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ABSTRACT 
 
I mötet med olika klasser under våra VFU-perioder väcktes frågor angående klasstorlekens 
betydelse för elevers lärande samt interaktionen mellan lärare och elev. Dessa frågor 
förstärktes under AU2-utbildningen samt efter läsningen av Skolverkets statistiska 
redovisning där 11,8 % av eleverna i grundskolan inte kommer in på gymnasiet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka klasstorlekens betydelse ur ett relationsmedvetet och 
ett sociokulturellt perspektiv. Genom en systematisk litteraturstudie har därför sju 
avhandlingars och artiklars resultat sammanställts och analyserats i resultat och diskussion. 

Resultatet av litteraturstudien visar att elever ur minoritetsgrupper samt att lägrepresterande 
elever prestationsmässigt och resultatmässigt drar stor fördel av minskade klasser. Läraren 
vinner tid på minskade klasser vilket underlättar deras arbetssituation och gör så att mer tid 
kan spenderas åt att skapa bättre relationer mellan läraren och eleverna, samt att ge de elever 
som behöver extra tid. 

Nyckelord: Klasstorlek, sociokulturellt perspektiv, relationsmedveten pedagogik, interaktion, 
relation, lärare och elev, grundskolan, kunskapsutveckling  
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2 Inledning 
Denna uppsats har för avsikt att undersöka klasstorlekens betydelse ur ett relationspedagogisk 
och sociokulturell perspektiv i interaktionen mellan lärare och elev samt den enskilda elevens 
kunskapsutveckling.   

Under VFU-perioder väcktes frågor angående klasstorlekens betydelse för elevers 
kunskapsutveckling samt interaktionen mellan lärare och elev, och om det finns skillnader 
mellan olika elevgrupper och hur de påverkas av dessa faktorer. 

Enligt Skolverkets statistik (2010a)1 har 11,8 procent av elever som slutar nionde klass ej 
behörighet till gymnasiet, samma siffra för elevgrupper med utländsk bakgrund ligger på 49 
procent.  Enligt Skolverket spelar socioekonomisk och etnisk bakgrund roll för elevers 
prestation, och enligt Skolverket har dess betydelse ökat med 10 % vid analyser av 
elevresultat mellan åren 1998 och 2004 (Skolverket, 2009).  

Författarna anser att dessa indikatorer från Skolverket utgör ett problem och kommer i denna 
uppsats att undersöka vilken betydelse för elever som klasstorleken har i samband med en 
relationsmedveten pedagogik och undervisning med ett sociokulturellt perspektiv. 

 
 

  

                                                      
1 PM - En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2010a 
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3  Bakgrund 
Att få en historisk inblick i det sociokulturella perspektivet är väsentligt för att få en förståelse 
i föreliggande resultatredovisning. En kort presentation om vad en relationsmedveten 
pedagogik innebär kommer också att tillföras. För att komma närmare problemet med de stora 
klasserna kommer även en gruppsykologisk bakgrund att tillföras för att ge ett större djup till 
uppsatsens antagande. Även kunskap om begreppet lärartäthet är viktiga i sammanhanget och 
kommer därför att ges. En kort överblick över en relationsmedveten pedagogik och det 
sociokulturella perspektivet presenteras nedan i vilken den ryske pedagogen, psykologen och 
filosofen, Lev Vygotskij, är en viktig förebild.  

 

3.1 Relationsmedveten pedagogik 
En av lärarens viktigaste utmaningar idag är att i större omfattning interagera med eleverna 
och skapa goda relationer till dem, då uppfattningen i en god relationsmedveten pedagogik är 
att en god relation mellan lärare och elev är betydelsefull för att kunna förverkliga 
kunskapsmål (Aspelin, 2003). Läraren bör idag även ur en god relationsmedveten pedagogik 
visa en parallellöpande medvetenhet om de framväxande relationerna i klassrummet i sin 
ambition att främja lärandet (Aspelin, 2003). Med betoning på betydelsen av att skapa goda 
relationer i klassrummet, krävs en s.k. god interaktion och förståelse i lärare-elev-relationen 
samt en insikt i hur samspelet mellan individ och samhälle påverkar denna.  

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv – en historisk återb lick i förhållande till 
socialutveckling 

Interaktion mellan lärare och elev i undervisningsgruppen kan tolkas ur flera olika perspektiv. 
Ett sociokulturellt perspektiv är fördelaktigt då det förklarar det sociala beteendet ur en 
grupporienterad syn, vilken ser individen som en del av ett större system till exempel en 
grupp, en organisation eller ett samhälle.  

I det sociokulturella perspektivet är en viktig del i förståelsen, bilden av barndomen att 
gemenskapen och relationen till andra människor är som mest betydelsefull för individens 
tillblivelse (Hundeide, 2006). Genom detta synsätt anser man att det inte är tillräckligt att 
betrakta och undersöka människan och dennes beteende som ett enskilt fenomen utan gå 
vidare och även undersöka de villkor som ligger till grund och påverkar. I mitten på 1980-
talet började välkända psykologer omdiskutera utvecklingspsykologiska principer och 
möjligheten att även sociokulturella och historiska omständigheter sätter gränser och styr 
barnets utveckling (Hundeide, 2006). Genom detta synsätt är barnet föremål för 
kulturellpåverkan från sin omgivning där uppfostran och andra utvecklingsvägar till mognad 
spelar in. En individs gemenskap till andra människor är med andra ord avgörande för dennes 
utveckling och mänskliga relationer på individ-, grupp- och samhällsnivå. För att ett barn 
skall bli accepterat i en kulturell gemenskap lär den sig att anpassa sig och bemästra vissa 
färdigheter som i sin tur anger hur dennes utveckling skall bli (Hundeide, 2006).  

Vidare talar Karsten Hundeide (2006) om ”kontrakt” som refererar till åtaganden och 
förpliktelser vi tar på oss i våra varierande mänskliga relationer som ofta sker omedvetet eller 
oreflekterat i samspelet med andra. Hundeide menar att kontrakten kan variera i innehåll och 
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varaktighet beroende på sammanhang och personer. I exempelvis klassituationer anpassar och 
”approprierar” eleven oftast lärarens definition av denne, positiv som negativ. Om läraren 
t.ex. förmedlar att eleven är en förlorare kan eleven acceptera och appropriera detta kontrakt 
som även riskerar att bli bekräftat av omgivningen, genom sina klasskamraters attityder och 
relationer till denne, såvida eleven inte hinner omförhandla kontraktet under själva 
”förhandlingsprocessen”. Läraren har med andra ord ett ansvar som definitionsmakt i 
klassrummet som i sin tur anger elevens utveckling och tillblivelse.   

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär enligt Roger Säljö (2000) att läraren har som 
utgångspunkt att beakta den kulturella kontext som varje elev befinner sig i på individ-, 
grupp- och samhällsnivå, samt utföra en stödanpassad undervisning med hänsyn till denna. 
Kunskapen lever först i samspel, interaktion, mellan människor som sedan blir en del 
”approprieras” av den enskilde individen och dennes tänkande eller handlande (Säljö, 2000). I 
ett sociokulturellt perspektiv lär därför läraren känna eleven samt utgår från dennes 
sociokulturella landskap (erfarenheter utefter hem, skola, samhälle) vid förmedlingen av 
kunskap (Säljö, 2000).  
 

3.2.1 Vygotskij 
Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) anses vara en av de väsentliga grundarna för modern 
psykologi. Han betraktas även vara en av föregångarna för ett sociokulturellt tänkande som 
tillskillnad från sin tid under 1920-talets Ryssland ansåg att forskarna inte skulle bygga 
psykologin på citatiska grundval från Karl Marx utan utifrån vetenskapliga metoder (Jerlang 
m. fl., 2007). Han verkade för en dialektisk-materialistisk psykologi som innebar en 
utgångspunkt som finner en objektiv förståelse för alla företeelser och processer i samhället, 
naturen och människan genom att undersöka deras beståndsdelar, ömsesidiga påverkan, 
sammanhang, utveckling och förändring med hänsyn till den historiska utvecklingen. 
Människor är med andra ord ett objekt för de villkor hon föds i utifrån en bestämd kulturell-, 
ekonomiskt-social miljö och kultur som i sin tur påverkar eller begränsar dennes möjligheter 
och utveckling (Jerlang m. fl., 2007). För att kunna förklara människan och hennes 
medvetande menade Vygotskij att man skulle bejaka hennes tillblivelse, utveckling och 
förändring genom sin bestämda miljö och i samspelet med andra människor. Vygotskij 
föreslog en mer konkret syn för att förklara mänskliga processer eller aktiviteter i formeln: ”S 
> X > R” som kortfattat innebär Stimulus, alltså föremålet för människans handlingar som 
leder till X, som är medlet eller aktiviteten som underlättar att målet uppnås och leder 
slutligen till R som är resultatet av handlingen eller aktiviteten (Jerlang m. fl., 2007). 
Vygotskij menar att en av de grundläggande lagarna till att människan utvecklas är genom de 
sociala mänskliga handlingarna som i sin tur internaliseras och leder till att kunskap uppstår, 
och som slutligen omvandlas till erfarenhet och bidrar till att jaget utvecklas. Eftersom det 
sociala samspelet enligt Vygotskij är viktigt för individens utveckling innebär det också i ett 
pedagogiskt övervägande att relationen till eleven och samspelet till denne är centralt i 
undervisningen och betydelsefullt för den enskilda elevens kunskapsutveckling (Jerelang m. 
fl., 2007).  

3.3 Lärartäthet 
Det svenska begreppet kring klasstorlek räknas efter hur många lärare det finns per elev, inte 
som det engelska alternativet PTR, pupil-teacher ratio. PTR räknar hur många elever det går 
på en lärare, men hänsyn sker inte till vilken typ av lärare/pedagog som berörs eller om 
läraren ens är närvarande vid undersökningen. Samma problem berör det svenska begreppet 
lärartäthet. Området kring lärartäthet har författarna till föreliggande uppsats arbetat efter från 
skolverkets statistik och egna undersökningar.  
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” Lärartätheten, räknat som antal heltidstjänster per 100 elever, minskade successivt 
från 8,2 till 7,5 mellan läsåren 1994/95 och 1997/98. Därefter var lärartätheten i 
stort sett oförändrad för att sedan successivt öka till 8,4 lärare per 100 elever läsåret 
2008/09. Föregående läsår minskade lärartätheten till 8,2.” – Skolverket (2010b)2. 

Lärartätheten har på senaste år minskat igen av olika anledningar, främst på grund av 
tillströmningen av elever som minskar snabbt samt ekonomiska anledningar som verkar för 
tillfället.  

3.4 Den gruppsykologiska synen på gruppstorlek 
I boken Gruppsykologi har Lars Svedberg (1997) kommit fram till att det som särskiljer en 
liten grupp från en stor är antalet relationer som ökar dramatiskt med tilltagande gruppstorlek. 
I en tabell går det att se att i en gruppstorlek på 3 gruppmedlemmar finns 3 relationer, på 6 
finns det 15 relationer och på 15 finns det 105 relationer etcetera. 

