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Sammanfattning.

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse klasstorlek har för elever och lärare 

utifrån deras egna upplevelser mot bakgrund av faktorer som trivsel, miljö, gruppdynamik, 

stress, lärande samt prestation och motivation. Våra frågor var således: Hur upplever elever 

och lärare att det är att befinna sig i en liten respektive stor klass? Vilka för- och nackdelar 

upplever elever och lärare i den befintliga klassen? och Finns det något samband mellan 

klasstorlek och elever och lärares upplevelser? Som metod användes en kvalitativ metod i 

form av intervjuer då vår önskan var att komma informanterna på djupet genom att ta del av 

deras upplevelser, erfarenheter och sociala värld. Det genomfördes åtta intervjuer på två olika 

skolor, varav fyra intervjuer på varje skola. Sex av intervjuerna var elevintervjuer och två var 

lärarintervjuer. Efter insamlingen av materialet så transkriberades intervjuerna och 

analyserades med stöd av symbolisk interaktionism och hermeneutik, då vår önskan var att 

fånga informanternas sociala verklighet och tolka texterna med en djupare förståelse. 

Det som framgick var att eleverna överlag kände sig nöjda i den befintliga klassen. Generellt 

så upplevde eleverna i de båda klasserna att miljön var något högljudd och att de stundvis 

hade svårt att få studiero. Vidare upplevde eleverna i båda klasserna en god sammanhållning, 

främst eleverna i den lilla klassen. Liknande attityder och värderingar fanns hos samtliga 

elever, där kamratskap var en betydande del. Elevernas framtidsvisioner gällande bra betyg 

för ett kommande arbetsliv var en stor motivationsfaktor till att gå i skolan för alla elever. 

Samtliga elever upplevde periodvis stress, framförallt när det gällde prov och läxor. De flesta 

elever upplevde att lärarna hade tid att se och hjälpa dem. Trots detta önskade lärarna i de 

båda klasserna att det fanns mer tid till att hjälpa varje enskild elev. Vår slutsats är att det 

fanns mer likheter än skillnader mellan den stora och lilla klassen. Då vår studie endast är en 

inblick i klasserna får vi svårt att uttala oss generellt om klasstorlek och dess specifika 

påverkan för informanternas upplevelser.

Nyckelord

Pedagogik, Grundskola, Intervju, Klasstorlek.
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Förord. 

Det har varit ett intressant och utvecklande arbete att studera elever och lärare i grundskolan 

och ta del av deras personliga åsikter och erfarenheter. Vi vill tacka de två grundskolorna, 

elever och lärare för att de ställt upp i en studie som vi anser värdefull för debatten gällande 

klasstorlek. 

Vem du än är som läser denna uppsats så hoppas vi att du finner den intressant och att den 

föder nya tankar och ny kunskap.

Uppsala, december, 2013

Katarina Konradsson, Nora Widegren
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1. Inledning

Vi är två studenter som valt Pedagogik som huvudämne i våra studier. Vår inriktning inom 

pedagogik skiljer sig något. Den ena av oss har läst pedagogik med inriktning mot personal 

och arbetsliv medan den andra läst Pedagogik på en mer allmän nivå. När vi skulle bestämma 

ämne för vår C-uppsats så fann vi ämnet klasstorlek intressant och ville gärna utforma studien 

utifrån detta. Efter att ha diskuterat klasstorleksfrågan med andra märkte vi att det fanns 

många och skilda åsikter om ämnet vilket väckte en nyfikenhet hos oss. En av oss har även en 

syster som arbetar i mindre klasser som i sin tur introducerat oss till ämnet då vi blev nyfikna 

på arbetssättet och ville göra en djupare undersökning om detta. Vår studie handlar i sin tur 

om elever och lärares upplevelser i stor respektive liten klass. Vår målgrupp i studien är barn, 

men klasstorlekar med dess gruppdynamik som begrepp är brett och kan appliceras på fler än 

en åldersgrupp. Vi har båda mest erfarenhet av större klasser, men en av oss har även 

erfarenhet av en lite mindre klass, vilket gör det intressant att se om våra egna erfarenheter, 

attityder och åsikter speglar de klasser vi ska undersöka. Ämnet som vi har valt att undersöka 

valde vi för att få en djupare förståelse för pedagogik ur ett socialt perspektiv, där gruppen och 

individen står i fokus.

Det finns olika sätt att bedriva pedagogik och hantera gruppdynamik och vi har valt att 

undersöka två skolor i årskurs åtta som arbetar på olika sätt i förhållande till klasstorlek. I en 

mindre klass tänker vi oss att det är naturligt att eleven får den hjälp och det stöd som denne 

behöver, medan en större klass öppnar upp för fler sociala relationer och gemenskap. Vår 

förhoppning med denna C-uppsats är förutom att lyfta en viktig fråga, få en bredare kunskap i 

ämnet för att kunna bära med det till ett kommande arbetsliv. Vi har en gemensam grundsyn, 

att skolan ska vara en trygg plats att vara på och som ska främja lärande. I vårt arbetsliv vill vi 

gärna kunna påverka och förändra till det bättre då vi har tankar om att arbeta med utbildning 

och kompetensutveckling för vuxna men även med barn som befinner sig i skolmiljö och då 

fann vi detta ämne intressant. Ämnet är också ytterst relevant i dagens samhälle då det 

förekommer en debatt om storleken på klasser.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse klasstorlek har för elever och lärare 

utifrån deras egna upplevelser mot bakgrund av faktorer som trivsel, miljö, gruppdynamik, 

stress, lärande samt prestation och motivation.

Utifrån ovan nämnda syfte har vi formulerat följande frågeställningar:

• Hur upplever elever och lärare att det är att befinna sig i liten respektive stor klass?

• Vilka för- och nackdelar upplever elever och lärare i den befintliga klassen?

• Finns det något samband mellan klasstorlek och elever och lärares upplevelser?

3. Bakgrund

I Sverige kan skolklasser se ut på olika sätt, och de kan variera i storlek, vilket har lett till 

diskussioner om hur många elever som bör finnas i en klass. Metta Fjelkner, ordförande för 

Lärarnas Riksförbund har i debattartikeln “Lagstifta om mindre skolklasser” lyft fram frågan 

om att i skollagen införa ett tak för antal elever i en skolklass. Fjelkner (2012, 27 mars) 

argumenterar att det är av stor vikt att undersöka förhållandet mellan elevgruppernas storlek, 

sammansättning och resultaten som är kopplade till det. Begreppet klasstorlek kan definieras 

och tolkas på olika sätt, och vi har valt att definiera begreppet som “antalet elever per 

undervisningsgrupp”, oberoende av antalet undervisande lärare. Det råder även en diskussion 

kring hur många lärare det bör finnas i en undervisningsgrupp, där ekonomiska resurser blir 

en bidragande faktor. Karin Lundberg- Bergstedt kommer i sin undersökning Resurser i 

skolan- finns de eller finns de inte? från 2009 fram till att lärarna ansåg att eleverna inte får 

det stöd de behöver, och att det enligt dem beror på att det inte finns tillräckligt många vuxna i 

klassrummet, vilket blir en ekonomisk fråga. Betyg och lärande i landet varierar, likaså 

elevens välbefinnande. Bengt-Erik Anderssons studie: “Elevers skolmiljö- En översikt av 

forsknings- och utvecklingsarbete med inriktning mot grundskolan”, från 1983 visade att 

skoltrivseln i skolan avtar ju äldre eleverna blir. När vi studerat tidigare forskning så la vi 

märke till att den tenderat att fokusera på klasstorleken ur ett undervisning- och 

könsperspektiv. Vi saknar omfattande tidigare forskning som belyser klasstorlekens påverkan 

sett från elevens synvinkel. 
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Sue Habeshaw, Graham Gibbs och Trevor Habeshaw har i sin bok 53 Problems with large 

classes från 1992 skrivit om vilka problem som kan uppstå med stora klasser och hur dessa 

kan hanteras. Om klasstorleken är för stor i förhållande till rummets storlek så kan det leda till 

problem ur ett säkerhet- och hälsoperspektiv. De nämner även att stora grupper kan bidra till 

att eleven känner sig anonym i förhållande till de andra eleverna. Ett tredje problem som de 

diskuterar är att det blir vanskligt för läraren att undervisa och lära ut till precis varje elev i en 

stor grupp (Habeshaw., et al 2006). Sixten Marklund kunde i sin studie: Skolklassens storlek 

och struktur-studier rörande elevernas kunskaper i relation till klassens storlek och 

homogenitet från 1959 inte se några tecken på att små klasser skulle ge bättre resultat 

(Marklund, 1962). Det finns som synes en ständigt pågående debatt i samhället där det finns 

två motpoler. Vissa menar att eleverna lär bättre när de är i större grupp och lär av varandra, 

medan andra hävdar att eleven behöver mycket tid av läraren och att detta uppnås i mindre 

grupper. Inget av detta behöver vara en självklarhet, men med vår studie hoppas vi kunna 

väcka tankar, omvärdera förutfattade meningar och ge en bredare insikt

När vi påbörjade vår studie så var vi av den uppfattningen att mindre klasser skulle gynna 

elevernas betyg såväl som välbefinnande. Det finns som sagt delade meningar om vad folk 

anser är den bästa metoden. I vår uppsats vill vi inte fokusera på vad som är det bättre eller 

sämre alternativet, utan försöka belysa faktorerna trivsel, miljö, gruppdynamik, stress, lärande 

samt prestation och motivation och dess relation till klassens storlek.

I skollagen (SFS 2010:800) står det skrivet att syftet med utbildning är att främja elevers 

utveckling och lärande. Utbildning ska se till mänskliga rättigheter, jämställdhet, integritet 

och grundläggande demokratiska värderingar. Skolan ska även se till varje enskild individs 

unika behov. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet tas det även upp 

att utbildningen ska vara likvärdig, men att det inte behöver betyda att alla skolor ska arbeta 

på samma sätt (Lpo, 2011). Med hänsyn till detta anser vi att klasstorleksfrågan är relevant.
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4. Val av litteratur

Här nämner vi ett urval av den litteratur som vi använt oss av och som haft en betydande roll 

i vår studie.

