas TIMSS-resultat (-0,41), sett till variansen på denna nivå. Den effekt 
klasstillhörigheten har på en elevs individuella TIMSS-resultat förklaras alltså 
till stor del av i vilken mån läraren uppger att undervisningen har begränsats 
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på olika sätt, till exempel av elever som stör ordningen i klassen, elevernas 
bristande förkunskaper eller ointresse för undervisningen. Resultaten visar en 
god sammanstämmighet med tidigare forskning (se t.ex. Opdenakker & 
Damme, 2006). 

Resultatbilden bekräftar så här långt de hypoteser som härletts ur 
ramfaktorteorin och visar dels att det finns betydande kamrateffekter på 
elevernas resultat, dels att dess mekanismer bland annat består i vilken 
begränsande effekt de får på lärarens undervisning. 

Analysen visar dock att de latenta variablerna gällande lärarens 
undervisningsansvar – Innehållsansvar och Avancerad – inte kan förklaras av 
Begränsning. De rapporterade koefficienterna är mycket små (0,02 respektive 
0,02) och inte signifikanta (p > 0,05). I klartext betyder detta att den 
begränsande effekt på undervisningen, som påverkas av styrgruppens nivå, 
inte tycks påverka i vilken grad läraren tar ett aktivt ansvar för 
matematikinnehållet eller i vilken grad läraren bedriver en mer avancerad 
undervisning. Inte heller tycks dessa variabler ha någon effekt på elevernas 
resultat. Dels är koefficienterna mycket små, dels är de inte signifikanta 
(p > 0,05). 

Dessa resultat ligger inte i linje med vad som förväntas enligt 
ramfaktorteorin. Påverkan på själva undervisningen måste således ske på 
något annat sätt eller i någon annan dimension än de som mäts i min modell, 
via mina latenta variabler. Jag kommer att återkomma till eventuella 
tolkningar av dessa resultat i avsnittet Diskussion och slutsatser.. 

De latenta variabler vars effekter hittills redovisats och diskuterats har alla 
specificerats med variabler ur lärarenkäten. Den latenta variabeln för lärarens 
aktiva ansvar för elevernas lärande på mellanklassnivå, KL_Läraransvar, har 
till skillnad från dessa specificerats med klassaggregat av frågor ur 
elevenkäten. Till skillnad från tidigare redovisade latenta variabler visar 
analysen att Begränsning, enligt förväntan utifrån ramfaktorteorin, har en 
negativ effekt på KL_Läraransvar (-0,26); ju starkare begränsande effekter på 
undervisningen som läraren upplever i klassen, desto mindre aktivt ansvar tar 
läraren för elevernas lärande enligt eleverna själva. Resultaten ligger i linje 
med de som rapporteras av Hansson (2011).  

Den latenta variabeln KL_Läraransvar har i sin tur en icke-signifikant 
negativ effekt (-0,10) på elevernas resultat. Detta icke-resultat kan tyckas 
förbryllande i och med att det vare sig stämmer överens med resultaten i 
Hanssons studie (2011) eller tidigare studier om lärarförväntningar och 
undervisningspraktiker (Rosenthal & Jacobson, 1968; Rubie-Davies, 2010). 
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En viktig förklaring tycks stå att finna i det faktum att samma latenta variabel 
uppvisar den förväntade positiva effekten på inomklassnivån, men inte på 
mellanklassnivån. Detta tycks därför vara ett mycket viktigt resultat; lärarens 
undervisningspraktiker och agerande i klassrummet i dessa avseenden har 
betydelse för individuella elever, men det kan inte väga upp den sammansatta 
begränsande effekten som elevsammansättningen får på lärarens undervisning 
på mellanklassnivån. Även detta får jag anledning att återkomma till i avsnittet 
Diskussion och slutsatser. 