 

I de oräkneliga relationer en människa har visar varje enskild person olika sidor av sig själva 
beroende på vilken person man riktar sig till. Vidare menar Svedberg (1997) att gruppens 
komplexitet av indirekta och direkta relationer är gruppens djup och rikedom och stimulerar 
till individens personliga utveckling. Gruppen väcker många känslor hos människor; att få 
vara med, känna trygghet och räknas in i en gemenskap är starka drivkrafter (Svedberg, 
1997). I de olika grupperna människorna ingår i finns längtan att få förståelse, glädje, kärlek 
och mening som människorna speglas i. Utan människor att speglas i och utvecklas med hotas 
identiteten av tomrum (Svedberg, 1997).  

Individen känner emellertid samtidigt med behovet av att tillhöra, även behovet av att vara 
unik. Den franska historikern Michael Foucault menar att detta medför vissa problem och att 
priset för att tillhöra en grupp är anpassning. En sådan situation då detta kan bli påtagligt 
skulle kunna vara i ett klassrum med trettio elever där samtliga skall syssla med något de inte 
känner någon entusiasm för (Svedberg, 1997). 

I försöket att särskilja en liten grupp från en stor grupp har Svedberg på ett pedagogiskt vis 
avgränsat egenskaper som skiljer små och stora grupper från varandra. 

1. Kohesion: I en triangel har varje medlem en relativt stor del av livsutrymmet vilket 
underlättar känslan av samhörighet och inflytande. Allteftersom gruppstorleken ökar 
minskar den enskildes andel och då tenderar inflytandet och det personliga 
engagemanget att minska samt den stora gruppen blir mer anonym och den enskildes 
ansvar blir mindre uppenbart. 

                                                      
2 Statistik och prognos om lärare i grund- och gymnasieskola, inför skolstarten höstterminen 2010b 
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2. Feedback: Möjligheterna till feedback blir begränsade i den stora gruppen och 
chansen att uttrycka sig och få ett ansikte i gruppen och en realistisk bild av varandra 
får sämre förutsättningar. 

3. Fysiskt avstånd: Fysiska avståndet ökar med tilltagande gruppstorlek och blir mer 
opersonligt samt mindre baserat på direkta sinnesintryck. 

4. Struktur: Svedberg uttrycker mycket träffande; ”Ju större en organism är, desto 
kraftigare måste dess skelett vara”. Det behövs alltså en stark struktur i den stora 
gruppen för att den skall kunna bestå. Kommunikationen kräver mer rutiner och 
formalisering än i den lilla gruppen som är mindre formell och mer flexibel. 

5. Relations- kontra uppgiftsorientering: För att en grupp ska vara relationsorienterad 
menar Svedberg att grupperna bör vara mindre. En stor grupp riskerar däremot 
tvärtom att bli mer uppgiftsorienterad. 

6. Effektivitet: Svedberg refererar till forskare som verkar ha hittat ett samband i 
förhållandet mellan gruppstorlek och effektivitet.  I figuren nedan går det att se den 
optimala gruppstorleken med hänsyn till effektivitet, produktivitet och problemlösning 
och att gruppsiffran på optimal gruppverksamhet hamnar under tio. 

 

7. Hjärnans arbetsminne: Enligt vad forskare har kommit fram till menar Svedberg att 
hjärnan har ett begränsat antal enheter som den kan hålla isär. Totalt klarar hjärnans 
arbetsminne av att hålla isär sju enheter såvida de inte är organiserade i en klar 
struktur. Detta skulle innebära att hjärnan maximalt kan särskilja ca sju medlemmar i 
en grupp, vilket enligt denna uppfattning är gränsen för vad som skiljer den stora från 
den lilla gruppen. 

3.5 Styrdokument 
Till grund för uppsatsen ligger Skolverkets och regeringens riktlinjer. Med hjälp av gällande 
lagstiftning och styrdokument från den obligatoriska skolan återkopplas och underbyggs dessa 
till uppsatsens syfte. 

3.5.1 Läroplan (Lpo 94) 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet redogörs skolans 
strävansmål: ”att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära” (Skolverket, 2006). I läroplanen går det även att utläsa att ”Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Detta innebär att strävansmålet för varje 
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skola och lärare är att skapa de bästa förutsättningarna samt arbetsmetoderna för att maximera 
varje enskild elevs utveckling och samtidigt beakta varje elevs bakgrund och behov. Det är 
således skolans ansvar att skapa en sådan relation till eleven som kan bidra till att förverkliga 
dessa mål. Läroplanen beskriver också betydelsen av att elever i sina relationer till andra på 
skolan skall kunna känna personlig trygghet och självkänsla som är grundläggande behov och 
som skolverksamheten skall tillgodose i målet att verka för elevers harmoniska utveckling 
(Skolverket, 2006). 

3.5.2 Skollagen 
Enligt skollagen skall utgångspunkten i samtliga utbildningsverksamheter som rör barn under 
18 års ålder vara att den skall verka för barnets bästa (Skollagen, 2010). I lagen beskrivs att 
utbildningen skall anpassas så att den främjar elevens utveckling och lärande och att även 
hänsyn tas till barn och elevers olika behov (Skollagen, 2010). Vidare motiverar lagen att stöd 
och stimulans skall ges till barn och elever så att de utvecklas så långt som möjligt samt att 
strävansmålet är att uppmärksamma skillnader i deras olika behov och förutsättningar att 
tillgodoräkna sig utbildningen (Skollagen, 2010). Syftet med utbildningen skall alltså vara att 
främja barns och elever allsidiga och personliga utveckling mot att bli självständiga individer 
som är aktiva, kreativa och kompetenta (Skollagen, 2010). 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

4.1 Syfte 
I förevarande uppsats har en litteraturstudie gjorts kring klasstorleken och dess betydelse för 
interaktionen mellan lärare och elev samt hur den påverkar den enskilda elevens 
kunskapsutveckling. Uppsatsen har främst fokuserat på det sociokulturella perspektivet, och 
även ur ett relationspedagogiskt perspektiv försökt undersöka om klasstorleken har ett 
samband till dessa. Även lärares och elevers upplevelse av studierna kring klasstorlekens 
betydelse har undersökts i den mån som aktuell forskning funnits tillgänglig. 

4.2 Frågeställningar 
1. Vad säger aktuell forskning om klasstorlekens betydelse i interaktionen lärare-elev 

samt hur denna påverkar den enskilda elevens kunskapsutveckling? 
 

2. Vad är en relationsmedveten pedagogik, under vilka förutsättningar och efter vilka 
villkor kan denna integreras i den stora respektive lilla klassen? 
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5 METOD 

5.1 Vetenskapsteoretisk grund 
Som tidigare har nämnts, är denna uppsats en litteraturstudie. Att skriva en litteraturstudie 
innebär att utifrån ett förhållningssätt som kännetecknar objektivitet, systematik och kritiskt 
tänkande, systematiskt finna ett antal studier av god kvalitet för att slutligen utgöra ett 
underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström,2008). I denna uppsats 
ämnar författarna att undersöka tidigare empiriska studier kring ämnet klasstorlek för att 
frambringa en konklusion om dess inverkan på interaktionen mellan lärare och elev samt 
faktorerna som påverkar elevers kunskapsutveckling. Litteraturstudien är genomförd i en så 
kallad META-analys, vilket avser att sammanställa data från flera olika studier i avsikten att 
stärka uppsatsens trovärdighet. Detta anses även vara META-analysens styrka i vetskapen om 
att enstaka studier inte ger säkra svar, men utifrån resultaten av flera studier på så vis bära en 
större vetenskaplig tyngd (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) finns det två vetenskapliga ansatser att utgå ifrån; 
kvalitativ och kvantitativ. I en kvalitativ ansats utgår man från ett induktivt tänkande som 
fokuserar på att tolka och skapa mening och förståelse i människans subjektiva upplevelse av 
omvärlden (Forsberg & Wengström, 2008). I en kvantitativ ansats utgår forskningen från ett 
deduktivt tänkande som är baserade på ett objektivt tänkande och håller distans till 
studieobjektet för att i möjligaste mån undvika förutfattade meningar. Den stora skillnaden 
mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser är att kvalitativa ansatser inte eftersöker att 
kvantifiera genom statistik eller numeriska värden för att redovisa resultat. En del av 
litteraturstudiens undersökta empiriska studier har utgått från kvantitativa metoder så som 
datainsamling och statistik för att sedan använda sig av kvalitativa metoder i tolkningen av 
informationen. Detta beror på att studier gjorda om klasstorlek mestadels utgår från objektiva 
studieansatser vid utförandet av kvantitativa datainsamlingar, intervjuer och observationer för 
att slutligt uppmärksamma resultatskillnader i stor respektive liten klass. I denna uppsats är 
avsikten alltså att i en kvalitativ ansats tolka de studieresultat som utgått från kvantitativa 
samt kvalitativa metoder. 

5.2 Litteratur  
Författarna till föreliggande uppsats har vid valet av litteratur försökt beakta de kriterier som 
enligt Forsberg och Wengström utgör vetenskapliga studier, nämligen äkthet, trovärdighet, 
representativitet och meningsfullhet (Forsberg & Wengström, 2008). Litteraturens författare 
och bakgrund samt utgivningsår har vid noggranna urval setts till vid valet av relevant 
litteratur. Bl.a. har den situation och rådande förhållande när litteraturen skrivits i möjligaste 
mån beaktats i försöket att fastslå forskarnas intentioner med sina studier (Forsberg& 
Wengström, 2008). Med hänsyn till litteraturstudiens syfte har även obligatorisk litteratur 
använts i föreliggande uppsats. Utöver dessa har även litteratur använts med relation till 
forskningen kring klasstorlek och dess förhållande till relationsmedveten pedagogik samt det 
sociokulturella perspektivet. Dock kommer författarna inte att utesluta att ett 
specialpedagogiskt och ett interkulturellt perspektiv berörs i föreliggande uppsats då dessa 
inte utesluter varandra. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det vanligaste sättet att genomföra en 
litteratursökning att söka med hjälp av ämnesord i databaser. Därför har det i uppsatsen tidiga 
skeden avgränsats ämnesord rörande uppsatsens syfte vid sökandet av relevant litteratur. 
Författarna till den föreliggande uppsatsen avsåg att utgå ifrån nya och relevanta referenser 
vid urvalet av sökningarna. Exempel på sökord var: Klasstorlek, interaktion, pedagogik, 
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sociokulturell, relation, kunskapsutveckling, grundskolan, lärare och elev. 

Genom att eftersöka litteratur på Universitetsbiblioteket, och i databaser på Internet har 
väsentlig litteratur till uppsatsen valts ut. Databaser som används vid dessa sökningar har 
exempelvis varit Elin, Libris, DIVA, Ebrary.com, Uppsatser.se med flera. 

Litteratursökningarna har genom ovanstående kriterier och sökord fokuserat på vissa forskare, 
deras avhandlingar och artiklar. Nedan följer en presentation av dessa: 

• Chuck Achilles är professor i pedagogik (Education administration) och har 
arbetat bland annat vid University of Tennessee, Seton Hall University och 
Eastern Michigan University. Chucks forskning har främst handlat om 
klasstorlek, lärarhjälp och elevresultat. I hans avhandling Let’s Put Kids First, 
Finally: Getting Class Size Right(1999) behandlas utefter STAR-projektets 
resultat ämnet klasstorlek och elevers prestation i förhållande till denna samt 
socioekonomiska förhållanden.  
 

• Charlotta Einarsson är universitetslektor i psykologi och socialpsykologi vid 
Linköpings Universitet, och har skrivit avhandlingen Lärares och elevers 
interaktion i klassrummet: Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt 
lärares uppfattning av interaktionen(2003) som bland annat berör ämnet 
klasstorlek samt hur denna påverkar lärare och elev interaktionen i 
klassrummet. 
 