Sixten Marklunds bok: Skolklassens storlek och struktur- studier rörande elevernas 

kunskaper i relation till klassens storlek och homogenitet (1962), kan tyckas en aning gammal 

och förlegad men vi valde ändå att ta med den för att få en bredare grund att stå på och en 

djupare inblick i hur det kunde se ut förr i tiden, där elevantalet varierat i storlek. Boken gav 

oss en intressant inblick i ämnet och den visar att klassens storlek diskuterats under lång tid. 

Charlotta Einarssons avhandling: Lärares och elevers interaktion i klassrummet- betydelsen 

av kön, ålder och klasstorlek, samt lärares uppfattningar om interaktion från 2003 valde vi 

dels för att hon fokuserar på klasstorlek men också för att hon studerat samma åldersgrupp 

som vi berör. Det kan också vara intressant att ta del av en observationsstudie då vi enbart haft 

intervju som metod. 

Kjell Granströms studier Stora och små grupper- Forskning om klasstorlekens betydelse för 

elevers och lärares arbetssituation”, från 1998, och “Pupils´ perceived performances and 

satisfaction as a function of frame factors in the classroom från 1997 är också av intresse för 

oss då han har kommit fram till resultat kring de ämnen som även berör vår studie.

Robert Thornbergs bok Det sociala livet i skolan- socialpsykologi för lärare från 2013 har 

varit betydande för oss då vi lärt oss mer om socialpsykologi som är en stor del av en 

skolverksamhet.

5. Tidigare forskning 

Här nedan presenteras ett urval av tidigare forskning inom ämnet som vi finner relevant för 

vår studie

5.1. Klassens storlek

Enligt tidigare studier, så som Sixten Marklunds bok från 1962: Skolklassens storlek och 

struktur - studier rörande elevernas kunskaper i relation till klassens storlek och homogenitet, 

så uppkom inte frågan om klassens storlek förrän 1864, innan dess hade inte frågan 
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diskuterats. 1920 kom en typ av reglemente som fungerade som en förebild och gav 

anvisningar om hur eleverna skulle delas in i olika klasser (Marklund, 1962). Antal elever i 

klasser minskade då ett tag för att sedan öka på 1940-talet då årskullarna ökade. Efter att 

under en tid strikt delat upp elever i klasser började detta luckras upp och övergick så 

småningom alltmer till att dela upp klasserna i mindre grupper, varpå möjlighet gavs att se 

mer till varje individ och ge eleverna mer individuell hjälp. Marklund (1962) tar upp att efter 

folkskolstadgan 1858 så blev klasserna mer homogena anseende ålder, de som var i samma 

ålder gick i samma klass, vilket inte hade varit fallet tidigare. I Sverige var det till en början 

inte vanligt förekommande med klasstorleksundersökningar, utan det var från 1950-talet och 

framåt som forskare började undersöka detta. Marklunds undersökning från 1959 visar att 

elevernas intelligens inte skiljde sig nämnvärt mellan de olika klasserna. Marklund (1962) 

kunde i sin studie inte se några tecken på att små klasser skulle ge bättre resultat. 

I en avhandling av Charlotta Einarsson från 2003, Lärares och elevers interaktion i 

klassrummet- Betydelsen av kön, ålder samt lärares uppfattningar om interaktion, som bygger 

på 58 stycken klassrumsobservationer, undersökte hon hur lärare och elever interagerar i 

klassrummet och även om ålder och kön hade någon betydelse vad gäller hur mycket eleverna 

interagerar med läraren. Studien sträcker sig över hela grundskolan. I studien framgick det att 

de elever som gick i mindre klass hade något mer kontakt med läraren än de som gick i större 

klass (Einarsson, 2003). Hon menar även att det inte behöver vara så, då vissa elever kan vara 

bättre på att förse sig med uppmärksamhet från läraren. Lärarkontakten kan inte enbart 

förklaras av gruppstorlek utan andra faktorer, såsom lärarens personlighet och även sättet som 

läraren undervisar på spelar in. Författaren menar även att lärarens och elevernas ålder och 

kön har betydelse, så tillvida att pojkar till exempel tar mer talutrymme (Einarsson, 2003).

I Catharina Holmström och Malin Sandströms C-uppsats : “Stor eller liten klass”- 

Klasstorlek ur ett undervisningsperspektiv, från 2008 kommer de fram till att klasstorleken 

inte har någon speciell betydelse. I vissa fall kunde de dock se en liten betydelse av 

klassrumsstorleken, gällande de lägre åldrarna och i socioekonomiskt svaga grupper. I 

uppsatsen kom de fram till att tid var den faktor som var den största skillnad mellan en liten 

och stor klass. I en mindre klass kan mer tid ges åt varje specifik elev. De flesta av lärarna 

hade samma typ av strategi och undervisningsform oavsett storleken på klassen, där målet var 

att få en bra och fungerande grupp. Lärarna tyckte att de hade ungefär samma arbetsklimat 

oberoende av om det var en liten eller större klass. En skillnad som dock kunde förekomma 

var ljudnivån, då denna tenderade att öka i den större klassen, men det trodde de sig bero mer 
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på individernas personlighet och gruppsammansättning än klasstorleken (Holmström, & 

Sandström, 2008). 

Kjell Granström har gjort en studie från 1998 som heter: Stora och små grupper- Forskning 

om klasstorlekens betydelse för elevers och lärares arbetssituation”, där han kom fram till att 

klasstorleken inte hade så stor betydelse, utan andra faktorer, såsom lärarens personlighet och 

lektionernas upplägg hade större betydelse. Vidare tar han tar upp att forskare kunnat se att 

lärarna får en mycket mer hektisk arbetsmiljö när klasserna är större, och på sikt kan denna 

stress leda till utbrändhet (Granström, 1998). Granström nämner även en annan studie från 

1997 som han genomfört som heter: “Pupils´ perceived performances and satisfaction as a 

function of frame factors in the classroom. I den studien så genomförde han observationer 

som omfattade 63 lektioner. Granström (1997) noterade vilka arbetsformer som användes 

mest, vilka ämnen som förekom och även elevernas interaktion med varandra. Han kom fram 

till resultatet att den faktor som eleverna tyckte var viktigast för att de skulle få ut så mycket 

som möjligt av varje lektion var lektionernas utformning, hur läraren undervisade, och om 

eleverna jobbade i grupp eller ensam. De flesta eleverna tyckte att de fick mest utbyte om de 

jobbade i par eller grupp (Granström, 1997). 

Peter Fredriksson, Hessel Oosterbeek och Björn Öckert har i sin effektstudie från 2012 mätt 

Långsiktiga effekter av mindre klasser i årskurs 4-6. Fredriksson et al. (2012) kom i sin 

effektstudie fram till en teori att i en mindre klass så ökade elevernas kognitiva förmåga. De 

kunde även se en positiv effekt på utbildningsnivån, som höjdes när klasserna var mindre. 

Ytterligare en viktig iakttagelse de gjorde var att mindre klasstorlek har en positiv effekt på 

löner i det framtida arbetslivet. Fredriksson et al. (2012) använder sig av begreppet 

klasstorleksregeln som innebär att en klass normalt sett innehåller 25- 30 elever, där han 

menar att det är väldigt få klasser som inte följer denna regel/mall. Denna regel har vi i 

bakhuvudet när vi talar om begreppet klasstorlek. 

5.2. Miljön i skolan

Bengt-Erik Andersson har i sin studie: “Elevers skolmiljö - En översikt av forsknings- och 

utvecklingsarbete med inriktning mot grundskolan”, från 1983 sett att skoltrivseln i skolan 

avtar ju äldre eleverna blir, så tillvida att de som är yngre tenderar att trivas bättre i skolan. 

Andersson (1983) menar att skolk, klotter på skolan, skadegörelse och mobbing alla är uttryck 

för missnöje och otrivsel. Han menar att flera sådana typer av undersökningar borde göras. De 
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som i störst utsträckning avbröt sina studier eller skolkade var pojkar och elever med låg 

socioekonomisk status, vilket kan ses som ett tecken på att det är dessa grupper som är mest 

skoltrötta, och ger uttryck för det (Andersson, 1983). Han tar vidare upp experiment som visar 

att om elever får svåra uppgifter att lösa så påverkas de negativt av ett litet utrymme, så 

tillvida att de presterar sämre. Det finns enligt honom ett samband mellan storleken på 

gruppen, välmående och prestation.

Andersson (1983) nämner vidare att forskare i tidigare studier kunde se att om antalet barn 

ökar så ökar också aggressiviteten, men samtidigt visar senare forskning på andra beteenden 

som kunde uppkomma, till exempel att vissa elever blev mer tillbakadragna och passiva om 

gruppen ökade i storlek. Andersson (1983) tar även upp att forskare sett att elever behöver få 

bekräftelse och uppmuntran från omgivningen för att må bra och trivas. De som hade störst 

andel av hög självvärdering var pojkarna, flickorna tenderade att nedvärdera sig själva medan 

pojkarna gärna upphöjde sig själva (Andersson, 1983). 

När vi tittar på en rapport “Attityder till skolan” av Skolverket (2012) kunde de se att cirka 70 

% av eleverna på högstadiet trivdes bra eller ganska bra i skolan och 30 % trivdes inte i 

skolan, vilket var en minskning från 2009. Bland de yngre eleverna i årskurs 4-6 var siffran 

dock högre, där 85 % uppgav att de trivdes i skolan. Nio av tio högstadieelever uppgav att de 

trivdes tillsammans med de andra eleverna. Bland de äldre eleverna så ansåg sex av tio elever 

att det var roligt att gå till skolan och 11 % ansåg sällan eller aldrig att det var roligt att gå till 

skolan. De allra flesta av högstadieeleverna ansåg att skolarbetet kändes meningsfullt (tre av 

fyra elever), (Skolverket, 2012). I undersökningen kunde de även se att det var eleverna som 

var mest störda av hög ljudnivå, till skillnad från lärarna som inte var lika störda. Det visade 

sig även att en majoritet av lärarna var missnöjda med elevernas förkunskaper. En majoritet, 

åtta av tio elever tyckte att klasstorleken var lagom. Sex av tio elever tyckte att de hade 

arbetsro på lektionerna (Skolverket, 2012). 