Sammanfattande resultatanalys 

Sammantaget visar analysen att min mätmodell har en god anpassning till 
data. Av variationen i elevernas TIMSS-resultat återfinns 27,4 procent på 
mellanklassnivån. Analysen visar att en betydande del av denna variation i 
elevresultat kan förklaras av den begränsande effekt på undervisningen som 
klassens elevsammansättning har, mätt genom förekomst av ordningsstörande 
beteenden, elevernas förkunskaper och andra förutsättningar i en gemensam 
latent variabel. Denna effekt kan i sin tur i stor utsträckning hänföras till nivån 
på klassernas respektive styrgrupp. Alla dessa resultat ligger i linje med vad 
som kan förväntas enligt ramfaktorteorin.  

Analysen visar därtill att lärarens aktiva ansvar för undervisningen, och 
därigenom i någon mån elevupplevd lärarskicklighet, har en positiv effekt på 
elevresultaten på inomklassnivån, alltså för individuella elever. Däremot visar 
analysen att samma fenomen aggregerat till mellanklassnivån påverkas 
negativt av styrgruppens nivå genom dess begränsande effekter på 
undervisningen, och att det i en medieringsanalys på elevresultaten inte 
uppvisar en förväntad positiv effekt på elevernas resultat. 

Till skillnad mot vad som kan förväntas utifrån studiens specifikation av 
ramfaktorteorin visar analyserna att lärarens aktiva ansvar för matematik-
innehållet och förekomsten av mer avancerad matematikundervisning inte 
påverkas av eventuell begränsande effekt på undervisningen. De två nämnda 
latenta variablerna uppvisar däremot inte heller någon effekt på elevresultaten, 
vilket hade varit ett förväntat resultat enligt ramfaktorteorin. Detta kan 
indikera att de två nämnda latenta variablerna, trots att mätmodellen bekräftar 
att de fångar olika dimensioner av undervisningsansvar och 
undervisningspraktik, inte i en ramfaktorteoretisk mening fångar förekomst 
och prioritering av elementärt respektive mer avancerat stoff i undervisningen. 
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Diskussion och slutsatser 

Kamrateffekter i undervisningen 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur och varför elevers 
skolresultat påverkas av vilken klass de går i. Genom att göra detta har också 
ett övergripande syfte med studien kunnat uppnås, nämligen att bygga en bro 
mellan den i dag väldigt dominerande nationalekonomiska forskningen om 
kamrateffekter och den tidigare utbildningsvetenskapliga forskningen om 
sammansättningseffekter eller kontextuella effekter (Dreeben & Barr, 1988; 
Televantou et.al, 2015).  

Fundamenten i denna bro består i att använda statistiska metoder som kan 
hantera flera av de problem som uppstår i analys av skoldata, som 
framgångsrikt har tydliggjorts av den nationalekonomiska forskningen 
(Manski, 1993; Sund, 2009; Epple & Romano, 2011), tillsammans med 
utbildningsvetenskaplig teori som kan förklara varför effekterna uppstår 
(Lundgren, 1972; Rutter & Maughan, 2002). 

Studien visar att det finns betydelsefulla kamrateffekter i skolunder-
visningen, här studerat i svenska TIMSS 2015 avseende matematik. Analysen 
visar att en betydande del av variationen i elevresultat som kan knytas till 
mellanklassnivån förklaras av den begränsande effekt på undervisningen som 
elevsammansättningen har, mätt genom förekomst av ordningsstörande 
beteenden, elevernas förkunskaper och andra förutsättningar i en gemensam 
latent variabel (Begränsning). Dessa resultat uppvisar en hög grad av 
samstämmighet med tidigare forskning (Thrupp, Lauder, & Robinson, 2002; 
Opdenakker & Damme, 2006; Dumay & Dupriez, 2007; Hansson, 2011). 