• Mikael Lindahl som är fil. Dr. i nationalekonomi vid Uppsala Universitet har 
tillsammans med Alan Krueger, professor i nationalekonomi vid Princeton-
universitetet i USA, skrivit ESO-rapporten The schools need for recourses - A 
report on the importance of smaller classes(2002). På begäran av den 
socialdemokratiska regeringen tillsattes Lindahl och Krueger i expertgruppen 
för studier i offentlig ekonomi för att undersöka de ekonomiska aspekterna 
kring klasstorlekens betydelse för elevers kunskapshämtning i matematik med 
hänsyn till elevvariabler från olika samhällskikt och minoriteter och hur det 
kan påverka resultatet. 
 

• Peter Blatchford är professor i psykologi och pedagogik vid London-
Universitet och forskar främst kring barn och lärande. Han har bland annat 
skrivit avhandlingen Class Size Debate: Is Small Better?(2003) Som undersökt 
klasstorleksfrågan och de pedagogiska konsekvenserna kring det. 
 

• Hans Bonesrønning är professor i ekonomi (pedagogisk och offentlig 
ekonomi) vid Trondheims Universitet i Norge. Hans forskning handlar främst 
om finansieringen av utbildning och skolor i Norge men han har även forskat 
om den ekonomiska aspekten kring den minskade klasstorlekens påverkan på 
elever med svaga funktionsförmågor. Författarna till föreliggande uppsats har 
utgått från artikeln Class Size Effects on Student Achievement in Norway: 
Patterns and Explanations(2003). 
 

• Kjell Granström är professor i psykologi, pedagogik och kommunikation vid 
Linköpings Universitet. Hans främsta forskningsområden berör grupper och 
gruppdynamiker etc. på skolor i målet att hitta den mest lämpliga 
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undervisningssituation för elever med svaga funktionsförmågor. I föreliggande 
resultatredovisning har en FOG-rapport använts, nr. 37. STORA OCH SMÅ 
UNDERVISNINGSGRUPPER – Forskning om klasstorlekens betydelse för 
elevers och lärares arbetssituation(1998). 
 

• Esfandiar Maasoumi, Daniel L Millimet och Vasudha Rangaprasad är tre 
forskare från Southern Methodist University i USA som forskat om de 
ekonomiska aspekterna kring klasstorlek och vilka som drar fördel av mindre 
klasser. Författarna har utgått från artikeln: Class Size and Educational Policy: 
Who Benefits From Smaller Classes?(2005)  
 

Förutom dessa avhandlingar och artiklar har även annan litteratur och referenser använts i 
bakgrund, resultatredovisning och diskussion. Dessa forskningar, litteratur och referenser har 
av författarna bedömts vara relevanta, trovärdiga och representativa för uppsatsens syfte och 
frågeställning. På grund av den aktuell forskning i ämnet klasstorlek som funnits tillgänglig 
har författarna till uppsatsen valt att avgränsa relevant litteratur i förhållande till grundskolans 
åldrar, dock utan avgränsning till specifikt skolämne.  

5.3 Etiskt förhållningssätt 
I en litteraturstudie bör de etiska aspekterna uppmärksammas. Bland annat måste en 
litteraturstudie redovisa alla artiklar den har använt sig av samt även presentera de resultat 
som inte stödjer uppsatsens tes (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna har under 
skrivandets gång förhållit sig till och åtföljt detta etiska förhållningssätt. 
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6 RESULTAT 
Under rubriken ”Klasstorleken har betydelse” kommer fyra avhandlingar att sammanfattas 
och sist analyseras. Dessa berör klasstorlekens betydelse i samband till en relationsmedveten 
pedagogik. Därefter följer en redovisning av de fyra avhandlingarnas resultat kring 
klasstorlekens betydelse i interaktionen mellan lärare och elev samt hur denna påverkar den 
enskilda elevens kunskapsutveckling. Lärares och elevers syn på klasstorlek har tillfogats i 
redovisningen i den mån funnits tillgänglig i aktuell forskning. På samma sätt kommer 
författarna under den andra rubriken ”Klasstorleken har ingen betydelse” att sammanfatta 
samt analysera en studie, dock rörande klasstorlekens ringa betydelse i förhållande till en 
relationsmedveten pedagogik. Likaså kommer den tredje rubriken ”Forskning som ifrågasätter 
klasstorlekens betydelse” att redovisa samt analysera resultat från två studier som påvisar 
klasstorleksforskningens tvetydighet vad gäller att fastställa klasstorlekens betydelse i 
förhållande till elevers prestationer. 

6.1 ”KLASSTORLEKEN HAR BETYDELSE” 
De fyra studierna nedan framhäver den minskade klasstorlekens betydelse för samtliga elever, 
men i synnerhet för lägrepresterande elever och med utländsk-, minoritetsbakgrund. Nedan 
presenteras de motsvarande resultaten samt en relationsmedveten pedagogisk slutsats vilken 
är av betydelse för den slutliga diskussionen. 

6.1.1 Sammanfattning 
Achilles (1999), Lindahl och Kruegers (2002), Einarssons (2003) och Blatchfords (2003) 
studier betonar betydelsen av minskad klasstorlek vad gäller elevers kunskapsutveckling. 
Samtliga av dessa studier menar att alla tjänar på mindre klasser samt att det på längre sikt 
leder till högre resultat. I STAR-projektet argumenterar Achilles att elever med 
låginkomstbakgrund, men även minoritetsbakgrund resultatmässigt tjänar mest på minskade 
klasser. Detta beror enligt Achilles bl.a. på att lärare fått mer tid över att individualisera 
uppgifter samt mer tid till att interagera med eleverna vilket bl.a. lett till bättre kunskaper om 
elevernas kunskapsförmågor. Blatchfords observationer visade att minskade klasser leder till 
större kvalitet på lärares undervisning vad gäller individualiserad undervisning, vilket han 
betonar är bättre för svaga elever som behöver mer stöd. Lindahl och Kruegers studie (2002) 
påvisar att det resultatmässigt blir bättre för alla i minskade klasser men att resultaten 
signifikant blir bättre för elever med utländskbakgrund. Einarsson (2003) menar att stora 
undervisningsgrupper utgör ett arbetsmiljöproblem eftersom de i regel blir för högljudda och 
stökiga. Hon pekar även ut en utsatt grupp i dessa klasser, nämligen flickornas utsatthet i de 
större klasserna i förhållande till de uppmärksamhetskrävande pojkarna. Einarsson menar att 
flickor resultatmässigt och ur ett jämställdhetsperspektiv kan komma att tjäna på de mindre 
klasserna. Vidare menar både Einarsson (2003) och Blatchford (2003) att det är lärares 
arbetsmetoder samt förhållningssätt som är avgörande vid undervisningen av dessa stora 
klasser. De poängterar vardera i sina studier betydelsen av att lärare får utbildning och stöd i 
att lära sig de arbetsmetoder och förhållningssätt som i slutändan blir mest effektiv för de 
större och mindre undervisningsgrupperna. 

6.1.2 Achilles studie (STAR-projektet) 
Den kanske mest betydande och omfattande undersökning som gjorts kring klasstorleken och 
dess konsekvenser för elevers inlärning är STAR-projektet som utfördes i en av USA:s 
delstater, Tennessee, under åren 1985-1989. STAR-projektet var en undersökning som 
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omfattade 79 olika skolor och berörde över 11,600 olika elever där över 1000 olika lärare 
medverkade. Undersökningens mål var att undersöka klasstorlekens betydelse för resultatet 
eleverna åstadkom (Achilles, 1999). 

Undersökningen byggde på att man formade klasserna efter projektet. I (S) klasserna 
placerades 15 elever tillsammans med en lärare. I (R) klasserna placerades 25 elever 
tillsammans med en lärare och ansågs vara stora klasser. I (RA) klasserna placerades 25 
elever med en lärare, dock tillsammans med en heltidsanställd hjälpreda (Aid). Dessa tre olika 
klasstyper utreddes och följdes noggrant under en tidsperiod på fyra år. Eleverna man följde 
var i regel från dagis men även i klass 1. Det var viktigt att ta projektet i så tidig ålder som 
möjligt för att se inlärningsresultaten som tydligast (Achilles, 1999). Lärarna blev slumpvis 
utplacerade i klasserna.  

6.1.2.1 Resultatet  av STAR-projektet 
Relativt snabbt kunde man se tydliga fördelar med små klasser. En gemensam nämnare för 
lärarna i (S) klasserna samt för lärarna i (RA) klasserna var att det fanns tid och rum för att 
individualisera uppgifter. Lärarna ansågs även ha möjligheten att få mer tid över att bemöta 
elevernas behov vid inlärning samt ha mycket bättre uppfattning om elevernas 
kunskapsförmågor. I (S) klasserna spenderade läraren dessutom 20 minuter mindre om dagen 
på läsning än dem i (R) klasserna, där resultatet visade, trots så pass mycket mindre läsning 
dagligen, att (S) klasserna presterade signifikant bättre resultatmässigt (Achilles, 1999). 

STAR-projektet visade samtidigt att elever med minoritets- och socioekonomisk 
låginkomstbakgrund påvisade bättre resultat vad gäller minskade klasser. Resultatet för en 
elev av minoritet som ingick i en (S) klass visade sig vara samma som för de övriga eleverna 
medan i (R) klasserna var resultaten allt sämre (Achilles, 1999).  

6.1.2.2 Lärarnas upplevelser kring minskad klasstor lek i Achilles studie 
Lärarna i projektet upplevde stora fördelar i undervisningen vad gäller minskade klasser där 
det var mycket enklare att hålla sig till den (time-on task) på-tid-aktivitet man lade på 
undervisningen vilka gav mer tid över för undervisning, samt extra stöd ju mindre klasserna 
var (Achilles, 1999).  

Kontrollanterna i klasserna rapporterade för övrigt två helt skilda miljöer mellan (S) klasserna 
och (R) klasserna. De mindre klasserna hade i regel upplevts mycket lugnare från de större 
och mer stressade miljöerna som uppstod i de större grupperna (Achilles, 1999).  

6.1.3 Lindhals och Kruegers studie (Klassfrågan – E n ESO-rapport om lärartätheten i 
skolan) 

En ESO-rapport (Klassfrågan – En ESO-rapport om lärartätheten i skolan) skrevs på begäran 
av den svenska socialdemokratiska regeringen mellan åren 2000-2002 med anledning att 
undersöka elevers prestationer i förhållande till klasstorlek. Lindahl och Krueger har studerat 
556 elever från 38 klasser i 15 olika skolor i årskurserna 5 till 6 i Stockholmsområdet. 
Elevernas provresultat i matematik studerades och datainsamlingen bejakade även elevernas 
sociala bakgrund, klasstorlek samt lärarvariabler.  