Susann Häggqvists studie: Arbetsmiljö och utveckling i skolan- Förutsättningar för 

samverkan mellan elever och personal från 2004 visade att den allra största orsaken till 

elevfrånvaro i skolan var psykosociala faktorer, såsom till exempel stress, avsaknad av 

kamrater med mera. Häggqvist (2004) tar vidare upp att de som uppvisade allra mest stress 

var flickorna. Det visade sig även att flickor var de som uppvisade mest trötthet. En stor andel 

av eleverna upplevde stress, och 39 % uppgav att stress var skälet till att de var frånvarande 

från skolan ibland. Studien genomfördes vid flera tillfällen, och vid andra mättillfället så 
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upplevde eleverna, framförallt flickorna, att stressen hade ökat. Pojkar och flickor hade även 

lite olika skäl till varför de upplevde stress i skolan, flickor upplevde stress mest på grund av 

sömnsvårigheter och magproblem, medan pojkarna mest upplevde en stress över avsaknad av 

kamrater. (Häggqvist, 2004). 

5.3. Gruppdynamik

Ordet grupp kan användas på olika sätt. Enligt Robert Thornberg som skrivit boken Det 

sociala livet i skolan - Socialpsykologi för lärare från 2013, är skolklassen ett exempel på 

“den konkreta gruppen”. Den består av fler än en person, där personerna själva uppfattar att 

de tillhör gruppen och att de uppfattas tillhöra gruppen av andra. Den konkreta gruppen 

interagerar med varandra, gör saker ihop och samspelar med varandra där de har ett 

gemensamt mål eller en gemensam uppgift (Thornberg 2013). Enligt Svein Stensaasen och 

Olav Sletta som skrivit boken Grupprocesser - om inlärning och samarbete i grupper från 

1997, så är det viktigt för eleverna att känna grupptillhörighet i en klass där detta kan uppnås 

genom att individerna kan anknyta till en grupp. Enligt Thornberg (2013) är grupptillhörighet 

en viktig källa för den egna identiteten och självkänslan. I en klass uppstår många sociala 

relationer, och då uppstår socialt samspel som enligt Stensaasen & Sletta (1997) definieras 

som två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra genom direkt kontakt. Vissa är 

bättre på det sociala samspelet medan andra blir uteslutna i klassen och kanske inte tillhör en 

grupp. Den sociala relationen kan antingen vara positiv eller negativ, det vill säga vänskaplig 

eller fientlig. Enligt Stensaasen & Sletta (1997) så har läraren i en klass ett högt tryck på 

samspelet med många att kommunicera med, och då gäller det att denne fördelar 

uppmärksamheten rättvist i gruppen.

5.4 Sammanfattning av tidigare forskning

• Små klasser ger inte bättre resultat.

• Elever i mindre klasser har något mer kontakt med läraren.

• Lärarkontakten kan inte förklaras med hjälp av klasstorlek utan måste förklaras med 

andra faktorer.

• Elevers prestation och lärande kan förklaras med hjälp av klasstorlek.

• I en mindre klass ökar elevernas kognitiva förmåga.
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• Små klasser har en positiv effekt på utbildningsnivån och framtida löner.

• Lärarnas personligheter och undervisningsmetoder spelar större roll än klasstorlek.

• Ljudnivån kan vara högre i en större klass, men detta beror främst på andra orsaker än 

klasstorlek, som till exempel gruppsammansättning och individernas personligheter. 

6. Teoretiska utgångspunkter

6.1 Symbolisk interaktionism

Jan Trost och Irene Levin (2004:10) har skrivit boken Att förstå vardagen - med ett symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv och beskriver begreppet symbolisk interaktionism som följande: 

“Symbolisk interaktionism är ett synsätt, perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den 

sociala verkligheten”. 

Citatet ovan är som sagt beskrivande för perspektivet symbolisk interaktionism. Inom 

perspektivet symbolisk interaktionism så brukar George H Mead räknas som en av grundarna. 

Perspektivet är socialpsykologiskt och handlar om att vi människor hela tiden interagerar med 

hjälp av gester, minspel och även andra symboler såsom handlingar, ljud och föremål (Trost & 

Levin, 2004). Interaktionen med hjälp av symboler är något som ständigt pågår i det 

vardagliga livet, såsom i hemmet och i allra högsta grad i skolan där interaktionen ständigt 

pågår mellan lärare och elever sinsemellan. Enligt detta resonemang så finns det enligt oss en 

del outtalade tankar som pågår inom den enskilda individen. Vi har valt symbolisk 

interaktionism för att kunna analysera och tolka våra informanters upplevelser och deras 

“sociala verklighet”. Perspektivet hjälper oss i vår tolkning av intervjuerna då vi tar hänsyn 

till individen och situationen som den befinner sig i, där vi anser att varje individ är unik. 

Inom perspektivet är det viktigt att kunna empatisera, sätta sig in i andra människors 

situationer och försöka förstå hur de tänker (Trost & Levin, 2004). I våra tolkningar har vi 

tagit hänsyn till vad som kan ligga dolt, vi kan inte veta helt säkert om informanten skulle ge 

oss samma svar nästa dag, då det kan finnas flera faktorer som spelar in. Trost och Levin 

(2004) tar upp att Mead använder sig av begreppen den signifikanta andre, som är viktiga 

personer i våra liv, såsom familj och den generaliserande andre, som är hela samhället, där 

skolan blir en del av samhället för de flesta. Vi tänker oss att skolan är viktig i ett barns 

formande av en egen identitet, där skolan får ett allt mer fostrande ansvar. Eleverna lär sig vad 
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som ses som acceptabelt och oacceptabelt inom skolans värld. I skolan får barnen även en 

annan identitet där en del av den är att vara en elev, och Mead tar upp att barnet hela tiden 

utvecklar sin identitet när denne interagerar med andra personer (Trost & Levin, 2004). När 

intervjuerna genomfördes hade vi i åtanke att lärare, föräldrar och kamrater kan spela en stor 

roll i vad barnen svarar. Under intervjuerna hade vi även i åtanke att faktorer som lokal, 

sinnesstämning och hälsotillstånd kan spela roll för hur intervjuerna blir. I våra liv färgas och 

påverkas människor av andra, vilket vi tog hänsyn till. Vårt mål var att informanterna skulle 

ge uttryck för sina egna åsikter, speciellt ungdomarna då vi tror att de kan vara desto mer 

lättpåverkade av omgivningen. 

7. Metod

7.1. Val av metod

När vi hade valt ett tema som vi var intresserade av så började vi fundera på vilken metod 

som kunde vara lämpligast att tillämpa i förhållande till vårt syfte. Jan Trost beskriver i boken 

Kvalitativa Intervjuer från 2010 kvalitativ metod som rimlig om du vill särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster eller om du är intresserad av att förstå människors sätt att 

resonera eller agera. I val av metod gjordes flera överväganden och vi funderade till en början 

på en kvantitativ metod, men fann då att intervju som metod passade oss bra då vi ville ta reda 

på elevernas egna erfarenheter, attityder och åsikter, vilket vi ansåg skulle ge oss det djup vi 

ville uppnå. Vi ansåg även med hänsyn till informanternas ålder att intervjuer var lämpligast, 

då vi befarade att ungdomar i den åldern inte skulle vara intresserade av att besvara vår enkät. 

Vid intervjuer blir frågorna svårare att undkomma, vilket gör att vi undviker bortfall. 

Intervjuer ger dock inte alltid forskaren samma bredd på undersökningen vilket kan vara en 

nackdel, det blir därför svårt att generalisera resultaten då studien bara omfattar åtta personer. 

Intervjuer tar dock mer hänsyn till olika nyanser och sådant som inte enkäter gör på samma 

sätt, personen tillåts berätta mer och som intervjuare har du chans att ställa följdfrågor om det 

är något du inte förstår. 
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7.2 Hermeneutik

Staffan Selander och Per-Johan Ödman talar i sin bok Text & Existens - hermeneutik möter 

samhällsvetenskap från 2004 om förståelsen av texter. I strävan efter förståelse av texter och 

utsagor om till exempel upplevelser av livssituationer befinner sig forskaren enligt Selander 

och Ödman (2004) inom hermeneutikens domän. Texttolkning utgör en stor del av vår studie 

där hermeneutiken utgör en central roll. Enligt Jörgen From och Carina Holmgren, som har 

skrivit artikeln: Hermeneutik och Pedagogik, från 2000 så betyder hermeneutik förståelse och 

tolkning. Det utgås då från att människan i sin natur är tolkande och har förförståelser. För att 

kunna besvara våra frågeställningar så krävs det en djupare förståelse för informanten och 

situationen, vilket vi strävar efter i tolkningen av texten. I texttolkningen funderade vi alltid 

en gång extra, vad kan det här betyda? Vad kan ligga bakom detta uttalande? Det finns ingen 

rätt tolkning men vi har tagit hänsyn till de förförståelser och fördomar som vi som forskare 

kan ha genom att diskutera texten sinsemellan. Våra tolkningar är subjektiva, då vi lagt ner 

egna värderingar i analysarbetet. 

7.3. Intervjuguidens utformning

Annika Lantz tar i sin bok Intervjumetodik från 2013 upp olika former av intervjuer, den 

öppnare formen och den mer strukturerade formen. I den öppnare formen så får informanten 

prata fritt kring ett ämne eller tema, och beskriva sina åsikter och värderingar. I den mer 

strukturerade intervjun så utgår forskaren från att fenomenet redan är känt och har utformat 

frågor kring detta där informanten får berätta om sina uppfattningar, attityder och värderingar 

kring dessa fenomen (Lantz, 2013). Mellan dessa båda varianter finns den så kallade 

semistrukturerade intervjun som vi använde oss av, som innehåller en blandning av helt 

strukturerade frågor och mer öppna frågor. Om en helt strukturerad intervjuguide används är 

det svårt att komma åt attityd, åsikt- och känslofrågor. För att uppnå det djup som vi strävar 

efter hos informanterna valde vi därför istället en semistrukturerad intervjuguide.