Ramfaktorteorin och kamrateffekter 

Studien visar att denna begränsande effekt på undervisningen i sin tur 
påverkas av nivån på klassernas respektive styrgrupp, helt i enlighet med vad 
ramfaktorteorin förutsäger (Lundgren, 1972). Studien visar således att en 
viktig mekanism som genererar kamrateffekterna på individuella elevers 
resultat är den styrande och begränsande effekt som klassens aggregerade 
förkunskaper, förutsättningar och beteenden får på undervisningen. Även i 
förhållande till dessa resultat finns tidigare forskningsresultat som belägger en 
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sådan mekanism, inte minst i den nationalekonomiska forskningen (Aizer, 
2009; Lavy, Paserman, & Schlosser, 2011). I mycket av denna forskning 
saknas dock en koppling till en teori som kan förklara varför en begränsning 
av undervisningen leder till kamrateffekter (Rutter & Maughan, 2002). En 
sådan förklaring ges av ramfaktorteorin (Lundgren, 1972), framför allt genom 
dess utgångspunkt i det av Carroll (1963) beskrivna sambandet mellan 
tillgänglig undervisningstid och klassens aggregerade behov av 
undervisningstid. 

I förhållande till ramfaktorteorins förutsägelser om mekanismerna bakom 
kamrateffekterna finns det dock ett område som denna studie inte kunnat 
bekräfta. Det gäller hur styrgruppens nivå, genom begränsningar av 
undervisningen, eventuellt påverkar lärarens möjligheter att undervisa om mer 
avancerat stoff kontra hänvisar läraren till att lägga mer tid på elementära delar 
av kursplanen (Lundgren, 1972).  

I studien specificerades två latenta variabler på mellanklassnivån i syfte att 
mäta detta. Det var Avancerad (att läraren bedriver en mer avancerad 
undervisning) och Innehållsansvar (att läraren tar ett aktivt ansvar för 
matematikinnehållet). I och med att TIMSS 2015 inte innehåller några 
uppgifter om hur mycket av kursplanen som läraren bedömer att den bedrivna 
undervisningen har kunnat täcka in, eller om alla elementära och andra 
avancerade delar har kunnat beröras i undervisningen, har andra variabler 
behövt väljas ut för att kunna skapa de två latenta variablerna.  

Anpassningsmåtten från analyserna har visat att de latenta variablerna har 
haft en god anpassning till data och korrelationsanalys har visat att de mäter 
olika fenomen. Detta talar för att de specificerade latenta variablerna de facto 
har fångat olika aspekter av lärarens undervisning. Samtidigt visar en analys 
av faktorladdningarna mot respektive manifest variabel att alla dessa inte har 
varit ”ideala” för att låna ett uttryck från Kline (2015).  

I och med att resultaten från analyserna inte kunnat bekräfta 
ramfaktorteorins förutsägelser på denna punkt, återstår således endast två 
plausibla tolkningar att göra. Antingen beror detta på (i) att ramfaktorteorins 
förutsägelser inte stämmer (trots att de är belagda av Lundgren (1972), dock 
för snart 50 år sedan), eller (ii) att de latenta variablerna inte fångar frekvens, 
omfattning och förekomst av elementärt och avancerat stoff i undervisningen 
på det sätt som Lundgren avsåg i sin specifikation av ramfaktorteorin. Den 
andra tolkningen (ii) motsvarar alltså i detta fall, kopplat till dessa två latenta 
variabler, en bristande begrepps- och resultatvaliditet i denna studie. 
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Givet beskrivningen ovan, gällande vilka variabler som funnits tillgängliga 
för studien, lutar jag åt den senare tolkningen. Då jag med säkerhet inte kan 
avfärda den andra tolkningen vore det att gå för långt att hävda att den första 
tolkningen är korrekt, i och med att det också skulle innebära ett påstående om 
att de icke-signifikanta effekterna för de nämnda latenta variablerna i sig är 
ett belägg för att ramfaktorteorin i dessa delar inte stämmer. Härigenom ger 
studien ett medskick till framtida forskning där ramfaktorteorin används för 
att studera kamrateffekter i skolundervisning. Jag återkommer till detta längre 
ner. 