Lindahl och Krueger (2002) utvecklade och använde sig av en modell, en så kallad 
ekonometrisk modelleringsteknik för att utifrån longitudinella data dra slutsatser om den 
kausala effekten av klasstorlek. Syftet med studien var att se vilken kausal effekt klasstorlek 
har på elevers prestationer (Lindahl & Krueger, 2002). Eleverna fick vid tre olika tillfällen; 
vårterminen år fem, höstterminen år sex samt vårterminen år sex, genomföra samma prov i 
matematik. Provresultaten analyserades för att se om förändringar skett under ett läsår. 
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6.1.3.1 Resultatet av ESO-rapporten 
Resultatet av ESO-rapporten visade betydelsefulla effekter av klasstorleken som inverkade på 
elevers kunskapsutveckling som blev större i mindre klasser. Elever med utländsk eller 
minoritetsbakgrund visade sig vinna mer på undervisning i mindre klasser och sannolikheten 
att göra inträdesprov till högstadiet blev följaktligen högre. Lindahl och Krueger (2002) 
menar också att minskad klasstorlek på sikt kan innebära större samhällsekonomisk vinst 
vilket ytterligare betonar den positiva framtidsutsikten för framtida beslut gällande minskade 
klasser hos de politiska makthavarna. 

6.1.4 Einarssons studie (Lärare och elevers interaktion i  klassrummet – betydelsen 
av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares up pfattningar om 
interaktionen)  

Charlotta Einarssons skrev sin avhandling; Lärare och elevers interaktion i klassrummet – 
Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen 
mellan åren 1994 och 1996 i vilken lärare, elever och klasser från 13 olika skolor i 
Östergötland undersöktes i en observationsstudie. Sammanlagt 41 lärare deltog i 
undersökningen med 58 elevgrupperingar vilka omfattades av totalt 1168 elever från samtliga 
årskurser i grundskolan. Einarssons mål med studien var att undersöka betydelsen av kön, 
ålder, ämne och klasstorlek i interaktionen mellan lärare och elev i klassrummet samt lärares 
egna uppfattningar om denna (Einarsson, 2003).  

6.1.4.1 Einarssons resultat 
Enligt Charlotta Einarsson (2003) visar hennes studie att individuella interaktionstillfällen 
mellan lärare och elev inte blev fler i klasser där elevantalet var 20 eller fler (Einarsson, 
2003). Ytterligare poängterar Einarsson att det inte spelar roll om elevantalet är 12 eller 28 då 
lärare kommunicerar lika mycket eller lika litet med de enskilda eleverna, vilket hon menar 
lägger vikten på de olika förhållningssätt och attityder som lärare har i sin interaktion till 
elever. Dock menar Einarsson att resultatet inte skall tolkas som att klasstorleken inte har 
någon betydelse, tvärtom. Hon menar att stora undervisningsgrupper utgör ett 
arbetsmiljöproblem för både lärare och elever (Einarsson, 2003). Einarsson kunde även 
konstatera i sitt resultat att flickor resultatmässigt och ur ett jämställdhetsperspektiv vinner på 
mindre undervisningsgrupper (Einarsson, 2003). 

6.1.4.2 Lärarnas upplevelser kring klasstorlekens b etydelse i Einarssons studie 
Det framkommer i Einarssons avhandling (2003) att lärare i stora klasser på 27 elever inte 
upplever sig hinna med individuell interaktion med varje enskild elev då klasserna är för stora 
och erfar därför ”en grå massa” vilket en lärare uttryckte ”är en hemsk upplevelse”. 

Den stora undervisningsgruppen leder också till en stor osäkerhet hos läraren kring elevernas 
kunskapsinhämtning då läraren inte hinner följa upp varje elev. En lärare uttryckte att på 30 
elever är det cirka sju som man får hålla ögonen på medan de resterande blir lidande. Detta 
medför i för lärares egen räkning stor stress vilken slutligen inverkar negativt på elevernas 
förutsättningar till en god lärmiljö (Einarsson, 2003). 

Vidare menar Einarsson (2003) att de stökiga situationerna som ibland uppkommer i de stora 
klasserna ofta beror på pojkarna som tar för sig på flickornas bekostnad och motiverar detta 
genom att flickor generellt sett mognar tidigare medan killar utvecklingsmässigt inte mognar 
till förrän på högstadiet, vilket i sin tur inverkar negativt på lärarnas möjligheter att i en rättvis 
balans förhålla sig till både flickorna och pojkarna i den stora klassen.  
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6.1.5 Blatchfords studie (Class Size Debate – Is Sm all Better?) 
Blatchford (2003) gjorde i kontrast till STAR-projektet en icke-experimentell studie, en så 
kallad observationsstudie3, med motivationen att det är viktigt att ta hänsyn till de naturliga 
variationerna som utspelar sig i klassrummen. Blatchford undersökte i observationsstudien 
bland annat grupperingarna i varje klass och antalet elever som kan finnas i dessa som enligt 
Blatchford ger ett större djup till förståelsen för elevers kunskapsutveckling. Studien berörde 
barn i åldern fyra till sju i en tvåårsperiod 1996-1997. I studien deltog 7142 studenter från 199 
olika skolor i Storbritannien.  

6.1.5.1 Blatchfords resultat 
I observationsresultatet kunde Blatchford (2003) finna att barn i mindre klasser interagerade 
mer med läraren än dem i större klasser. Vidare menade Blatchford (2003) att lärarna 
upplevde att de föredrog elevgrupper på 4-6 elever vilket gav dem fler och längre tillfällen för 
individuell interaktion och lärsituationer med eleverna, men även att dessa grupperingar 
ökade elevernas koncentration, elevdeltagande och kvalitativa inlärning. I de mindre klasserna 
kunde även Blatchford med hänsyn till resultaten i matematik och läsning konstatera att 
kvalitén på undervisningen blivit större då elever med inlärningssvårigheter i första klass 
resultatmässigt presterat bättre. Däremot i de större klasserna minskade kvaliteten på lärarnas 
instruktioner och individualiserad undervisning. En annan intressant aspekt som Blatchford 
fann var att eleverna i de större klasserna vid fler tillfällen blev mer avbrutna än eleverna i 
mindre klasser. Resultatet visade även att eleverna i de större klasserna visade mindre 
tendenser till aggressiva och asociala beteenden. 

Blatchford poängterar ytterligare betydelsen av att lärare behöver vidareutbildning i metoder 
hur man mest effektivt undervisar klasserna i grupper. Han menar att det inte enbart handlar 
om att minska klasserna utan att lärarens förmåga att på ett effektivt sätt undervisa mindre 
klasser samt att göra gruppindelningar som spelar in (Blatchford, 2003). 

6.1.5.2 Lärares upplevelser kring klasstorlekens be tydelse i Blatchfords studie 
En lärare uttryckte i undersökningen att dynamikerna i klasserna inte är beständiga från år till 
år. Denna drog upp exemplet att kvaliteten på undervisning och lärande var högt ett år pga. En 
mindre klasstorlek vilket läraren menade möjliggjorde grupperingar och grupparbeten med ett 
mindre elevantal vilket i sin tur gav utrymme för mer individuell uppmärksamhet, speciellt för 
barn med svaga förmågor som behöver detta. 

Ytterligare en lärare motiverade att det är lättare att skapa relationer till eleverna i de mindre 
grupperna och blir därför lättare att undervisa. 

En annan lärare poängterade att större klasser påverkade elevernas deltagande i vissa sorters 
arbete så som mellan läsning och matematik. I större klasser menade läraren att det inte var 
några problem för eleverna att läsa i en timme, medan i matematiken i de större klasserna var 
det betydligt svårare att få eleverna att sitta på sina platser och arbeta individuellt utan att 
stöka runt. 

6.1.6 Författarnas slutsats av Achilles, Lindahl & Kruege rs, Einarssons och 
Blatchfords studier  

Enligt Skolverket kännetecknas framgångsrika skolor vad gäller elevers studieresultat, av 
motiverade, pådrivande och omhändertagande lärare som upprätthåller nära och 
förtroendefulla relationer samt anpassade stödinsatser till eleverna (Skolverket, 2009). Vidare 
menar Skolverket att en småskalighet i skolorganisationen med ett begränsat antal elever även 

                                                      
3 Se observationsstudien Class Size Debate- Is Small Better? Av Peter Blatchford, 2003, England. 
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har stor betydelse för elevers prestationer (Skolverket, 2009). Vad inledningen beträffar, 
misslyckas bevisligen skolor med att skapa en småskalighet i organisationen, samt 
förtroendefulla relationer med en stödanpassad undervisning för elever, då resultat visar att 
11,8 % (1/8 del) av eleverna i grundskolan inte kommer in på gymnasiet, och samma siffra för 
elever med utländsk bakgrund ligger på 49 %. (1/2 del) Således går det att dra slutsatsen att en 
relationsmedveten pedagogik samt ett sociokulturellt perspektiv, behöver bli mer 
framträdande i undervisningen. 

Under rubriken ”styrdokument” gick det att utläsa från läroplanen (Lpo94) att undervisningen 
skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Med betoningen på varje elevs behov 
går det att ifrågasätta huruvida detta går att genomföra i dagens svenska skola med stora 
klasser på i genomsnitt 30 elever. I Skolverkets lägesbedömning (2002) framkommer det att 
en god relationsmedveten pedagogik inte verkar kunna gå att möjliggöra i lärarens ofta 
stressfyllda situationer i de stora klasserna. Enligt Skolverkets lägesbedömning (2002) 
upplever barn och ungdomar att de saknar vuxna att samtala med och eftersöker därför mer 
personliga relationer till sina lärare. Lärarna i sin tur upplever känslor av otillräcklighet över 
att inte kunna hinna med alla som behöver hjälp (Skolverket, 2002). Med de stora klassernas 
medförda tidsbrist och stress som verkar prägla de svenska skolorna idag är det således 
rimligt att anta att relationerna eleverna eftersöker oftast inte går att tillfredställa, vilket 
slutligen inverkar negativt på elever lärande och kunskapsutveckling. Denna uppsats menar 
således att mindre klasser underlättar denna relationsproblematik då det blir enklare för lärare 
att interagera och se till den enskilda elevens behov.  

För att en relationsmedveten pedagogik och ett sociokulturellt perspektiv hos läraren skall 
kunna bli mer framträdande är minskade klasser ett första steg, och även ett steg i riktningen 
mot småskalighet i skolorganisationen med ett begränsat antal elever som Skolverket 
förespråkar. En relationsmedveten pedagogik är väsentlig då den anser att goda relationer i 
klassrummet är betydelsefullt för elevers kunskapsutveckling (Aspelin 2003; Hundeide 2006). 
Det sociokulturella perspektivet är viktigt eftersom den förespråkar en stituationellt 
stödanpassad undervisning i förhållande till varje elevs bakgrund och intresse (Säljö, 2000). 

I resultatredovisningen från fyra empiriska studier nedan framkommer det att förtroendefulla 
relationerna mellan lärare och elev blir lidande i stora klasser där läraren upplever stress över 
att inte hinna interagera med varje elev (Einarsson 2003; Blatchford 2003; Achilles 1999). 
Studieresultat visar att elever resultatmässigt presterar sämre i större klasser (Blatchford 2003; 
Achilles (1999); Lindahl & Krueger 2002). Klassrumssituationen i den stora klassen inverkar 
således negativt på den enskilda elevens kunskapsutveckling då en god relationsmedveten 
pedagogik hos läraren blir svår att möjliggöra.  