Vi utformade två olika intervjuguider, en som vände sig till lärarna och en som vände sig till 

eleverna. De båda guiderna innehåller i princip samma frågor då vi ville kunna jämföra 

lärarnas och elevernas resultat. Lantz (2013) nämner att det finns olika typer av frågor, såsom 

faktafrågor, bedömningsfrågor, åsiktsfrågor, attitydfrågor och känslofrågor. Våra frågor är 

uppdelade i olika temaområden som vi behandlar i syftet och dessa är: trivsel, miljö, 

gruppdynamik, stress, lärande samt prestation och motivation. Enligt Lantz (2013) bör 
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frågorna intervjuaren använder sig av utgå från ens egen förförståelse kring ett begrepp eller 

fenomen. Enligt oss gör sig hermeneutiken påmind igen. För att vi ska kunna utforma frågor 

inom olika teman bör vi ha en förförståelse om dessa för att kunna tolka dem. 

7.4. Urval

När vi gjorde vårt urval funderade vi först över mängden intervjuer och bestämde oss för att 

åtta intervjuer skulle vara lagom med hänsyn till tidsramen. I efterhand känner vi dock att fler 

antal elever hade varit att föredra för att få ut mer information, men med tanke på elevernas 

hektiska schema och i samråd med lärarna kom vi överens om tre elevintervjuer och en 

lärarintervju per klass. Kraven vi hade var att tre elever skulle gå i en mindre klass med ca 15 

elever och tre elever i en större klass med 20-30 elever, där båda könen är representerade. Vi 

gjorde det även tydligt för vår kontaktperson att vi inte var ute efter någon form av 

“specialklass” med elever i behov av särskilt stöd. Båda skolorna följer den svenska skol- 

läroplanen, och bedriver inte någon speciell pedagogik som skiljer sig från andra skolor.

I val av skola använde vi oss av ett register på internet som representerar samtliga skolor inom 

en kommun i Mellansverige. Bemötandet från de olika skolorna var blandade. Några var 

positiva medan andra menade att tiden strax innan jul var olämplig och bad oss därför 

återkomma senare till våren. Två skolor visade intresse och nyfikenhet för vår studie och det 

var dessa som kom att bli vårt urval. Med andra ord har vi använt oss av ett ja-sägarurval. 

Kontakten med skolorna skedde dels initialt via ett telefonsamtal med rektor eller ansvarig 

lärare och sedan följde vi upp med mail, där vi skickade med ett följebrev med en talong som 

eleverna kunde ta med hem och be sina föräldrar fylla i. 

När lärarna i respektive klass var informerade om vår studie bad vi dem gå ut till den aktuella 

klassen och dela ut talongen som vi bifogat. Sedan när intervjuerna väl skulle genomföras så 

åkte vi ut till den aktuella skolan, presenterade oss och vår studie kort. Sedan frågade vi öppet 

vilka som hade med sig talongen med målsmäns underskrifter. Det visade sig att tre elever i 

den mindre klassen och tre elever i den större klassen hade fått godkännande från sina 

föräldrar att delta, och det var dessa elever som medverkade. Om fler elever hade visat 

intresse så hade vi använt oss av lottdragning där alla har samma chans att komma med.
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7.5. Att ta hänsyn till

När intervju som metod används så är det en del saker att ta i beaktande, bland annat så måste 

forskaren tänka på och vara medveten om det som Lantz (2013) kallar 

påverkansprocessen/intervjuareffekten, som innebär att jag som forskare kan påverka 

informanten åt ett specifikt håll, och även att informanten kan påverka mig som intervjuar. 

Därför är det bra att vara så neutral som möjligt, detta tog vi hänsyn till och hade i åtanke när 

vi genomförde intervjuerna. Forskaren ska samtidigt ha ett professionellt förhållningssätt 

gentemot den som intervjuas. En annan bra sak kan vara att tänka på maktbalansen i en 

intervju, så att informanten inte känner sig i underläge gentemot intervjuaren, detta kan främst 

hända om det är fler som intervjuar och om informanten är ett barn. Eftersom att vi 

intervjuade ungdomar så hade vi maktbalansen i åtanke och det var endast en av oss som 

ställde frågor och vi såg inga tecken på att informanterna kände sig i underläge. Vissa 

personer kanske även upplever det som skrämmande att bli inspelade under intervjun, därför 

var vi extra noga med att informera om hur intervjun spelas in och tala om när bandspelaren 

sätts på och av. 

Lantz (2013) tar vidare upp att det allra viktigaste, själva kärnan i intervjun är samspelet 

mellan intervjuaren och informanten, där det är viktigt att kunna sätta sig in i den andra 

personens situation och reaktioner, men även reflektera över sina egna reaktioner. Detta tog vi 

hänsyn till genom att sitta avskilt med informanten så att denne skulle känna sig ostörd från 

andra. Samspelet bestäms bland annat av sammanhang, plats och situationen (Lantz, 2013). Vi 

hade inte stora valmöjligheter vad gäller plats, men vi ansåg att skolmiljön med ett litet rum i 

anslutning till klassrummet var det mest lämpliga. Viktigt att tänka på och vara medveten om 

är att alla människor tolkar saker på olika sätt, och för att till exempel kunna ställa relevanta 

följdfrågor så bör vi som intervjuare ha förstått föregående svar. Tolkning kan också vara mer 

eller mindre medveten, vissa kanske inte är medvetna om att hen tolkar ett fenomen på ett 

visst sätt, eller varför hen gör det. Som intervjuare är det bra att inge förtroende till den 

personen som ska intervjuas, och då är det bra att ha en tydlig ram att följa så att informanten 

känner sig trygg (Lantz, 2013).
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7.6. Genomförande

När intervjuerna skulle genomföras tog vi hänsyn till den relation som bör finnas mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Enligt Trost (2010) ska informanten vara i centrum och vad 

vi som intervjuare personligen anser ska inte ha någon betydelse för dialogen. Med hänsyn till 

detta ville vi att informanten skulle prata fritt. Ett av våra mål var att informanten skulle 

uppfatta vår intervju som ett samtal så att denne i sin tur skulle känna sig bekväm och kunna 

ge spontana och ärliga svar utan att tänka efter alltför mycket. Vi som intervjuare ska dock 

inte känna det som ett samtal eftersom att det är den intervjuades åsikter, handlingar och 

känslor som är av betydelse och inte våra egna (Trost, 2010). Totalt genomfördes åtta stycken 

intervjuer, där tre av intervjuerna genomfördes på samma dag, och de resterande intervjuerna 

under två dagar. Intervjuerna skedde separat, vi har således inte genomfört gruppintervjuer. 

Samtliga elev- och lärarintervjuer skedde i anslutning till deras klassrum. Ljudupptagningen 

gjordes med två mobiltelefoner för att vi ville vara säkra på att all information skulle komma 

med. Innan vi påbörjade intervjuerna testade vi ljudupptagning och kvalitet för att försäkra 

oss om att tekniken fungerade som den skulle. Vi informerade informanterna om att 

intervjuerna skulle komma att spelas in. 

Intervjuerna varierade i längd från allt mellan 20-35 minuter, där lärarna stod för de längsta 

intervjuerna. Eleverna gav inte lika utförliga svar trots att vi innan intervjun bad dem att 

utveckla svaren istället för att enbart svara ja eller nej. Efter intervjuerna satte vi oss ned med 

vårt material relativt omgående för att vi ansåg att det skulle hjälpa oss vid transkriberingen. 

Alla ord som sades togs med, men vi valde att utelämna suckar, pauser och dylikt då vi ansåg 

att det inte skulle tillföra något till just denna studie. Sådana gester kan vara av betydelse men 

i vårt fall blev det tydligt att informationen som gavs var av största betydelse. 

7.7. Etik

Enligt Vetenskapsrådet (2013) finns det fyra krav på etik som forskare bör följa i 

genomförande av studier som innefattar människor. Det första kravet som kallas för 

informationskravet innebär att intervjuaren klart och tydligt ska informera informanterna om 

studiens syfte. Detta följde vi genom att informera elever och lärare om studien och dess syfte 

innan vi påbörjade intervjuerna. Sedan följer samtyckeskravet där vi var noga med att få 

ungdomarnas fulla samtycke med målsmäns underskrifter eftersom att ungdomarna är 

minderåriga. Lärarnas samtycke var muntligt och de ställde sig positiva till att medverka. Vi 
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upplevde att alla informanter var där av fri vilja då samtliga uttryckte intresse för att delta. 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebar att vi säkrade de medverkandes 

konfidentialitet där alla uppgifter behandlades konfidentiellt. Det sista kravet inom 

forskningsetiska principerna är nyttjandekravet (Vetenskaprsrådet, 2013). Med 

nyttjandekravet menas att vi inte kommer att använda informationen i annat syfte än i just vår 

studie, och inte heller sprida vidare denna information, vilket informanterna informerades om. 

Enligt Trost (2010) kan intervjuaren ibland behöva motivera barn i deltagandet men i övrigt 

menar han att det inte är någon större skillnad på att intervjua barn eller vuxna. Innan 

intervjuerna bad vi ungdomarna att försöka utveckla sina svar, i övrigt behandlades de inte 

annorlunda jämfört med lärarna. 

7.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Med validitet menas att det insamlade materialet är relevant för det forskaren verkligen vill 

mäta, alltså att intervju- eller enkätfrågorna svarar på det forskaren har som syfte att 

undersöka i studien. Intervjuaren ska mäta det som verkligen är tänkt att mäta där den 

teoretiska definitionen bör stämma överens med materialet som forskaren samlat in. Att ha en 

god validitet är viktigt att tänka på när en studie ska genomföras. Allt eftersom 

undersökningen tog form började vi fundera kring validitet. För att vara säkra på att få en så 

hög validitet som möjligt var vi noga med att alla frågor skulle täcka de områden vår studie 

hade som syfte att undersöka. I boken Intervju som metodik av Monica Dalen från 2008, tar 

hon upp att forskaren har en väldigt viktig roll när denne ägnar sig åt kvalitativa studier, då 

forskaren alltid gör egna tolkningar och bedömningar. Reliabiliteten kontrollerar att studien är 

tillförlitlig och att inga slumpmässiga fel har uppkommit. Den tar också fasta på hur väl 

studien skulle kunna göras om av andra forskare vid andra tillfällen. Om vår studie skulle 

göras om på nytt så hade svaren troligen varierat mycket eftersom att vi genomfört en 

intervjustudie. Ställer du samma frågor till informanterna om ett år så är det troligt att svaren 

hade varit annorlunda vilket skulle ge ett helt annat resultat. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann med boken Den kvalitativa forskningsintervjun från 2009 menar att forskare inte 

bör påverka informanten åt något specifikt håll och inte heller ställa ledande frågor om de vill 

uppnå en hög reliabilitet. Vi har således inte uttryckt våra egna åsikter om stora och små 

klasser och frågorna har alltid varit öppna. Som tidigare nämnts så är en svårighet och nackdel 

med kvalitativa studier att resultaten inte kan generaliseras till en större population och på så 
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sätt kan vi inte uttala oss i frågan huruvida representativt resultatet är för resten av 

populationen.