Undervisningen är beroende av klassen 

En tydlig skillnad mellan det ramfaktorteoretiska tänkandet, så som det 
grundlades av Dahllöf (1967; 1999), och Blooms Mastery Learning (1974; 
1984), låg i synen på om lärarens undervisning och agerande i klassrummet 
var beroende eller oberoende av klassen och de elever som densamma utgörs 
av (Barr & Dreeben, 1977). Dessa olika utgångspunkter kan få konsekvenser 
för synen på läraren och eleverna. Om man likt Dahllöf tar utgångspunkten att 
lärarens undervisning är beroende av elevsammansättningen, betyder det då 
att eventuella låga elevresultat är elevernas fel? Och vice versa, om man likt 
Bloom tar utgångspunkten att lärarens undervisning är oberoende av 
elevsammansättningen, betyder det då att eventuella låga elevresultat är 
lärarens fel? 

I dessa exempel är konsekvenserna av utgångspunkterna dragna till sin 
spets, men det är inte utan att det har viss relevans. Detta beror på att svenskt 
skolväsende i dag vilar på en starkt juridifierad styrning av, (Novak, 2018; 
Runesdotter, 2019) och syn på elevens rätt till, utbildning (Ryffé, 2019). Parat 
med en utgångspunkt som andas att lärarens undervisning är oberoende av 
elevsammansättningen leder detta till att Skolinspektionen i sin tillsyn kan 
göra anmärkningar på att lärare har låga förväntningar på sina elever, 
manifesterat genom vilken ”nivå” undervisningen läggs på (Skolinspektionen, 
2010). 

Redan i de teoretiska utgångspunkterna för denna studie ligger ett 
antagande om att det föreligger ett beroende mellan lärarens undervisning och 
klassens elevsammansättning, men resultaten av analyserna kan inte tolkas på 
ett annat sätt än att de ger stöd för antagandet. Detta gäller framför allt studiens 
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huvudresultat om hur elevsammansättningens begränsande effekter på 
undervisningen genererar kamrateffekter för individuella elever.  

Men även andra intressanta resultat framkommer som säger något om 
frågan om undervisningens beroende eller oberoende av klassen. Detta gäller 
de latenta variablerna Läraransvar och KL_Läraransvar som specificerades 
för inom- och mellanklassnivån. De manifesta variablerna hämtades från 
elevenkäterna och avsåg fånga hur läraren tar ett aktivt ansvar för elevernas 
lärande. Därtill, som jag beskrev i avsnittet om studiens operationaliseringar, 
fångar de latenta variablerna också det spänningsfält som råder mellan 
lärarens aktiva ansvar för elevernas lärande (Hansson, 2011) och elevupplevd 
lärarskicklighet. De aspekter som de manifesta variablerna fångar inkluderar 
även sådant som forskning om lärares förväntningar på eleverna har visat vara 
betydelsefullt för elevernas resultat (Rubie-Davies, 2010; Hattie, 2011). 

Vad studien visar är att denna latenta variabel, Läraransvar, har en 
betydande effekt på individuella elevers resultat (inomklassnivån), samtidigt 
som motsvarande variabel, aggregerad till mellanklassnivån, dels påverkas 
negativt av faktorer som begränsar undervisningen (Begränsning), dels inte 
uppvisar någon effekt på elevernas resultat. 

Gällande frågan om undervisningens eventuella beroende eller oberoende 
av elevsammansättningen visar således studien att det lärare gör har betydelse 
för elevers resultat, men på den aggregerade klassnivån tycks lärarens 
undervisning inte kunna ställa sig ovan den begränsande (eller förstärkande) 
effekt som olika elevsammansättningar kan få på undervisningen; 
matematikläraren kan inte introducera procenträkning om inte eleverna kan 
multiplicera och dividera. Detta kan illustreras med ett citat av Nuthall (2005), 
från en artikel som är baserad på olika studier där faktisk undervisning har 
följts på elevnivå och över tid. Han skriver: 