I resultaten som framkommer går det även att se att minoriteter (elever med utländsk 
bakgrund, lägrepresterande elever samt flickor ur ett jämställdhetsperspektiv) resultatmässigt 
presterar bättre i mindre klasser (Lindahl & Krueger 2002; Achilles 1999; Einarsson 2003; 
Blatchford 2003). Ur ett sociokulturellt perspektiv går det följaktligen att anta att elever med 
minoritetsbakgrund eller lägre presterande elever, mår bättre av att arbeta i mindre klasser 
eller grupper där lärare har lättare att beakta elevernas bakgrund: ”sociokulturella landskap” 
(skola, hem, samhälle etc.) vid förmedlingen av kunskap. Det är viktigt i ett sociokulturellt 
perspektiv att situationellt anpassa undervisningen och lärandet efter den enskilda elevens 
kunskapsnivå och intressen för att de mest effektivt skall tillgodogöra sig kunskapen, vilket 
kan vara en anledning till att studieresultaten visar att eleverna i mindre klasser kan 
tillgodoräkna sig utbildningen mer. I de mindre klasserna har läraren följaktligen bättre 
förutsättningar att uppmärksamma samt tillgodose alla elevers behov och relationer i målet 
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mot ett gott klassrumsklimat, som enligt en relationsmedveten pedagogik samt ett 
sociokulturellt perspektiv är betydande aspekter för elevernas prestationer.  

 

6.2 ”KLASSTORLEKEN HAR INGEN BETYDELSE”  
En studie påvisar klasstorlekens ringa betydelse i förhållande till den enskilda elevens 
kunskapsutveckling samt interaktion mellan lärare och elev. Nedan presenteras resultatet av 
studien samt uppsatsförfattarnas slutsats ur aspekten en relationsmedveten pedagogik. 

6.2.1 Sammanfattning  
Kjell Granströms studie4 påvisar att klasstorleken helt saknar betydelse för elevernas 
kunskapsutveckling samt interaktionen mellan lärare och elev. Istället betonas lärares val av 
arbetsmetoder samt attityder som avgörande huruvida elever inhämtar kunskap eller 
interagerar med lärare. Granström betonar utefter sina observationer att elevantalet i klassen 
helt saknade betydelse för elevernas sociala välbefinnande samt deras akademiska 
tillfredställelse. Det enda som kan bli lidande är lärarens personliga välbefinnande som kan 
leda till ökad stress och arbetsbelastning vid högre elevantal (Granström, 1998). 

6.2.2 Granströms studie (Stora och små undervisning sgrupper – forskning om 
klasstorlekens betydelse för elevers och lärares ar betssituation) 

Granströms rapport är en sammanfattning av egen forskning som Granström gjort och berör 
ämnet klasstorlek. Granström har frånsett sina egna studier även gjort jämförelser med 
utländska forskningar och dess resultat.  

6.2.2.1 Granströms slutsatser och resultat av egna studier 
Granström gjorde upprepade studier på diverse områden i klassen. Den första5 
observationsundersökningen gjordes på elevernas kommunikation under lektionerna. 12 
slumpmässigt utvalda klasser i varierande åldrar från grundskolan undersöktes 6 gånger 
vardera. Skolämnena i klasserna berörde matematik, språk och SO-ämnen. Resultatet från 
observationen visade att eleverna har cirka 10 gånger mer kontakt med sina klasskamrater än 
med läraren och att kontakten mellan eleverna växer ju äldre eleverna blir (Granström, 1998). 
Detta innebär att den arbetssociala miljön i klassrummet är viktig för elevernas utbyte av 
information och kunskap.  

I den andra observationsstudien6 undersökte Granström aspekter så som klasstorlek, skolämne 
och arbetsformer i klassen vilka kan påverka elevers interaktion och inlärning (Granström, 
1998). I studien observerades klasser där eleverna efter lektionen intervjuades för att besvara 
hur de upplevde lektionen. Undersökningen omfattade 63 lektioner och 1074 elever. 
Granström noterade att klasstorleken helt saknade betydelse för elevernas sociala 
välbefinnande samt för deras akademiska tillfredställelse (Granström, 1998). Undersökningen 
visade istället att det var lärarens val av arbetsformer som är avgörande för elevers 
kunskapsinhämtning och välbefinnande, inte klasstorleken.  Klasstorleken har endast 
betydelse för lärarna vilkas arbetsbelastning blir större i större utbildningsgrupper. Vidare 
menar Granström att eftersom klasstorleken inte spelar någon roll för elevers inlärning finns 

                                                      
4 Se Kjell Granströms rapport Stora och små undervisningsgrupper – forskning om klasstorlekens betydelse för 
elevers och lärares arbetssituation(1998) 
5 Se Kjell Granströms Private communication between students in the classroom in relation to different 
classroom features(1996) 
6 Se Kjell Granströms Pupils’ perceived performance and satisfaction as a function of frame factors in the 
classroom(1997) 



20 
 

det således inte någon specifik grupp som skulle kunna tjäna mindre på större klasser. 
Elevernas kunskapsutbyte var större då de fick arbeta självständigt och än större då de fick 
jobba tillsammans med kamrater i grupparbeten (Granström, 1998). Elevernas ålder visade sig 
också ha betydelse för hur de förstod sig på uppgifterna och lektionernas innehåll som blev 
sämre ju äldre eleverna blev. Dock påverkar åldern inte elevernas sociala välbefinnande. 
Skolämnet hade inte heller någon avgörande betydelse för det sociala utbytet (Granström, 
1998).  

6.2.2.2 Granströms slutsatser och resultat av andra s studier 
För att styrka sin tes om klasstorlek har Granström undersökt studier parallellt till den egna 
forskningen. Nio studier visade att elever presterar bättre i stora klasser medan fjorton studier 
visade att elever presterar bättre i små klasser. Detta innebär enligt Granström att 
klasstorleksforskningen är för spridd och att det således är för svårt att dra slutsatser från dem 
(Granström, 1998).  

Granström har även valt att titta på diverse olika forskningar från USA samt England för att 
jämföra sitt resultat. En av de valda undersökningarna är en metaanalys gjord av Glass och 
Smith i England från 1978, där 80 studier undersöktes som omfattar nästan 900 000 elever 
(Granström, 1998). Resultatet i denna forskning visade att i vissa fall kan en klasstorleks 
minskning resultera i bättre elevprestationer, dock måste då klassminskningen ske till under 
20 elever per klass (Granström, 1998). 

Granström gjorde även jämförelser med andra länders förhållande till klasstorlek och kom 
fram till att klasstorleken inte har någon avgörande faktor för elevers prestationer (Granström, 
1998). Den avgörande faktorn blir dock inte redovisad av Granström. Enligt Granström är den 
svenska klasstorleken på 19-20 elever, vilken motsvarar Belgiens och Luxemburgs 
klasstorlekar. Klassresultaten från dessa jämfördes sedan med matematikresultaten från 
klasser i Hong Kong, Japan och Thailand med ett elevantal mellan 41-44 elever per klass. 
Enligt Granström var de klasser som presterade absolut bäst, Belgien, Japan och Hongkong 
(Granström, 1998).  

6.2.3 Författarnas slutsats av Granströms studie  
Granström (1998) menar att relationerna i den stora klassen fungerar oberoende av elevantal. 
En medvetenhet om relationerna i den stora klassen blir således lärarens ansvar vad gäller att 
anpassa sin egen attityd samt arbetsmetod för klasstorleken det berör. Granström betonar 
vikten av grupparbeten som en avgörande arbetsmetod i målet att uppmärksamma alla elever i 
större klasser. 

Det sociokulturella perspektivet ser betydelsefullt på det sociala samspelet och tar hänsyn till 
varje elevs bakgrund och intressen, vilka är avgörande för den enskilda elevens 
kunskapsutveckling (Jerlang med flera 2007; Säljö, 2000). Ett sociokulturellt perspektiv i 
undervisningen kan därför ur Granströms synsätt bli lidande då han menar att klasstorleken 
inte spelar roll för hänsynstagandet av elevgrupper av minoritet, trots att de statistiskt sett7 har 
sämre utgångsläge än homogena elevgrupper på skolor. Istället lägger Granström (1998) 
tonvikten på lärarnas egna förhållningssätt; attityder och arbetsmetoder i den stora klassen, 
vilken han anser att det är mest betydande för elevens kunskapsinhämtning. 

En följdaktlig slutsats av grupparbeten är att elevers relationer till varandra blir starkare vid 
denna sociala arbetsmetod. Detta är en bra konsekvens av arbetsmetoden Granström (1998) 
rekommenderar i stora klasser. Arbetsmetoden öppnar upp möjligheten för eleverna att lära 

                                                      
7 Se Skolverkets PM - En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2010 
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sig av varandra och kan samtala om problem på ett mer öppet sätt. Dock blir utsikten 
betydligt sämre för lärare att upprätthålla en god relationsmedveten pedagogik ju fler elever 
och grupper det finns i klassrummet, vilket slutligen minskar kvaliteten på undervisningen då 
det blir svårare att uppmärksamma varje elev samt få en fördjupad kunskap om varje elevs 
kunskapsförmågor (Blatchford, 2003). Alla elever bör ha en chans att samtala med och få den 
hjälp de behöver av läraren, vilket strider med de stressiga situationerna som lättare uppstår i 
de stora klasserna där elever får mindre tillfällen att interagera med sin lärare då en utarbetad 
lärare har svårare att ge elever individuell tid (Skolverket, 2002).  

6.3 FORSKNING SOM IFRÅGASÄTTER BETYDELSEN AV 
KLASSTORLEKEN 

Två ekonomiska studier framhäver klasstorlekens tvetydiga betydelse i förhållande till den 
enskilda elevens kunskapsutveckling samt interaktion mellan lärare och elev. Nedan 
presenteras resultatet samt en relationsmedveten pedagogisk slutsats som är av betydelse för 
den slutliga diskussionen. 

Följande två forskningar, en amerikansk8 skriven av Esfandiar Maasoumi, Daniel L Millimet 
och Vasudha Rangaprasad, och en norsk9 skriven av Hans Bonesrønning, är skrivna ur ett 
ekonomiskt perspektiv i vilka elevers provresultat analyserats med hänsyn till bl.a. 
elevvariabler. Mycket av dessa forskningar handlar om den ekonomi skolor fördelas då ämnet 
klasstorlek förståeligt nog är knutet till ekonomi. Bonesrønning undersöker exempelvis i sin 
studie betydelsen av klasstorlek i Norge genom matematiska formler och ekvationer som bl.a. 
representerar; sammanlagd kostnad per elev, elevprestationer och sociala hemförhållanden, i 
försöket att se vilka elever som tjänar mest på små klasstorlekar. Dock har denna uppsats inte 
för avsikt att behandla de matematiska ekvationerna utan dess pedagogiska resultat.  

Denna forskning behandlas i förevarande uppsats eftersom de visar hur två rika västerländska 
länder lägger stora ekonomiska resurser på att minska klasstorlekar. Studiernas resultat visar 
även betydelsefullt vilka som tjänar på mindre klasser och varför. Forskningens resultat 
kommer dock inte lika tydligt fram som i övriga undersökta studier, men lämnas inte oviktiga 
för det.  

6.3.1 Sammanfattning 
I den amerikanska undersökningen framgår det inte tydligt vilka som tjänar på mindre klasser 
och forskarna menar själva efter undersökningen att klasstorleken i förhållande till elevers 
prestationer fortfarande återstår att vara en öppen fråga (Maasoumi m.fl., 2005). Vidare menar 
de i sin studie att minskad klasstorlek visade en för liten marginell effekt på elevers 
prestationer för att kunna avläsa några större differentieringar angående vilka som skulle 
kunna tjäna mer på mindre klasser (Maasoumi m.fl., 2005). 