8. Resultat och analys

8.1 Presentation av skolorna och klasstorlek

Skola 1: Är en skola i Mellansverige. Skolan består av cirka 400 elever i årskurs F-9. Den 

klass vi valde att studera består av 14 elever där eleverna går i åttondeklass. 

Skola 2: Är även det en skola i Mellansverige. Skolan består av cirka 420 elever i årskurs 7-9. 

Den klass vi valde att studera består av 27 elever där eleverna går i åttondeklass. 

8.2 Presentation av informanterna.

Informanterna som deltog i studien var sex elever och två lärare. Det var tre elever från 

vardera klass, alltså tre elever från en liten klass och tre elever från en större klass. Ena läraren 

som deltog “Siv” undervisar och är mentor i den mindre klassen och den andra läraren 

“Emma” undervisar och är mentor i den större klassen. Eleverna som deltog går alla i 

åttondeklass och deras ålder varierar mellan 13-15 år. “Siv” som är lärare i den mindre 

klassen är 42 år och har arbetat som lärare i 16 år. “Emma” som är lärare i den större klassen 

är 34 år och har arbetat som lärare i 7 år, men har dock bara arbetat i den aktuella klassen i en 

termin. 

8.3 Elevernas och lärarnas upplevelser

I detta stycke presenteras elevernas och lärarnas upplevelser mot bakgrund av trivsel, miljö, 

gruppdynamik, stress, lärande samt prestation och motivation. Vi kommer att presentera 

resultaten för både den mindre och den större klassen, och även presentera både lärarnas och  

elevernas resultat tillsammans samt även analysera detta.

8.3.1 Skolbakgrund

När vi ställde eleverna frågan hur det kom sig att de gick i den klass de gick i, så visade det 

sig att det var antingen slumpen, av bekvämlighet eller ett medvetet val i samråd med 

föräldrarna. Anledningen till att vi ställde denna fråga var för att ta reda på om klasstorlek 
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spelade någon roll i valet av skola. Vi hade trott att åtminstone en av eleverna i den lilla 

klassen hade valt klass på grund av det lilla antalet med fjorton elever, men det visade sig inte 

varit fallet. Vi var nyfikna på varför en elev eventuellt väljer att gå i liten klass men den 

frågan blir i det här fallet obesvarad. 

8.3.2 Trivsel

Vi ställde en öppen fråga till eleverna och lärarna angående hur de upplever trivseln i klassen. 

Samtliga elever i de båda klasserna anser sig trivas bra i skolan. Här nedan följer några citat 

med exempel från vardera klass. 

Jag trivs bra. Jag känner alla. Alla brukar vara trevliga mot mig, jag är trevlig mot dem. Alla  

är snälla mot varandra… visar respekt. (Elev, lilla klassen).

Nej, men jag trivs jättebra. Ja, jag har ju kompisar och folk är snälla mot mig i alla fall så… 

(Elev, stora klassen).

Att eleverna nämner att de trivs bra kan givetvis bero på att de tror att det är det svaret vi 

förväntar oss att höra eller att de inte vill eller vågar uttala sig negativt om trivsel. 

Lärarna uttryckte sig på följande sätt i frågan:

Ja, alltså det är ju, just den här klassen, de är ju 27 stycken, det är ganska många så det blir 

lätt rörigt och så har vi ju en del som har svårt att liksom… och det är en ganska rörig klass. 

Men individuellt, alltså varje individ är ju jättetrevliga och jättemysiga så det är ändå 

sympatiska ungar liksom. (Emma, stora klassen).

Ja, det är pratigt och ofokuserat. (Siv, lilla klassen).

Vi upplevde att lärarna svarade väldigt ärligt tidigt i intervjun vilket satte en bra ton för resten 

av intervjun. Trivsel är ett brett begrepp och vi valde att ställa denna fråga medvetet trots 

denna vetskap. Detta gjorde vi för att få fram eleverna och lärarnas tolkning av begreppet och 

vi kunde se att de tolkade frågan på olika sätt. Genom vårt hermeneutiska perspektiv har vi 

försökt att tolka deras tolkning av begreppet vilket visade på skillnader. Trivsel besvarades 

olika av eleverna i förhållande till faktorer som huruvida skolan är bra, huruvida eleverna 

behandlar varandra, huruvida läraren påverkar deras trivsel och huruvida de kände sig trygga. 

Vi kan se att lärarna tolkar frågan gällande trivsel i relation till miljö medan eleverna tenderar 

att fokusera på klasskompisar. Andersson (1983) nämner i sin översiktsstudie om tidigare 
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forskning att elever behöver bekräftelse och uppmuntran från omgivningen för att må bra och 

trivas. I vårt resultat kan vi se att det är möjligt att eleverna får denna bekräftelse och 

uppmuntran av andra klasskamrater. 

8.3.3 Miljö (lokal, ljudnivå, studiero)

När vi ställde frågan om hur eleverna upplever miljön i klassrummet, var vi noga med att 

förklara att vi menade miljön i förhållande till lokal, ljudnivå och studiero. Alla elever valde 

att enbart fokusera på ljudnivå och studiero och ignorerade helt delen om lokalen och deras 

upplevelser om den. Samtliga elever i de båda klasserna upplevde miljön i klassrummet pratig 

och de hade under dessa tillfällen svårt att få studiero. 

Jo den är helt okej, ibland är det ju mycket prat och sånt. Men det är det väl i de flesta 

klasser tror jag. Men vi är mindre grupp så det är lite tystare, man får hjälp och sånt där. 

(Elev, lilla klassen). 

Här är ett exempel på en elev vars svar liknar många andras. Här får vi inget specifikt svar om 

lokalen och det blir endast fokus på ljudnivån.

Ja man, asså jag, personligen kan jag inte läsa i en klass, det spelar ingen roll om det är två 

personer liksom. Jag brukar gå ut men annars tycker jag det är bättre än de andra stora 

klasserna. (Elev, lilla klassen). 

Här är ytterligare ett exempel där eleven fokuserar mycket på ljudnivå men även på studiero. 

Enligt Holmström & Sandström (2008) kan ljudnivån vara högre i större klasser, men de 

menar att detta främst beror på andra orsaker än klasstorlek som gruppsammansättning och 

individernas personligheter. Med hänsyn till ovanstående citat blir det tydligt att 

personligheten spelar en avgörande roll för studiero och koncentration då eleven har svårt att 

läsa även med två personer vilket går i linje med Holmström & Sandströms resultat. 

Jaa alltså… Det är en riktigt pratig klass så det är inte sådär jättebra arbetsro kanske, alltså 

om man känner att det är typ för högljutt så får man gå ut och sätta sig. (Elev, stora klassen).
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Eh, vi är ju rätt många och rätt rörig klass i ibland. Och ibland när vi egentligen bara ska 

läsa så kan det bli lite för högljutt men ibland när det väl ska vara tyst så är det tyst, men det 

är lite rörigt. (Elev, stora klassen). 

De två eleverna från den större klassen svarade någorlunda likt eleverna i den lilla klassen och 

det blir på så vis svårt att dra slutsatser om klasstorleken har betydelse för ljudnivån och 

studieron men som nämnt tidigare så tror vi att detta kan bero på elevernas personligheter och 

individuella förmåga. Lärarna kommenterade även lokalen till skillnad från eleverna och här 

följer två citat:

Den tycker jag är helt okej. Ofta är ju salar gjorda ventilationsmässigt, för kanske 25 elever 

sådär och jag har ju bara mina klasser nu så det är inga problem, gott om ljus och sådär. Det  

passar bra… alltså själva ljudnivån är egentligen inte så farlig... det är just det att det aldrig 

är tyst, när det ska vara tyst, som är problemet... nu har vi ju just inte så hög. (Siv, lilla 

klassen).

Vi jobbar jättehårt, det har blivit en förbättring tydligen den här terminen om man jämför 

med tidigare. Sen är det ju nu som man inte har, nu är det snart jullov så nu har man inte det 

här riktiga arbetet, de kan ju jobba tyst också, det är svårt att få de motiverade nu när 

betygen är satta. (Emma, stora klassen). 

Eftersom att eleverna inte direkt uttalat sig om lokalen är det svårt att göra jämförelser med 

lärarnas upplevelser om detta. I efterhand önskar vi att vi hade ställt följdfrågor om just själva 

lokalen till eleverna för att kunna göra fler jämförelser och om det är en faktor som påverkar 

den övriga miljön i klassrummet. Vi har också en tanke om att eleverna inte riktigt förstod 

frågan men det kan även vara så att de inte reflekterat så mycket över miljön i den aspekten 

tidigare. Det kan även vara en åldersfråga hur informanterna tolkade den ställda frågan, då det 

råder en stor ålderskillnad mellan lärare och elever. Vad som anses viktigt kan variera, där vi 

tror att miljön för eleverna kan ha indirekt påverkan som de själva inte är medvetna om. 

Överlag är elever och lärares upplevelser relativt lika när det kommer till ljudnivå och 

studiero. I en undersökning av Skolverket (2012) visade det sig att högstadieelever var mer 

missnöjd med ljudnivån jämfört med lärarna. I det här fallet är alla, elever och lärare mer eller 

mindre besvärade av ljudnivån vilket skiljer sig från Skolverkets studie, men här tar vi hänsyn 

till att vi har ett mycket mindre urval. Med hänsyn till klasstorleken kan vi inte uttala oss om 
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miljön blir bättre eller sämre i en liten eller stor klass eftersom att svaren tenderar att dra åt 

samma håll. 