Uppgifterna [data] avslöjade också hur extremt individuellt elevernas lärande 
var. Vanligtvis kunde eleverna redan minst 40 procent av det som lärarna 
planerat att de skulle lära sig. Följaktligen ägnade eleverna mycket tid åt 
aktiviteter som handlade om sådant som de redan visste och kunde göra. Olika 
elever hade dock olika förkunskaper, så läraren kunde inte utgå ifrån att mer 
än en liten bråkdel var sådant som hela klassen kände till. På grund av dessa 
individuella skillnader i förkunskaper och i elevernas sätt att ägna sig åt 
klassrumsaktiviteter var en tredjedel av det som varje elev lärde sig sådant som 
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ingen annan elev i klassen lärde sig, och resten lärde sig inte fler än tre eller 
fyra andra elever.28 

Även dessa resultat i studien talar därför för att det finns ett beroendeför-
hållande mellan lärarens undervisning och den klass som läraren har att 
undervisa, en resultatbild som också framkommit i tidigare forskning (Barr, 
1988; Dreeben & Barr, 1988; Weinert, Schrader, & Helmke, 1989; Garrison, 
2004). 

Kamrateffekter i en skolpolitisk kontext 

För svenskt vidkommande är frågan om eventuella kamrateffekter i 
skolundervisningen starkt närvarande i den skolpolitiska debatten och har så 
varit sedan åtminstone tidigt 1900-tal. I grunden vilar nämligen några av 
pedagogikens klassiska frågor: Vilka elever ska gå i skolan tillsammans och 
ska de alla lära sig samma saker vid samma tillfälle? (Håkansson & Sundberg, 
2012) 

Frågan om kamrateffekter i skolundervisning är alltså tätt förknippad med 
differentieringsfrågan. Men det stannar inte där. Jag menar också att dessa 
frågor är tätt förknippade med frågan om skolsegregation. Den ökande 
skolsegregationen i Sverige leder nämligen till en homogenisering av 
elevsammansättningen (Holmlund et.al, 2014; Bäckström, 2015), vilket 
påverkar skolors lärarsammansättning (Karbownik & Martinson, 2014; 
Hansson & Gustafsson, 2016), undervisningens förutsättningar (Bourke, 
1986; Rutter & Maughan, 2002; Thrupp, Lauder, & Robinson, 2002) och i 
slutänden elevernas resultat (Opdenakker & Damme, 2006; Hansson, 2011). 

I svensk skolpolitisk debatt finns det när detta skrivs ett stort stöd för att 
en fortsatt utveckling av detta slag måste brytas.29 Skolans likvärdighet och 
kompensatoriska effekt måste öka, menar många (Kornhall & Bender, 2018), 

 
 
 
 
 
28 I svensk översättning i Hartell, Hjelm, & Kornhall, 2018, s.103. 
29 Vilket bland annat föranledde sammankallandet av Utredningen om en mer 
likvärdig skola (dir. 2018:71) vars betänkande En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) 
lämnades till regeringen i april 2020. 
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medan somliga menar att det är ett villospår att tro att just frågan om 
kamrateffekter i undervisningen därav skulle vara viktig att adressera (Heller-
Sahlgren, 2015). 

Som så ofta har forskningen en viktig roll att fylla i förhållande till 
politiken, så även i detta fall. Genom att visa att kamrateffekter i svensk 
skolundervisning kan beläggas och deras mekanismer beskrivas lämnar 
föreliggande studie ett viktigt bidrag till såväl den nationella skolpolitiska 
debatten som forskningen om kamrat- och sammansättningseffekter i 
skolundervisning. 

Studien har redovisat resultat i båda dessa hänseenden. Studien ger belägg 
för att det finns betydelsefulla kamrateffekter i undervisningen, och den har 
visat att en central mekanismen bakom kamrateffekterna tycks vara den 
begränsande effekt som elevsammansättningen kan få på lärarens 
undervisning. Vilka policyimplikationer detta leder till ligger utanför denna 
studies ramar, men i förhållande till debatten om skolsegregationen och 
differentieringsfrågan lämnar studien ändå en viktig notis inför framtiden. 
Denna notis gäller den maktförskjutning över tid som har skett gällande 
differentieringsfrågan (i sin bredaste bemärkelse). Från att tidigare främst 
varit en fråga för staten, skolorna och lärarna har det över tid blivit en fråga 
för eleverna och föräldrarna (Marklund, 1985). Det fria skolvalet för elever 
och föräldrar i Sverige tycks i mindre utsträckning handla om att välja en skola 
efter dess olika verksamhetsmässiga kvaliteter, och mer om att välja vilka 
andra elever som man vill gå i skolan med (Trumberg, 2011; Andersson, 
Malmberg, & Östh, 2012; Vlachos, 2012).30  