I den norska undersökningens resultat argumenterar Bonesronning att det är svårt att fastställa 
någon större effekt av klasstorlek på grund av att elever indelas i allt för olika klasstorlekar 
(Bonesrønning, 2003). Vidare menar Bonesronning (2003) att klasstorlekens betydelse 
varierar för mycket mellan de olika undersökta regionerna i Norge för att det ska gå att utläsa 
något tydligt resultat.  

                                                      
8 Class Size and Educational Policy: Who Benefits From Smaller Classes?(2005) 
9 Class Size Effects on Student Achievement in Norway: Patterns and Explanations(2003) 
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6.3.2 Massoumi med fleras studie (Class Size and Ed ucational Policy: Who Benefits 
From Smaller Classes?) 

De tre forskarna från USA har undersökt empiriska studier samt gjort egna slumpmässiga 
empiriska undersökningar av klasser i Dallas området. I undersökningen i Dallas-området 
undersöktes elever från statliga högstadier/gymnasier. I undersökningen studerades elevernas 
resultat i ämnena matematik och samhällskunskap. 

6.3.2.1 Resultatet av den amerikanska ekonomiska st udien 
Forskarna fann av 112 empiriska undersökningar att endast 23 studier visade sig ha betydelse 
för elevernas inlärning i förhållande till klasstorlek. Av dessa 23 studier visade 14 ha negativ 
betydelse för klasstorleken medan 9 studier visade positiv betydelse (Maasoumi m.fl., 2005). 
Maasoumi m.fl. menar att dessa tvetydiga resultat gör att det är svårt att dra några större 
slutsatser kring klasstorleken (Maasoumi m.fl., 2005).  

 
I den egna undersökningen i Dallas-området kunde de se att en klassminskning av en klass 
med 20 elever gav en marginell förändring av betygen (Maasoumi m.fl., 2005). Däremot gav 
en klassminskning på en grupp med över 20 elever bättre resultat för eleverna med dåliga 
resultat sedan tidigare, men sämre resultat för elever som låg bra till resultatmässigt. Eftersom 
betygsresultatet skiljer så lite vid en liten minskning, menar Maasoumi med flera att man 
måste sänka alla skolans klasser till 20 eller strax under 20 elever för att kunna se en tydligare 
skillnad i förbättringar i elevers resultat. Vidare föreslår dessa forskare klassuppdelningar där 
elever som har dåliga resultat i skolan och svårigheter med inlärningen bör placeras i små 
klasser, medan elever med bra resultat bör placeras i stora klasser för att underlätta elevers 
ultimata kunskapsinlärning.  

6.3.3 Bonesrønnings  studie (Class Size Effects on Student Achievement in Norway: 
Patterns and Explanations) 

Den norska forskningen är en empirisk forskning där Bonesrønning valt att undersöka elever 
på högstadiet i ämnet matematik. Vid utförandet av undersökningen delade Bonesrønning upp 
Norge i fem områden; nord, mitten, väst, syd och öst. Dessa regioner delades upp i län där 
varje region representerades i tre till fem län (Bonesrønning, 2003). Undersökningarna 
genomfördes i 68 skolor i två omgångar med två år mellan varje undersökning. 
Undersökningarna var i form av skriftliga test som eleverna genomförde. Eleverna är 
slumpmässigt tilldelade en klass, där maxantalet i Norge ligger på trettio elever. Strandad 
klasstorlek låg i genomsnitt på 25.1 elever, men i undersökningen fanns det även klasser 
mellan 9 elever till 51 elever som dock alltid hade mer än en lärare närvarande. Bonesrønning 
har valt att räkna med dessa klasstorlekar i sin forskning eftersom han menar att resultatet inte 
skulle skilja för mycket om man valde att räkna med dem (Bonesrønning, 2003). 

I första undersökningen deltog 2815 studenter och i den andra studien deltog 1684 studenter. 
Dessa fick göra olika prov för att registrera deras kunskap och betyg i matematik. I resultaten 
beaktade Bonesrønning bl.a. uppgifter beträffande elevers sociala hemförhållanden. 

6.3.3.1 Resultatet av den norska ekonomiska forskningen 
Uträkningarna och formlerna Bonesronning hänvisar till är mycket komplicerade. 
Undersökningen visade dock att 34 % av eleverna har en förälder med högre utbildning än 
gymnasiet och att 79 % av eleverna kom från intakta hem, där båda föräldrarna bor ihop. 
Resultat pekade på att pojkar från intakta familjeförhållanden tjänar mest på mindre klasser, 
medan klasstorleken för flickor resultatmässigt inte spelade lika stor roll som själva 
klassrumsmiljön. Bonesronning fann i sin studie att flickor arbetare bättre och har lättare att 
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koncentrera sig i en miljö där de övriga eleverna kommer från intakta familjer, vilken 
Bonesrønning kallar för ”nice enviroments” (Bonesrønning, 2003). Bonesrønning poängterar 
även att en del elever arbetar bättre och mer effektivt om läraren sätter strängare betyg. 
Dessutom framhäver Bonesrønning att det kan bli färre disciplinära fall i en klass med mindre 
elever där klassrumsmiljön blir lugnare vilket underlättar för lärare att fokusera sig på 
undervisningen (Bonesrønning, 2003). 

Att få något konkret och direkt resultat av Bonesrønning forskning är mycket svårt ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Bonesrønning menar själv att hans studie är långt ifrån färdig och 
refererar till andra empiriska undersökningar som utförts i området vilka inte givit några 
större resultat. Problematiken i detta fall är främst att klasstorlekens effekt är svårt att 
fastställa på grund av att eleverna indelats i allt för olika klasstorlekar (Bonesrønning, 2003). 
Vidare menar Bonesronning att klasstorlekens betydelse kan variera på olika håll. På vissa 
skolor i vissa regioner kunde killar som kom från intakta hemförhållanden arbeta bättre och få 
bättre betyg i små klasser medan ett helt annat resultat kan visas i någon annan region 
(Bonesrønning, 2003).  

6.3.3.2 Författarnas slutsats av relationsmedveten pedagogi k utifrån Maasoumi med 
fleras samt Bonesrønnings  forskning  

En problematik med dessa ekonomiska forskningar är att de i målet att finna den ultimata 
klasstorleken för elever vad gäller inlärning helt utesluter eller glömmer att ta hänsyn till de 
pedagogiska aspekterna, dvs. de naturliga variationerna som utspelas i klassrummen eller 
betydelsen av lärares arbetsmetoder och förhållningssätt som viktiga aspekter vad gäller 
elevers inlärning och en effektiviserad undervisning. Fokuset med sådan här forskning blir 
istället hur man ska få ihop ekonomin för att anställa fler lärare.  

Den relationsmedvetna pedagogiken framgår således inte alls som viktig i dessa forskningar 
och hur det med mindre klasser skulle kunna underlätta lärares arbetssituation och på så vis ge 
fler tillfällen för individuell interaktion mellan lärare och elev, vilket underlättar 
möjligheterna för goda relationer och en god arbetsmiljö för alla i klassrummet (Aspelin, 
2003). Bonesrønning betonar istället att det kan bli färre disciplinära fall i en klass med 
mindre elever samt att klassrumsmiljön kan bli lugnare vilket underlättar för lärarna att 
fokusera sig på undervisningen (Bonesrønning, 2003).  

I ett sociokulturellt perspektiv har dock dessa forskningar i positiv bemärkelse tagit hänsyn 
till elevvariabler som viktiga aspekter i klasstorleksundersökningen som bland annat beaktar 
elevers socioekonomiska bakgrund samt elever med svårigheter i inlärningen (Säljö, 2000). I 
Bonesrønning forskning framgår det att pojkar från intakta familjer skulle kunna dra fördel av 
mindre undervisningsgrupper. Maasoumi med fleras forskning uttrycker däremot att lägre 
presterande elever och högre presterande elever kan behöva delas upp och placeras i klasser 
på ett 20-tal elever för att deras ultimata inlärning skall uppnås. Skolverket (2009) 
överensstämmer inte med en sådan klassuppdelning av ”bättre” och ”sämre” och menar att en 
homogen uppdelning av elever i klasser försämrar elevers prestationer. 
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7 Diskussion 
I uppsatsens diskussion följer författarnas slutsatser och analys av de undersökta studiernas 
resultat för att besvara uppsatsens två frågeställningar.  

1. Vad säger aktuell forskning om klasstorlekens betydelse i interaktionen lärare-elev 
samt hur denna påverkar den enskilda elevens kunskapsutveckling? 
 

2. Vad är en relationsmedveten pedagogik, under vilka förutsättningar och efter vilka 
villkor kan denna integreras i den stora respektive lilla klassen? 
 

7.1 Fördelar med minskad klasstorlek – positiva eff ekter av en 
relationsmedveten pedagogik och sociokulturella hän synstaganden  

Rubriken ”Fördelar med minskad klasstorlek – positiva effekter av en relationsmedveten 
pedagogik och sociokulturella hänsynstaganden” kommer att utifrån studiernas redovisade 
resultat att behandla det sociokulturella perspektivet samt aspekten en relationsmedveten 
pedagogik och dess samband till klasstorlek. 

7.1.1 Individualiserad undervisning, högre kvalitet  och en mindre stressfull 
arbetsmiljö 

Mindre klasser leder enligt Blatchford (2003) och Achilles (1999) till högre kvalitet på 
klassrumsituationen vad gäller individualiserad (stödanpassad) undervisning och bättre 
vetskap om elevers kunskapsförmågor. Under rubriken ”Klasstorleken har betydelse” 
konstaterades svårigheten med läroplanen (Lpo 94) att läraren i stora undervisningsgrupper 
skall anpassa sin kunskapsförmedling till varje elevs behov. I insikten om att en 
individualiserad undervisning förutsätter en aktiv lärarroll och nära relationer mellan lärare 
och elev, blir denna följaktligen svår att tillgodose i stora undervisningsgrupper där kvalitén 
på lärarens arbete minskar (Blatchford 2003; Einarsson 2003; Achilles 1999). Konklusionen 
blir därför att minskade klasser underlättar en god relationsmedveten pedagogik hos läraren 
då denna får mer tid över att tillgodose varje elev.  
 
Einarsson (2003) konstaterade i sin studie att stora undervisningsgrupper utgör ett 
arbetsmiljöproblem då de i regel blir för högljudda och stökiga. Blatchfords (2003) 
observation visade att ämnet matematik i stora undervisningsgrupper blev för stökiga. 
Achilles (1999) menar att arbetsmiljön i stora undervisningsgrupper generellt sett är 
stressfulla. Denna stökiga klassrumssituation kan bero på att den enskilde elevens ansvar blir 
mindre uppenbar i en stor grupp då det personliga engagemanget och inflytandet tenderar att 
minska vid tilltagande gruppstorlek (Svedberg, 1997).  Den stökiga situationen i den stora 
undervisningsgruppen kan också bero på möjligheterna att få feedback av läraren som 
minskar i en stor grupp (Svedberg, 1997).  I vetskapen om att den stora gruppen blir mer 
uppgiftsorienterad än relationsorienterad förefaller Skolverkets (2002) lägesbedömning 
befogad, som beskriver att lärare-elev-relationen blir lidande då lärare av stress upplever 
känslor av otillräcklighet gentemot eleven. Slutsatsen av detta blir att lärarens 
arbetsbelastning blir för hög och stressfull i stora undervisningsgrupper. 
Undervisningsgrupper bör därför vara mindre för att en relationsmedveten pedagogik skall gå 
att möjliggöras. 
 