8.3.4. Gruppdynamik

Gruppdynamik är relativt brett men vi valde att ställa frågan Upplever du att ni har en god 

sammanhållning i gruppen och på vilket sätt? där vi fokuserade på kamratskap och 

gemenskap. Samtliga elever i den lilla klassen anser att de har bra sammanhållning. I den 

stora klassen blir det inte lika tydligt att gruppen fungerar lika bra då det råder delade 

meningar om detta. Här följer fyra citat av två elever från respektive klass.

Ja, det funkar bra, i alla fall för mig. Alltså de flesta känner ju varandra. Vi blir en så liten 

grupp så det blir att man är tillsammans. (Elev, lilla klassen).

Ja, alla hjälper varandra och så. (Elev, lilla klassen).

Ja, det tycker jag. Ibland, till exempel killarna... de flesta brukar sitta i grupp vid ett bord 

utanför på raster, eller spela fotboll... eller så går vi runt såhär och pratar med varandra. 

(Elev, stora klassen).

Jo, men det tycker jag nog faktiskt. Det har varit lite upp och ner, för det har hänt grejer i 

klassen, men det funkar bra nu. (Elev, stora klassen).

Jag upplever att de alltid har grupperingar. Det är såhär... det är väl sällan en hel klass har 

god sammanhållning, det är grupperingar… men aah. (Siv, lilla klassen).

Ja, de är ganska homogena faktiskt. De flesta vågar säga vad de tycker faktiskt. (Emma, stora 

klassen). 

En elev i den lilla klassen nämner att den lilla gruppen gör att de flesta känner varandra. Det 

blir tydligt att en liten grupp verkar positivt i det här fallet, men det kan också bero på 

individuella faktorer. Gällande den stora klassen har vi ett exempel på en klass som arbetat 

med att förbättra sammanhållningen, vilket har gett resultat. En elev nämner att de haft 

problem i klassen tidigare men att de nu har löst detta och att klassen fungerar bättre, vilket vi 

kan se som ett tecken på att de arbetat med sammanhållningen. Vi tror att en fungerande 

grupp är beroende av läraren och skolans engagemang. Enligt Thornberg (2013) är 

grupptillhörighet en viktig källa för den egna identiteten och självkänslan. Vi kan med hänsyn 
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till detta inte göra antaganden om elevernas identitet och självkänsla då vi inte känner dem 

och det blir också svårt att veta om en stor eller liten klass påverkar känslan av 

grupptillhörighet. Då vi jämför lärare och elevers upplevelser ser vi att de går isär, men alla 

upplevelser är unika och det kan bero på att gruppdynamiken upplevs på olika sätt. För att 

kunna få en klarare och mer sann bild hade vi önskat intervjua samtliga i hela klassen, samt 

observera hur de fungerar i praktiken. 

8.3.5 Stress

Vi ställde frågan Kan du känna dig stressad i skolan? Alla elever, i den lilla respektive stora 

klassen upplever sig stressade ibland. 

Ja ibland, när det är mycket plugg då... Innan typ jullov och sånt så har man en massa prov 

och sånt och sommarlov, det blir mycket då. Då är det stressigt. (Elev, lilla klassen).

Aah, ofta om jag har för många prov och läxor och sånt där. (Elev, lilla klassen).

Ja, när... det är nog när man ska göra prov. Man blir väl nervös om det ska gå bra eller så. 

(Elev, stora klassen). 

Aah, eh... det är har blivit mycket mer nu i åttan. Det har blivit såhär mycket mer läxor och 

mycket mer prov faktiskt. Det blir såhär, det blir... man hinner inte med så mycket hemma 

annat än i skolan. (Elev, stora klassen). 

Som synes upplever samtliga elever stress, vilket vi tror kan bero på att de går i åttondeklass 

då kraven höjs och betyg ska börja sättas. Vi tror att denna stress är vanligt förekommande i 

hela landet oberoende av om det är liten eller stor klass. Studien av Häggqvist (2004) visade 

att flickor upplever mer stress än pojkar och att det finns olika orsaker till varför de upplever 

stress, där orsakerna skiljer sig mellan könen. I samma studie visade det sig att 39 % uppgav 

att stress var skälet till att eleverna var frånvarande från skolan ibland. Vi har medvetet valt att 

inte jämföra flickor och pojkar så vi kan inte dra någon parallell mellan den studien och vår. 

Angående frånvaro blir det också svårt att dra någon parallell då vi inte sökt sådan 

information. 

Nedan följer lärarnas perspektiv på stress hos eleverna. 

Ehm, jag tror ju liksom att alltid, även om man själv gick i skolan för hundra år sen så är det 

ju alltid stress under de här perioderna när det är prov, att det är många prov samtidigt och 
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sådär. Det upplever dem nog stress över men sen så ser ju jag idag att det finns ju en väldig 

stress med instagram och de här grejerna, att man måste ha likes och att man måste vara 

populär och det är ju en stress som inte fanns förr i tiden. (Siv, lilla klassen).

Ja det kan jag nog tycka. Det är mycket nu med det här nya betygssystemet. De vet inte riktigt  

och de vill veta sådär, och sen var det ganska svårt att förklara och när de får där 

matriserna, de där kunskapskraven, och så är ju, det är ett svårt språk att förstå för dem, så 

där blir de ju stressade inför - vad krävs egentligen av mig som elev? (Emma, stora klassen).

Här tar Siv upp vad vi också tror är en bidragande faktor till stress, nämligen sociala medier 

som upptar väldigt mycket tid hos ungdomarna. Det var en intressant synvinkel som eleverna 

inte verkar tänka på själva men som kan vara betydande för stressnivån. I övrigt verkar de 

båda lärarna ha god kännedom om den stress som faktiskt råder hos eleverna. 

8.3.6 Lärande

Lärande är ett brett begrepp men i vår studie valde vi att specifikt fokusera på lärande i 

förhållande till den pedagogik som bedrivs i klassrummet och förhållandet mellan lärare och 

elev. I ett senare skede kommer vi att gå djupare in på ämnet där lärandet står i relation till 

motivation och prestation.

Överlag anser de flesta eleverna i den lilla klassen att de får den hjälp de behöver och att 

läraren för det mesta har tid att hjälpa dem. 

När jag räcker upp handen får jag hjälp. Hon har tid för alla. Jag har jättebra kontakt med 

henne så vi kan prata med varandra. (Elev, lilla klassen).

Ja, oftast… Ibland är det så att man behöver hjälp läraren kan inte hjälpa alla samtidigt. Det 

är så det är... så att det är helt okej. (Elev, lilla klassen).

Ja hon hjälper ju en, så att vad heter det… Hon har tid med allihopa. Vi har ju två mentorer, 

vi brukar typ ha två lärare ibland, då brukar det gå snabbare. Man behöver inte så mycket 

hjälp i den här klassen heller. (Elev, stora klassen). 

Nej, det är oftast så att man får mycket hjälp när man vill. Det är klart, vissa behöver mer 

hjälp än andra och då kan det ta längre tid. De är väldigt hjälpande och förstående, de kan 

liksom hjälpa vem som helst. Det är väl kanske det att vissa tar väl kanske mer plats, man 
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hinner inte alltid säga det man vill och så. Det är också såhär lite blandat. (Elev, stora 

klassen)

En av eleverna i den lilla klassen anser att läraren eller lärarna inte har så god kännedom om 

dem. Det behöver således inte vara en självklarhet att läraren i en liten klass har möjlighet att 

se till alla elever. Det kan också vara så att läraren faktiskt har en god kännedom om eleven 

och dess kunskaper men att eleven inte är medveten om detta. I den stora klassen känner 

eleverna inte till vilken kännedom lärarna har om dem. I båda klasserna verkar 

klassföreståndaren ha hjälp från andra lärare, vilket kan underlätta arbetet. Eleverna i den 

stora klassen verkar få den hjälp de behöver trots att de är ett stort antal. Om detta är talande 

för hela klassen är svårt att säga då vi har så få intervjuer. Enligt Einarsson (2003) framgick 

det i studien att de elever som gick i mindre klass hade något mer kontakt med läraren än de 

som gick i större klass. Om vi jämför den studien med vår får vi olika resultat, då en stor klass 

i vårt fall har mycket kontakt med läraren. 

När vi ställde frågan Tycker du att du har tid att hjälpa och se alla elever? till lärarna svarade 

de såhär: 

Aldrig… Då kommer du ihåg att jag bara har små klasser. (Siv, lilla klassen). 

Näe, absolut inte. Och vissa tar ju mer tid än andra och då får ju inte de andra den tiden som 

de skulle behöva. (Emma, stora klassen). 

Trots att Siv har små klasser så uppfattar hon det som att hon aldrig har tid. Granström (1998) 

nämner att forskare har kunnat se att lärare får en mycket mer hektisk arbetsmiljö när 

klasserna är större och att det på sikt kan leda till stress för läraren. I vårt resultat kan vi se att 

arbetsmiljön kan vara hektisk även i en liten klass. Vidare ställde vi frågan om läraren har god 

kännedom om eleverna och de svarade såhär: 

Vi har bra samarbete hos oss. Så just när det gäller det, för oss så finns det ju ibland att man 

kring deras sociala situation känner att man skulle behöva ha lite mer, så att det påverkar ju 

också. Deras hemmiljö, problem i deras hemmiljö som eller sådär som faktiskt påverkar 

deras skolarbete och där har vi inte alltid så mycket information. (Siv, lilla klassen). 

Jaa, det är, efter en termin så är det ju lite såhär men jag tycker att jag har fått ganska bra 

koll på var de ligger nånstans. (Emma, stora klassen). 
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Lärare och elevers upplevelser överensstämmer till viss del i frågan gällande lärarens 

kännedom om eleverna. Lärarna verkar ha ett genuint intresse för eleverna oberoende av om 

de undervisar i en liten eller stor klass. 