Härigenom har den faktiska differentieringen i skolsystemet åter kommit 
att ändra karaktär. I dag har vi i Sverige en differentiering som mer påminner 
om den under parallellskolesystemets tid, som var av rumslig karaktär och i 
stor utsträckning avgjordes av elevernas socioekonomiska bakgrund. Denna 
skiljer sig från den differentiering som rådde innan 1990-talet, som var av 
tydligare innehållslig karaktär och i stor utsträckning avgjordes av elevernas 
förkunskaper (jmf Marklund, 1985). 

 
 
 
 
 
30 Liknande resultat gällande familjers skolval har också rapporterats från andra länder 
(Bagley, 2001; Sikkink & Emerson, 2008; se Bäckström, 2015 för vidare referenser). 
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Framåtblickande avslutning 

Det finns en rik internationell litteratur om kamrateffekter och samman-
sättningseffekter eller kontextuella effekter i skolundervisning. Trots detta är 
antalet studier som undersöker mekanismerna bakom kamrateffekterna 
mindre (Rutter & Maughan, 2002). Förhoppningsvis kan föreliggande studie 
ses som ett värdefullt bidrag till den framtida forskningen, eftersom den visar 
att ramfaktorteorin kan användas för att finna och förklara kamrateffekter i 
skolundervisning. 

Studien har visat att undersökningar av kamrateffekter inte kan bortse från 
elevsammansättningens betydelse för undervisningens genomförande. 
Klassers elevsammansättning, betraktat som vilken undervisningstid klassen 
givet sina förkunskaper behöver för att lära sig en viss sak, både styr och 
begränsar vad läraren kan göra i undervisningen. Lärarens undervisning är i 
så måtto beroende av elevsammansättningen i den klass som densamme har 
att undervisa. 

Två viktiga medskick lämnas för framtida forskning. Det ena är att 
specificera och fastställa om och hur elevsammansättningen också påverkar 
det stoff som undervisningen kan behandla under en viss 
undervisningssekvens, i enlighet med vad ramfaktorteorin förutsäger. Detta 
har föreliggande studie vare sig kunnat bekräfta eller vederlägga. Med mer 
specifika mått gällande undervisningens innehåll, nivån på detsamma och 
uppgifter om hur mycket undervisningstid som spenderats på olika delar 
skulle ramfaktorteorins predikativa förmåga på förekomsten av 
kamrateffekter åter kunna prövas fullt ut.  

Det andra gäller att också studera dessa fenomen med andra metoder och 
annan data. Det är först när du står inför en grupp elever i kött och blod, med 
verklig nyfikenhet, specifika frågor, naturliga hormoner och känslosvallande 
konflikter som klassrummets dynamik visar sitt sanna jag. Det är 
undervisning! 
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Appendix 1 

Org.namn Nytt namn Enkät Etikett 
IDSCHOOL - - Skol-ID 
IDCLASS - - Klass-ID 
IDSTUD - - Elev-ID 
IDTEACH - - Lärar-ID 
BSMMAT01 - - Resultat TIMSS 
BTBG12 CLASSZE Lärare Hur många elever finns i 

denna klass? 
BTBG14C AVAN_UTMA Lärare Jag ger utmanande 

uppgifter som går 
utanför undervisningen 

BTBG14F AVAN_PROB Lärare Jag låter eleverna 
avgöra problemslös-
ningsmetod 

BTBG15A BEGR_FÖRK Lärare Saknade förkunskaper 
begränsar 
undervisningen 

BTBG15C BEGR_SÖMN Lärare Saknad sömn 
begränsar 
undervisningen 

BTBG15D BEGR_STÖR Lärare Stökiga elever stör 
undervisningen 

BTBG15E BEGR_OINT Lärare Ointresserade elever 
stör undervisningen 

BTBM18A ANSV_INHL Lärare Hur ofta ska eleverna 
lyssna till dina 
förklaringar av innehåll? 