Det är även viktigt att poängtera faran av utbildningsgrupper som blir för 
gemenskapsinriktade och tar skolarbetet med en klackspark (Aspelin, 2003). Det bör finnas 
en balans i utbildningsgrupper mellan gemenskap och prestation för att exempelvis en klass 
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ska prestera effektivt, då människor har behov av gemenskap i presterandegrupper också har 
behov av att prestera i mer gemenskapsinriktade grupper (Aspelin, 2003).  
 

7.1.2 Minoriteter uppmärksammas i mindre klasser 
Vad som är framträdande i resultaten i ”Klasstorleken har betydelse” är att minskade klasser 
möjliggör ett sociokulturellt perspektiv.  Achilles (1999), Lindahl och Krueger (2002), 
Blatchford (2003) och Einarsson (2003) redovisar i sina resultat att elever med utländsk 
bakgrund, lägrepresterande elever samt flickor ur ett jämställdhetsperspektiv vinner på 
minskade klasser, då de deras behov lättare kan uppmärksammas i undervisningen (Säljö, 
2000).  
 
Enligt Skolverket (2010) kommer 49 % av eleverna med utländsk bakgrund i grundskolan 
inte in på gymnasiet. Med ambitionen att behörigheten för elever med utländskbakgrund skall 
bli 100 % är ett viktigt utgångsläge minskade klasser då minoriteter bevisligen presterar bättre 
i dessa.  
 

7.1.3 Betydelsen av lärares arbetsmetod och förhåll ningssätt 
En god lärmiljö handlar om goda relationer i klassrummet vilket medför betydelsen av en 
lärare som inser att en god undervisning är lika betydelsefullt som upprätthållandet av en god 
relationsmedveten pedagogik. Förutom en minskad klasstorlek är därför en kombination av 
kunskap och omsorg också är viktiga faktorer för elevers kunskapsutveckling, där även 
lärares val av arbetsmetoder och förhållningssätt är betydelsefulla. Skolverkets resultat (2009) 
om vad som kännetecknar framgångsrika skolor motsvarar några av uppsatsen undersökta 
studier (Einarsson 2003; Blatchford 2003; Granström 1998) som menar att lärares 
arbetsmetod och förhållningsätt också spelar in för elevers optimala kunskapshämtning. 
Hundeide (2006) poängterar de kontrakt som uppstår i relationerna mellan lärare och elev, 
vilken kan bli lidande då läraren av stress riskerar att appropriera fel bild av eleven. Det är 
viktigt att missförstånd mellan lärare och elever inte sker, då läraren i synnerhet har ett ansvar 
och intresse som definitionsmakt i klassrummet att se till att kontrakten i klassrumssituationen 
är positiva för att varje elevs kunskapsutveckling och tillblivelse skall bli optimal. Därför 
förefaller Skolverkets undersökningsresultat korrekt vad gäller framgångsrikt förhållningssätt 
hos lärare som strävar efter sina elevers optimala studieresultat, dvs. att motiverade, 
pådrivande och omhändertagande lärare som upprätthåller nära och förtroendefulla relationer 
till eleverna leder till högre elevresultat (Skolverket, 2009). 
 
Blatchford (2003), Einarsson (2003) och Granström (1998) betonar betydelsen av lärares 
arbetsmetoder och förhållningssätt som betydelsefullt för elevers kunskapshämtning. 
Granström (1998) och Blatchford (2003) framhåller vikten av grupparbeten som en 
fördelaktig arbetsmetod då de bland annat möjliggör goda sociala relationer mellan eleverna 
men även ökar elevdeltagandet. Den kanske mest optimala gruppstorleken i sådana 
grupparbeten är tre elever då varje gruppdeltagare får en relativt stor del av livsutrymmet 
(Svedberg, 1997).  Blatchford (2003) menar däremot i sin studie att en gruppstorlek på mellan 
4-6 elever är mest effektiv vad gäller grupparbeten.  Slutsatser av detta är att grupparbeten är 
en betydelsefull metod i målet att uppmärksamma alla elever i den stora 
undervisningsgruppen och att den bör innehålla ett elevantal på mellan 3-6 elever. Dock är 
det betydelsefullt i ett sociokulturellt perspektiv att läraren i varje klass beaktar varje unik 
undervisningssituation och gruppsammansättning vid konstrueringen av sådana här 
arbetsgrupper, för att de sociala relationerna skall vara så goda som möjligt. Det är även 
viktigt att poängtera att det ligger i lärarens intresse att kontinuerligt vidareutbilda sig, för att 
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mest effektivt undervisa de mindre klasserna och grupperna (Blatchford 2003; Einarsson 
(2003). 
 

7.2 Lärarens plats i en stor klass  
Lärarens centrala roll i klassen är den viktigaste källan till information och arbetsinstruktioner 
och således en av de viktigaste faktorerna för elevernas inlärning. Lärarens roll som ledare i 
en klass är oftast självklar. Dock nämns läraren i de litteraturstudiernas undersökta 
forskningar mycket lite eller inget alls. Det som nämns om läraren är det utsatta position 
läraren befinner sig i samt hur stressig arbetsmiljö en lärare får uppleva i de stora 
undervisningsgrupperna (Einarsson 2003; Achilles 1999; Blatchford 2003; Granström 1998). 
Bland annat hävdar Granström att eleverna inte lider prestationsmässigt av de för stora 
klasserna men att lärarna blir lidande och riskerar att bli utbrända (Granström, 1998). Detta i 
sin tur leder till att undervisningskvalitén minskar och eleverna själva blir lidande av bristerna 
i det sociala samspelet mellan lärare och elever (Jerlang med flera, 2007). 
 
Andra faktorer som en lärare får ta hänsyn till är den stora variationen av elever, som alla är 
olika, har olika förutsättningar eller funktionsförmågor. Elever med svaga funktionsförmågor 
har idag inte alltid en specialpedagog med sig vilket gör att läraren belastas än mer av de 
speciella behoven eleven har. Blatchford (2003) menar att elever med svaga 
funktionsförmågor mår betydligt mycket bättre i mindre klasser då läraren har mer tid över att 
hjälpa de som är i behov. Samtidigt menar Blatchford (2003) att undervisningskvalitén och 
lärarens instruktioner blir sämre samt den individualiserade undervisningen blir lidande i 
stora undervisningsgrupper. Slutsatsen blir därför att relationerna mellan lärare och elev styrs 
utav antalet elever som finns i klassen. 
 
Alla aspekter i klassrummet berör läraren på ett eller annat sätt. En god lärmiljö innebär att ha 
goda relationer i klassrummet, där bråk och avbrott försämrar kvalitén på inlärningsmiljön 
(Achilles 1999; Blatchford 2003; Bonesrønning 2003). De disciplinära fallen samt avbrotten 
blir allt färre i mindre undervisningsgrupper (Achilles 1999; Blatchford 2003; Bonesrønning 
2003). Detta innebär att mindre undervisningsgrupper ger läraren mer tid och utrymme för 
själva undervisningen samt planeringen.  
 
En minskning av alla klasser till 20 elever är en mer lämpad arbetssituation för lärarna. Dock 
ökar stressen och tiden att interagera med eleverna minskar lite för varje elev som tillsätts 
efter 20 (Maasoumi m.fl., 2005; Granström 1998). 
 
Då ingen av de undersökta forskningarna haft läraren i centrum måste läraren måste anpassa 
sig efter klassindelningen, vilket gör att författarnas egna antaganden står i centrum. Fler 
faktorer än endast klasstorleken spelar in på de disciplinära fallen som uppstår i klassen, så 
som sociokulturella aspekter och interaktionen mellan lärare och elev. Läraren tvingas 
samtidigt indirekt gå emot läroplanen (Lpo 94) i och med att den inte tar hänsyn till lärarens 
arbetssituation som uppstår i de stora och stressiga undervisningsgrupperna (Einarsson 2003; 
Achilles 1999). Slutsatsen blir därför att det är ett svårt uppdrag för läraren i de stora 
klasserna att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.  

7.2.1 Författarnas sammanfattning av ett möte med t vå lärare 
Inför arbetet med det valda området kring litteraturstudien åkte David till sin gamla VFU plats 
på Mönsteråsgymnasiet för att fråga sin före detta handledare och lärare i historia och religion 
om dennes erfarenhet kring stora klasser. Anders Nordström har arbetat som lärare sedan 
1972 och sett många olika klasser genom åren. Enligt Anders spelar klasstorleken inte alltid 
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spelar någon roll. Klasserna han har arbetat med har varierat i storlek och han menar att ingen 
elev eller grupp är den andre lik, alla är olika. Anders hävdade att det som är mest 
betydelsefullt för elevers prestationer är elevernas intresse och lärarens arbetsmetoder.  

Jonas Karlsson Sköld var en annan lärare vid bordet då diskussionen ägde rum. Jonas är en 
nyligen examinerad lärare i historia och religion och menar att han än inte allt för van vid 
arbetet. Jonas hävdade att klasstorleken inte spelar någon roll och drog upp ett exempel med 
en klass i årskurs tre på gymnasiet som hade ett elevantal på 13 elever. Enligt Jonas var 
elevernas intresse för ämnet så stort att det inte hade märkts om de varit 30 elever eller mer. 
Undervisningsformen i fråga var här katederundervisning men det ingick även 
diskussionsfrågor. 

Att relationen mellan läraren Anders och eleverna blir svagare ju fler elever det är i 
klassrummet går att anta. Då David själv sett Anders undervisa stämmer det att han har bra 
koll på elevernas framsteg i ämnena då han skapat goda relationer till dem.  

Inom undervisningsämnena historia och religion ingår även en hel del arbetstyper som 
möjliggör social kontakt som utvecklar relationerna mellan eleverna. I klassens grupparbeten 
har Anders bra koll eleverna då han spenderar tid med varje grupp för att se hur de jobbar och 
hur långt de kommit. Anders menar att detta är en färdighet som varje lärare utvecklar med 
åren. Dock menar både Anders och Jonas att det blir det svårare att bygga starka relationer till 
eleverna när de är för många och att varje extra elev minskar tiden för andra även om långt 
från elever behöver extrahjälp av sin lärare i just dessa två ämnena. 