8.3.7 Prestation och Motivation 

Som en första fråga inom kategorin Prestation och Motivation ställde vi frågan Känner du dig 

nöjd med din prestation i skolan under din tid i högstadiet? Här följer ett urval av citat:

Mm, helt okej. Jag ska försöka lite bättre, satsa lite mer nu i åttan för jag vill höja mina 

betyg. (Elev, lilla klassen). 

Njaa, lite. Jag ansträngde mig inte så mycket i sexan och sjuan, så tyvärr. (Elev, lilla klassen). 

Jaa, sådär. För jag har inte fått godkänt i alla ämnen utan gjort omprov ganska ofta. (Elev, 

stora klassen). 

Ja, jag är faktiskt nöjd. Betygen jag har tycker jag är bra och jag har jobbat så gott jag kan 

liksom, så aah… det går bra. (Elev, stora klassen). 

Enligt ett experiment av Andersson (1983) så presterar elever sämre när de får svåra uppgifter 

att lösa i ett litet utrymme. Marklund (1962) kunde i sin studie inte se några tecken på att små 

klasser skulle ge bättre resultat. Då vi i vår studie endast koncentrerat oss på elevernas 

upplevelser kan vi inte alls uttala oss om elevernas resultat då vi inte mätt dessa. Vidare 

ställde vi frågan Vad motiverar dig att lära? varpå några svarade såhär: 

För sen i framtiden behöver jag ju kunna för att få ett jobb och utbildning. (Elev, lilla klassen)

Motiverar mig… asså jag vill ju få ett jobb och tjäna mycket pengar. (Elev, lilla klassen). 

Jag vill få ett bra jobb sen efter skolan. (Elev, stora klassen). 

Ja, jag vet inte riktigt... alla mina kompisar. Jag vill väl ha bra betyg så att man kan få nått 

bra jobb och sådär. (Elev, stora klassen). 

Fredriksson et al. (2012) kom i sin effektstudie fram till att mindre klasstorlek har en positiv 

effekt på utbildningsnivån och även framtida löner. Här blir det tydligt att deras resultat 

överensstämmer med vårt resultat gällande den lilla klassen. Den stora skillnaden blir dock att 
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samtliga elever, även de i den stora klassen på kort sikt vill ha så höga betyg som möjligt för 

att på lång sikt kunna få ett så bra arbete som möjligt. Eleverna fokuserar mycket på 

utbildning och karriär där ingen tyvärr motiverar lärande för den egna individuella utveckling 

som kunskap faktiskt kan bidra med. Eftersom att barnen är mellan 13-15 år kan det vara en 

mognadsfråga gällande lärande och den individuella utvecklingen då dem på sikt kan förstå 

värdet av kunskap. När vi ställde lärarna frågan hur de motiverar eleverna att lära beskrev 

dem olika pedagogiska metoder. Viktigt för dem var att eleverna ska ha roligt på lektionerna, 

men tyst och lugnt då det behövs. De försöker också att upprätthålla en god relation med en 

god ton i klassrummet. I vår studie är det eleverna som står i fokus och vi kommer därför inte 

att göra en bedömning på varje enskild lärare och deras pedagogiska metoder. 

8.3.8 För- och nackdelar

I detta stycke presenteras upplevda för- och nackdelar hos elever och lärare i de båda 

klasserna. Även om somliga informanter inte har något att jämföra med var vi ändå 

intresserade av att lyfta fram dessa upplevelser för att kunna analysera dem närmre. 

Sammanfattningsvis upplever eleverna i den lilla klassen att fördelarna med att gå i en liten 

klass är att de får mer hjälp, att det är tyst på lektionerna, att hela klassen umgås tillsammans 

och att de hjälper varandra. Ingen av eleverna i den lilla klassen kunde se några nackdelar 

med att gå i en liten klass men det kan också bero på att de inte vill tala illa om klassen. Vi 

ställde frågan Hur hade du känt inför att gå i en stor klass? till alla elever där de flesta var 

nöjda med att gå i den befintliga, lilla klassen. En av eleverna har provat på både stor och liten 

klass och svarade såhär:

Ja, jag har gjort det i ena klassen, fast den var också bra men jag tycker hellre om att gå i en 

liten klass. Det är bättre, man får mycket mer hjälp och så när man behöver. (Elev, lilla 

klassen)

I efterhand önskar vi att vi hade intervjuat fler elever som provat på både stor och liten klass 

då det blir mer jämförbart. Eftersom att vi bara intervjuat en elev med den erfarenheten kan vi 

inte dra slutsatsen att en liten klass är att föredra, då vi tror att det är högst individuellt. 
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Sammanfattningsvis upplever eleverna i den stora klassen att fördelarna med en stor klass är 

en känsla av trygghet med stort och varierat umgänge. Nackdelarna som eleverna upplever är 

att det kan bli rörigt, att lärarna inte har så mycket tid och att några elever inte kommer till tals 

alla gånger. Vi ställde frågan Hur hade du känt inför att gå i en liten klass? varpå en elev 

svarade såhär:

Jag skulle tyckt det var rätt tråkigt. Jag tycker det är kul att man kan ju ha en jättebra kompis  

i en stor klass och ändå variera sig… men i en liten klass då kanske det är att man är med 

samma hela tiden och inte variera liksom. (Elev, stora klassen). 

Det blir tydligt att eleverna i den stora klassen värderar det stora antalet elever högt, där de 

har tillgång till en stor umgängeskrets. Till skillnad från den lilla klassen kunde eleverna i den 

stora klassen se nackdelar. Vår tolkning blir således att eleverna i den lilla klassen känner sig 

mer tillfreds i den befintliga klassen men det kan också bero på att eleverna i den större 

klassen haft problem med sammanhållningen som vi nämnt tidigare under stycket 

Gruppdynamik (8.3.4). Skolverket (2012) har i en undersökning kommit fram till att en 

majoritet, åtta av tio elever tyckte att klasstorleken var lagom. I jämförelse med vårt resultat 

kan vi se ett liknande resultat där de allra flesta eleverna är nöjda i den klass de går i. 

Siv, som undervisar i den lilla klassen ser nästan inga fördelar med en liten klass. Hon menar 

att små klasser kan se bra ut “på papper” vilket hon trodde förut men med facit i hand så 

tycker hon inte det längre. Siv har en önskan om att fylla ut platserna och sprida ut eleverna så 

att de sitter med större mellanrum för att få mer ordning i klassrummet. Hon upplever att hon 

inte räcker till och menar att det inte är klasstorleken eller antalet elever som är avgörande för 

hur mycket tid de får utan “grundnivån” i klassen. Siv har även erfarenhet av att jobba i stora 

klasser med över 30 elever i dessa. Av erfarenhet upplever hon att eleverna får lättare att lära i 

större klasser då eleverna kan ta hjälp av varandra och diskutera mer sinsemellan. Emma som 

undervisar i den stora klassen anser att fördelarna med en stor klass är att eleverna har fler 

kamrater att välja på och umgås med. Nackdelarna anser hon är att det inte finns tillräckligt 

med tid, att det lätt blir rörigt och att eleverna stissar upp varandra. Emma föredrar att jobba i 

en liten klass som hon gjort tidigare där hon hade mer tid för varje elev. 

Här kan vi dra slutsatsen att båda lärarna vill arbeta på motsatt sätt, där Siv hellre vill ha större 

klasser och Emma mindre klasser. Det blir tydligt att frågan om klasstorlek varierar även för 

31



lärare och vad de föredrar personligen. Sivs åsikter går isär gällande nackdelar jämfört med 

hennes elever som inte såg några nackdelar med en liten klass. Emma upplever samma 

fördelar som elever gällande den stora gemenskap och det stora urval av kamrater som en stor 

klass kan ge. Att upplevelserna går isär kan bero på ålder, då vuxna och barn kan värdera för- 

och nackdelar olika. 

9. Diskussion och slutsatser

Då vår studie innehåller så pass få intervjuer är det svårt att uttala sig mer generellt om små 

och stora klasser. Klasserna vi intervjuade är bara ett exempel på hur det kan se ut i en liten 

respektive stor klass i en svensk grundskola. Vi känner dock att vi fångat viktiga upplevelser 

från elever och lärare mot bakgrund av faktorerna trivsel, miljö, gruppdynamik, stress, lärande 

samt prestation och motivation.

Innan vi påbörjade vår studie visste vi att det förekommer diskussioner gällande klasstorlek 

där många har delade meningar. I efterhand kan vi bekräfta att alla vi pratat med har en åsikt i 

frågan om klasstorlek där det finns för- och nackdelar med både stora och små klasser. Som vi 

nämnde i inledningen hade vi en teori om att mindre klasser är att föredra, men idag har vi en 

ändrad uppfattning. En av lärarna, Siv hade samma åsikt som oss innan hon började undervisa 

i mindre klasser men menar att hon med facit i hand ändrat sig gällande mindre klasser. Vi tror 

att varje klass är unik och bör anpassas i storlek efter elevernas individuella förutsättningar 

och behov. En sådan anpassning kan givetvis vara svår att genomföra i praktiken men det är 

en tanke som vi har idag. Vi vet också att många lärare önskar pedagogiskt stöd i 

klassrummet, speciellt då eleverna är många. Många av dessa frågor är beroende av 

ekonomiska och politiska beslut men vi önskar att debatten kring dessa frågor lyfts fram mer. 

När vi kontaktade den lilla skolan hade vi en teori om att eleverna studerade där på grund av 

att skolan hade små klasser till skillnad från de flesta svenska skolor som innehåller stora 

klasser. Det visade sig vara fel då den skolan även hade större klasser. I efterhand hade vi 

gärna kommit i kontakt med en skola som arbetar specifikt med små klasser för att kunna ta 

del av ett sådant arbetssätt och ta del av bakgrunden till den. 