BTBM18B ANSV_PROB Lärare Hur ofta ska eleverna 
lyssna till förklaring av 
problemlösning? 

BTBM18C ANSV_MEMO Lärare Hur ofta ska eleverna 
memorera regler, fakta 
mm? 

BTBM18G AVAN_UPBR Lärare Hur ofta ska eleverna 
arbeta med problem 
utan uppenbar lösning? 

BSBG01 POJKE Elev Kön 
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Org.namn Nytt namn Enkät Etikett 
BSBG03 MDMÅL Elev Hur ofta talar du 

provspråket hemma? 
BSBM18B LÄ_LTFÖ Elev Min lärare är lätt att 

förstå 
BSBM18E LÄ_TYDL Elev Min lärare ger tydliga 

svar på mina frågor 
BSBM18F LÄ_FÖRK Elev Min lärare är duktig på 

att förklara matte 
BSBM18H LÄ_VARI Elev Min lärare gör flera 

saker för att vi ska lära 
oss 

BSBM18I LÄ_MIST Elev Min lärare berättar vad 
jag kan göra bättre vid 
misstag 

BSBGHER HUTBR Elev Hemmets 
utbildningsresurser 

BSDGEDUP FÖUTB Elev Föräldrarnas högsta 
utbildningsnivå 

 







ISBN printed version 978-91-88339-36-2
ISBN online version 978-91-88339-37-9

PONTUS BÄCKSTRÖM är legitimerad lärare och behörig att 
undervisa i samhällskunskap och filosofi. Förutom att ha arbetat 
som gymnasielärare har han arbetat på Skolinspektionen och 
Utbildningsdepartementet. Han arbetar numera på Lärarnas 
Riksförbunds kansli i Stockholm.

 Kamrateffekter i skolundervisning

– En ramfaktorteoretisk analys

 Vad är det som styr lärares undervisning? Varför sker det som sker i klassrummen? Är 
skillnader i vad som händer i klassrummen endast ett utslag av vilken lärare som leder 
klassrummet, eller finns det också andra faktorer som påverkar vad lärarna gör?

Med dessa frågor som fond ger sig denna licentiatuppsats i kast med att undersöka så 
kallade kamrateffekter i skolundervisning. När segregationen i den svenska grundskolan 
ökar har diskussionen om eventuella kamrateffekter i undervisningen vuxit sig starkare; 
vilken betydelse har det för en elev vilka klasskamrater densamma har? Det finns en rik 
internationell litteratur inom fältet, dock är det mer ovanligt med studier som undersöker 
vilka själva mekanismerna bakom kamrateffekterna är.

Denna licentiatuppsats tar sin utgångspunkt i ramfaktorteorin. Denna teori bygger på 
ett antagande om att det läraren gör i klassrummet är beroende av vilka elever läraren 
har att undervisa. Detta innebär i sin tur ett antagande om att det är här en stor del av 
kamrateffekterna uppstår; den klass läraren har att undervisa påverkar den undervisning 
läraren bedriver och i slutänden vilken undervisning en enskild elev möter. Det är ett av de 
sätt som en elevs resultat påverkas av vilka klasskamrater densamma har.

För att pröva teorin empiriskt används svenska data ur TIMSS 2015 (Trends in International 
Mathematics and Science Study). Genom strukturell ekvationsmodellering prövas hur 
elevsammansättningen i klasserna påverkar lärarens undervisning och hur detta i sin tur 
påverkar elevers resultat. Studien finner belägg för betydelsefulla kamrateffekter på elevers 
resultat och visar hur dessa uppstår genom den effekt elevsammansättningen har på 
lärarens undervisning.