 

7.3 Slutsatser och tankar kring de empiriska studie rnas varierande resultat 
om klasstorlekens effekter 

 
Det går efter denna litteraturstudie att konstatera att klasstorlek är ett forskningsområde vars 
resultat varierar från den ena studien till den andra. Samtliga av litteraturstudiens sju 
undersökta studier påvisar varierande resultat: klasstorlekens betydelse, klasstorlekens ringa 
betydelse och klasstorlekens tvetydiga betydelse för elevers kunskapsutveckling. Under 
rubriken ”Klasstorleken har betydelse” har fyra avhandlingar undersökts vilka påvisat 
klasstorlekens betydelse för elevers prestationer (Achilles 1999; Blatchford 2003; Einarsson 
2003; Lindahl & Krueger 2002). Rubriken ”Klasstorleken har ingen betydelse” har redovisat 
en studie av Granström (1998) som menat att klasstorleken har negativ betydelse för elevers 
prestationer. Överskriften ”Forskning som ifrågasätter klasstorlekens betydelse” behandlade 
två ekonomiska forskningar som angav klasstorlekens tvetydiga betydelse för elevers 
prestationer. Av den aktuell och relevant forskning som författarna funnit i området om 
klasstorlek har en majoritet (Achilles 1999; Blatchford 2003; Einarsson 2003; Lindahl & 
Krueger 2002) visat positiv betydelse, medan tre studier (Maasoumi med flera 2005; 
Bonesronning 2002; Granström 1998) mer eller mindre ifrågasatt eller förnekat dess 
betydelse för elevers prestationer. I en jämförelse av samtliga sju studier går det att dra 
slutsatsen att de fyra studierna som redovisats under rubriken ”Klasstorleken har betydelse” 
har störst trovärdighet och representativitet, då dessa ägt rum under längre tid samt haft mer 
omfattande datainsamlingar och även genom observationer tagit hänsyn till de naturliga 
variationerna i klassrummet. Övriga tre studiers resultat (Maasoumi med flera 2005; 
Bonesronning 2002; Granström 1998) går att ifrågasätta. De två ekonomiska studiernas 
resultat under rubriken ”Forskning som ifrågasätter klasstorlekens betydelse” har inte 
observerat situationerna i klassrummen utan endast analyserat elevers resultat, vilka är så pass 



28 
 

otydliga att författarna menar att de inte utgör någon större bas för konsensus eller 
vetenskapligt antagande. Granströms rapport (1998) som utspelat sig endast under några 
observationstillfällen saknar, i jämförelse med Achilles (1999), Blatchfords (2003), 
Einarssons (2003) och Lindahl och Kruegers (2002) studier som ägt rum under flera år, en 
övertygande tidsomfattning för att kunna frambringa en övertygande konklusion om dess 
antagande. Dessutom ska enligt Granströms rapport (1998) elevgrupper av minoriteter inte 
alls påverkas av klasstorlek vilket inte är särskilt trovärdigt då majoriteten av uppsatsens 
undersökta och mer omfattande studier10 visat motsatsen. Maasoumis med fleras amerikanska 
undersökning ger ett ofärdigt intryck i fråga om ett ställningstagande då de ena stunden menar 
att en klasstorlek på 20 elever är fördelsaktigt för elevers prestationer och i andra stunden 
menar att frågan om klasstorlek fortfarande är öppen. Bonesronnings norska undersökning 
proklamerar att hans studie är långt ifrån färdig, vilket även i denna forskning försvårar ett 
ställningstagande till studieresultaten.  
 

7.4 Ekonomiska fördelar och nackdelar med klasstorl ek 
Som det konstaterats innan är ämnet klasstorlek knutet till ekonomi11. De ekonomiska 
forskningarna som presenterats under rubriken ”Forskning som ifrågasätter klasstorlekens 
betydelse” bevisar detta och menar att den största problematiken med klasstorlek är ekonomin 
(Bonesronning 2003; Maasoumi med flera 2005). Det vill säga, för att få mindre klasser 
behöver kommuner anställa fler lärare vilket i sin tur innebär skolor behöver tilldelas mer 
ekonomiska resurser. Författarna instämmer med Lindahl och Krueger (2002) som menar att 
minskade klasser på sikt innebär större samhällsekonomisk vinst, då en investering i 
minskade klasstorlekar betyder en investering i ungdomen och deras skolgång. Chuck 
Achilles (1999) framhäver även bland annat att elever från sämre socioekonomiska 
förhållanden kunskapsmässigt gynnas i små klasser. Detta skulle kunna innebära att hela 
samhället slutligen gynnas av en investering i minskade klasser då dessa elever får en större 
möjlighet att ta sig ur fattiga förhållanden.  
 
Begreppet lärartäthet har nämnts i uppsatsens bakgrund och begreppet används inom skolor 
vilken räknar antalet lärare på hundra elever. Lärartätheten är mycket dyr att höja och många 
skolor har olika lärartätheter. Friskolor som Bauer, Academedia och Pysslingen bedrivs av 
diverse aktiebolag och har en låg lärartäthet på cirka 6,8 lärare på 100 elever 
(Lärarnastidning, nr. 16/10). Eftersom dessa skolor drivs av vinstintresse är lärartätheten lägre 
än till exempel kommunala skolor som har en genomsnittlig lärartäthet på 7,9 lärare på 100 
elever (Lärarnas tidning, nr. 16/10). Däremot har friskolor som bedrivs av ideella föreningar, 
Montessoriskolan Malmen och Franska skolan, en lärartäthet på 8,6 lärare på 100 elever 
vilket beror på att skolor som är skapade av ekonomiska föreningar eller stiftelser har högre 
lärartäthet än de som bedrivs av aktiebolag (Lärarnas tidning, nr. 16/10). Lägst lärartäthet har 
kunskapsskolan samt Vittraskolorna, med en lärartäthet på 5,6 per 100 elever och sparar 
därför flera miljoner kronor per år (Lärarnas tidning, nr. 16/10). Författarna anser att 
lärartätheten bör höjas av sociokulturella samt relationsmedvetna anledningar, vilken sker 
naturligt vid en minskning av klasser. 
 
I Bonesronnings (2003) och Maasoumi med fleras (2005) ekonomiska forskningar har en 
problematik konstaterats, nämligen att de endast väljer att matematisk räkna ut vilka som 
tjänar på de mindre klasserna men utesluter de pedagogiska aspekterna. Det blir följaktligen 

                                                      
10 Chuck Achilles (1999), Peter Blatchford (2003), Mikael Lindahl och Alan Krueger (2002), Charlotta 
Einarsson (2003) 
11 Se sidan 21. 
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väldigt svårt att få ut korrekt data om klasstorlek och samtidigt blunda för de naturliga 
variationerna som förekommer i klassrummen, nämligen trivselfaktorer och arbetsformer som 
denna uppsats bevisat är relevant för elevers prestationer. Problematiken blir än mer uppenbar 
då de ekonomiska forskningarnas komplexa uträkningar av empirisk data inte presenterar 
något konkret resultat som går att dra slutsatser från.  

De ekonomiska forskningarna av Bonesronning (2003) och Maasoumi med flera (2005) har 
däremot givit en betydelsefull inblick i hur länder som USA och Norge arbetar med att 
minska klasser. I USA ger till exempel staten ut 12 miljarder dollar vart sjunde år åt att 
exempelvis minska klasserna i landet och tillsätta lärare (Maasoumi m.fl., 2005). I 
Bonesrønnings forskning (2003) framgår det att skolor i Norges norra regioner har sämre 
ekonomiskt ställt och att lärare därför tvingas ta på sig större klasser.  

Stora klasser kan således vara ett tecken på fattigdom eller ekonomisk prioritering på annat 
håll. I denna litteraturstudie har det konkluderas att mindre klasser är betydelsefullt för 
elevernas inlärning, vilket torde således vara en tillräcklig anledning för att, Sverige som ett 
välutvecklat land med stabil ekonomisk grund, satsa på sin ungdoms framtid genom minskade 
klasser. Stater i USA så som Kalifornien och Texas som har mycket immigration har insett 
fördelarna med mindre klasser och dess betydelse för minoriteter och spenderar därför stora 
ekonomiska resurser på klasstorleksminskningar (Maasoumi m.fl., 2005).  

 

7.5 Pedagogiska implikationer och tankar om vidareu tveckling 
Forskningsområdet inom klasstorlekens betydelse är väldigt utarbetat, varierande och långt 
från färdigt. Undersökningarna har pågått sedan 1920-talet och fortsätter än i våra dagar 
(Englehart12, 2007). Dessa undersökningar har gått till på olika sätt och resultaten har alltid 
varierat (Englehart, 2007). Frågan om elever tjänar på mindre klasser är svår att hitta ett direkt 
svar på. Som redan upprepade gånger nämnt pekar uppsatsens undersökta forskningar på 
olika resultat, även om det går tolka att en klassminskning till under 15 elever skulle göra en 
märkbar skillnad för både lärare och elevers prestationer (Achilles, 1999).  

Den största och mest omtalade undersökningen på området är S.T.A.R, (Student Teacher 
Achivement Ratio) och gav tydliga resultat (Massoumi, 2005).  En av fördelarna med S.T.A.R 
var den längre tid projektet varade. För att verkligen få fram ett säkert resultat har tiden visat 
sig vara nödvändig. Fortsatta studier bör därför ta lärdom av S.T.A.R-projektets fördelar. 
Även den stora budget som S.T.A.R-projektet blev tilldelad hjälpte den att genomföra 
projektet med så säkra marginal som möjligt.  

S.T.A.R- projektet kan ses som ett bra och tillräckligt bevis för klasstorlekens betydelse ur ett 
relationsmedvetet och sociokulturellt perspektiv, då relationerna stärks mellan lärare samt 
elev och elever med särskilda behov ges mer utrymme för utvecklas i skolan (Achilles, 1999). 
Dessvärre är forskningen kring klasstorlekens betydelse ur lärarens perspektiv allt för 
outforskad, vilket är ett område som behöver undersökas mer då litteraturstudiens bearbetade 

                                                      
12 Joshua Englehart från Cleveland State University, Ohio, USA, beskriver att forskningsområdet klasstorlekens 
betydelse är väldigt utarbetat, men långt från färdigt. Undersökningarna har pågått sedan 1920-talet och fortsätter 
än i våra dagar (Englehart 2007). Dessa undersökningar har gått till på olika sätt och resultaten har alltid varierat. 
Främst har forskningen ägt rum i USA, ett fåtal forskningar har varit statligt sponsrade och ägt rum i hela 
delstater. Dessa har i regel pågått under en längre tid (Englehart 2007). 
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forskningar inte berör läraren i den utsträckningen som författarna till uppsatsen hade velat. 
Slutsatsen blir således att lärarens roll förefaller ointressant för forskarna trots att det är 
läraren som spelar den mest centrala rollen i klassen.  

Samtidigt bör det erbjudas att lärare med stora klasser får mer och bättre vidareutbildning för 
att klara hantera de stora klasserna utefter den relation som krävs för att varje elev ska må bra 
i skolan och utvecklas. Mer digitala effektiviseringar är nödvändiga som ett komplement till 
låg lärartäthet (Lärarnas tidning Nr16/10). 

Ett bra exempel av ett digitalt program som stärker relationen mellan lärare och elev samt 
lärare och föräldrar är DevTalk (http://www.devtalk.se/). Detta såg David under sin VFU-
praktik på Krungårdsskolan i Blomstermåla. Programmet innehöll bland annat schema, 
kommande aktiviteter, IUP samt en e-mail som fungerade mellan föräldrar, elever och lärare. 
Här kunde föräldrar dagligen följa elevernas närvaro samt betyg. En mycket god relation 
mellan alla parter gick att se här. DevTalk i sig ändrar inte klasstorlekens medförande 
problem, men är ett verktyg till att underlätta lärarens arbete och förbättra relation mellan de 
tre nämnda parterna. 

Program likt dessa bör vara i tiden för alla skolor då de underlättar mycket för lärarens arbete 
i skolor och är mycket hjälpsamt under grundskolan samt även den frivilliga skolformen. Ett 
problem blir dock den utbildning nya program och metoder kräver samt den tid det tar att 
komma till rätta med det. Det blir således dyrt och tidskrävande men inte lika dyrt som att 
tillsätta fler lärare. 
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