Något som uppkom ganska tydligt var att eleverna i den mindre klassen kände mer 

grupptillhörighet och sammanhållning än den större klassen. Det var även en av de fördelar 

som vi trodde skulle finnas i en liten klass. I båda klasserna förekommer grupperingar, varpå 
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en slutsats i vår studie blir att grupperingar verkar finnas oavsett klasstorlek. Vi kan se 

liknande attityder och värderingar bland eleverna i båda klasserna där vänner och gemenskap 

verkar spela en större roll än klasstorleken för dem. De likheter vi kunde se mellan klasserna 

är att båda klasserna stundvis upplevde en hög ljudnivå där eleverna hade svårt att 

koncentrera sig. Innan vi påbörjade vår studie trodde vi att det skulle vara lugnare i den lilla 

klassen eftersom att de är färre elever. Ytterligare en likhet vi kunde se hos samtliga elever var 

att motivationen för att lära var att uppnå bra betyg inför ett kommande yrkesliv. Oavsett 

klasstorlek i vår studie upplever samtliga elever en stress runt prov och läxor. En annan likhet 

är att båda skolorna inte följer någon särskild pedagogik. Det som är intressant i det här fallet 

är att läraren i den lilla klassen hellre föredrar en stor klass och läraren i den stora klassen 

föredrar en liten klass, vilket vi inte hade väntat oss. På ett sätt bekräftar detta att individuella 

åsikter spelar en stor roll i frågan om klasstorlek. 

I vår studie kunde vi även se att eleverna i den lilla klassen upplevde att lärarna ofta har tid att 

hjälpa dem. Huruvida det beror på klasstorlek har vi svårt att uttala oss om på grund av att vi 

har ett litet urval med endast sex elever i två klasser. Eleverna i den lilla klassen kunde se 

betydligt fler fördelar med sin klassform än eleverna i den stora klassen. En skillnad gällande 

prestation är att eleverna i den större klassen upplevde sig vara mer nöjda än eleverna i den 

lilla klassen. 

Med tanke på att vårt urval är så pass begränsat finner vi det vanskligt att dra en stark slutsats 

om klasstorleken har betydelse för elever och lärares upplevelser.

9.1 Metoddiskussion

I vår studie fokuserar vi på upplevelser och valde därför en kvalitativ metod med intervjuer. I 

efterhand anser vi att denna metod var lämplig då våra intervjuer gått informanterna på djupet 

där vi tagit del av deras åsikter, attityder och uppfattningar. Antalet intervjuer som 

genomfördes var åtta stycken då, varav sex elever och två lärare. Åtta intervjuer var lagom 

med tanke på vår tidsram och studiens omfattning. Vi tror inte att resultatet hade påverkats 

nämnvärt om vi hade intervjuat någon eller några personer till. I efterhand är vi dock nyfikna 

på vilket resultat vi hade fått fram med ett mycket större urval som sträcker sig över hela 

landet. Intervjuguiderna är semistrukturerad med både öppna och något stängda frågor. Vi 

utformade två separata intervjuguider, en till eleverna och en till lärarna. Dessa intervjuguider 

med snarlika frågor har varit till stor hjälp för att kunna jämföra eleverna och lärarnas svar på 
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ett enkelt sätt. Vid utformandet av intervjuguiden var vi även noga med att frågorna skulle 

täcka undersökningens syfte och vi anser att de frågor vi hade var passande. Intervjuer kan 

ibland vara svåra att generalisera till en större population, detta var inte heller vårt mål. Vi 

ville lyfta fram elever och lärares upplevelser och erfarenheter i en stor och liten klass vilket 

vi anser att vi lyckats med. 

Överväganden gjordes även ifall vi skulle intervjua enbart elever som hade erfarenheter av 

stor och liten klass, men vi kom fram till att denna specifikation skulle bli alltför snäv och det 

skulle vara svårt att hitta lämpliga informanter som passade in på våra önskemål. Även 

tidsaspekten fanns i åtanke då vi anade att det kunde ta lång tid att hitta elever som provat på 

olika klasstorlekar. Intervjuerna varierade i längd och intervjuerna med eleverna blev kortare 

än vi hade hoppats på. Vi hade trott att eleverna skulle vara något mer talföra och att vi skulle 

fått ut längre och utförligare svar av eleverna, vilket hade gett oss mer material att arbeta med 

och analysera. Lärarnas intervjuer varade längre och dessa var mer utförliga med mer 

utvecklande svar. Detta är naturligt med tanke på att lärarna är äldre och ungdomarna befinner 

sig mitt i tonåren, men detta kan förstås vara ytterst individuellt. Trots åldersaspekten valde vi 

att inrikta oss på den gruppen då vi vet att det sker stora förändringar på högstadiet där 

kunskapskraven höjs. Att lärarna gav längre och utförligare svar bidrog till viss del att vi fick 

det lättare att tolka och analysera. Med hänsyn till hermeneutiken och tolkning som grund 

hade det varit önskvärt med mer utförliga svar från eleverna. På grund av deras korta svar fick 

vi verkligen tänka till ibland för att kunna tolka, där tolkningen till viss del består av våra 

egna värderingar av deras svar. Tolkningen anser vi dock är en ständigt pågående process då 

du som läser även gör tolkningar av studien. Med hänsyn till detta så blir en tolkning aldrig 

“fel” men heller aldrig “rätt”, den bidrar bara till fler tolkningar vilket vi anser som positivt 

för kommande forskning och som värdefullt i debatten om klasstorlek. 

Eftersom att läraren var den som introducerade eleverna till studien så hängde urvalet mycket 

på läraren där denne frågade vilka elever som var intresserade. Med hänsyn till det så 

reflekterade vi över om läraren kanske skulle välja elever vars åsikter skulle gynna skolan. 

Urvalet gjordes dock inte av läraren utan de få elever som visade intresse och som hade med 

sig målsmans underskrifter blev de som medverkade. Vi uppfattade det hela tiden som att 

eleverna medverkade på frivillig basis och att de mestadels vågade säga vad de tyckte. Det var 

inte enbart positiva åsikter som kom fram utan eleverna gav även uttryck för det som var 

mindre bra med respektive skola och klass. Om vi istället hade delat ut enkäter så hade vi fått 

ett större material att analysera och på så sätt kunnat dra mer generella slutsatser, men risken 
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skulle kunnat vara att ingen av eleverna ville eller skulle orkat bry sig om att fylla i enkäten. 

Slutligen anser vi att det hade varit intressant att få fram ett resultat där fler elever medverkat.

9.2 Förslag till fortsatt forskning

Ett förslag till fortsatt forskning är att jämföra ett stort antal elever som testat på båda 

klassformerna för att kunna dra starkare slutsatser om klasstorlekens betydelse. I vår studie 

hade vi en elev som testat både stor och liten klass där denne föredrog en mindre klass, men vi 

kan inte dra slutsatser baserat på en person. Frågan kvarstår om det finns fler elever som 

föredrar en annan klasstorlek än sin befintliga? Ett annat förslag är att genomföra en mer 

kvantitativt inriktad studie där forskaren jämför betyg mellan eleverna i liten och stor klass för 

att se ett mer konkret exempel på prestationer i förhållande till betyg. Ytterligare ett förslag är 

att genomföra en liknande studie som vår men med byte av metodval och till exempel dela ut 

enkäter för att få ett större urval.

Vi anser att frågan gällande klasstorlek förtjänar en stor plats i fortsatt forskning då vi tror att 

det finns mycket mer att studera. Tidigare forskning har fokuserat mycket på 

klasstorleksfrågan ur ett undervisning- och genusperspektiv och vi önskar att debatten i 

fortsättningen fokuserar mer på elevernas perspektiv. 
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Bilaga 1: Följebrev

Hej!

Vi är två studenter som studerar Pedagogik C vid Uppsala universitet och ska skriva en C-

uppsats med fokus på klasstorlek. Vi vill undersöka klasser i årskurs 8. Uppgifterna kommer 

att behandlas konfidentiellt och inte användas i annat syfte än vår studie. Deltagandet är 

givetvis helt frivilligt och du kan avsluta din medverkan när du vill. 

Vänligen dela ut denna blankett till eleverna och be dem ta med den hem för målsmäns 

underskrifter.

Med vänlig hälsning

Katarina Konradsson och Nora Widegren

Klipp här _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

□ Jag godkänner härmed att mitt barn medverkar i studien.
Elevens namn: Målsmans 

underskrift

:
Ort & Datum Namnförty

dligande:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Bilaga 2: Intervjuguider

Intervjuguide- elever

Bakgrund:

Ålder:

Kön:

Har du eller dina föräldrar varit delaktiga i ditt val av skola och skolgång?

Hur kommer det sig att du går i den klass du går i?

Hur länge har du gått i liten/stor klass?

Miljö/Trivsel:

Hur trivs du i skolan?

Hur upplever du miljön i klassrummet? (lokal, ljudnivå, studiero)

Hur kan de andra elevernas ljudnivå påverka ditt arbete i klassrummet?

Upplever du att ni har god sammanhållning i klassen?

Kan du känna dig stressad i skolan, när och varför?

Lärande/Pedagogik:

Upplever du att du får den hjälp du behöver?

Upplever du att läraren har tid för dig?

Upplever du att läraren har god kännedom om dig som elev och dina kunskaper?

Känner du dig nöjd med din prestation i skolan under din tid i högstadiet? Varför/Varför inte?

Vad motiverar dig att lära?
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Vad ser du för fördelar med att gå i liten klass?

Vad ser du för nackdelar med liten klass?

Hur hade du känt inför att gå i en liten klass/stor klass?

Intervjuguide- Lärare

Bakgrund:

Ålder:

Kön:

Yrke/Anställningstid:

Miljö/Trivsel:

Hur upplever du trivseln i klassrummet?

Hur upplever du miljön i klassrummet? (lokal, inspirationsgrad till lärande)

Hur upplever du ljudnivån i klassrummet?

Upplever du att eleverna har god sammanhållning i klassen?

På vilket sätt anser du att miljön och trivseln påverkar elevernas lärande?

Kan du uppleva att eleverna är stressade ibland? När och på vilket sätt?

Lärande/Pedagogik:

Arbetar ni efter någon speciell pedagogik?

Tycker du att du har tid att hjälpa och se alla elever?

Har du god kännedom om alla elever? vad gäller kunskapsnivå och utveckling.

Finns det någon skillnad i mål och prestation bland eleverna?

Hur motiverar du eleverna till lärande?

Vad ser du för fördelar med att elever går i liten/stor klass?
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Vad ser du för nackdelar med att elever går i liten/stor klass?

Hur hade du känt inför att arbeta i liten/stor klass?
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