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Sammanfattning

Denna studie syftar till att undersöka huruvida lärares interaktion med 

elever under lektionstid påverkas av undervisningsgruppens storlek 

och tillämpad arbetsform samt om arbetssätt anpassas till klassens 

storlek. Undersökningen har pågått under en treveckorsperiod och 

genomförts med observationer och semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer som analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv och 

ramfaktorteori. Resultaten visar att lärarna i undersökningen inte gör 

någon märkbar skillnad i sin interaktion med elever beroende på 

klassens storlek eller arbetsform. Resultatet visade även att lärarna i 

studien inte anpassade sin lektionsplanering eller undervisning efter 

undervisningsgruppens storlek trots sin medvetenhet om detta.

Nyckelord: klasstorlek, interaktion, lärare, ramfaktorteori, arbetsform
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1. Inledning

Plötsligt stod man där, ny skinnjacka, lite skäggstubb, skinande självförtroende, man var inte långt 

ifrån en rockstjärna. Alla otaliga timmar av grupparbeten, diskussioner, debatter, rollspel och ”high- 

fives” knastrade förbi som ett osmort gångjärn, ett minne blott. Vad som en gång varit en 

självklarhet var nu ett klassrum med tre elever. Känslan var som att få en känga rakt i ansiktet, man 

kände sig inte längre som någon rockstjärna, knappt en lärare.

En vanlig föreställning är att det i mindre klasser ges större möjligheter för den 

enskilde eleven att ha en individuell interaktion med läraren1

I Charlotta Einarssons avhandling från 2003 lyfter hon fram klasstorleksfrågan och poängterar att 

undervisningsgruppens storlek inte nödvändigtvis påverkar hur mycket de enskilda eleverna har 

kontakt med läraren under lektionstid. 

Intresset i ämnet uppstod redan hösten 2010 under min andra ämnespraktik i svenska som 

andraspråk (SvA) när jag under upprepade situationer befann mig i svåra lärandesituationer på 

grund av klasstorleken. Under tidigare ämnespraktiker och vikariat i engelska stötte jag aldrig på 

mindre klasstorlekar utan alla mina pedagogiska metoder, strategier och arbetsformer var utformade 

för större klasser. I min C-uppsats som skrevs hösten 2012 tog jag upp problematiken som uppstår i 

undervisande av små klasser och huruvida språklärares arbetssätt påverkas av små klasser samt hur 

språklärare själva ansåg att de anpassar sitt arbetssätt till mindre klasser. Kortfattat så ansåg i 

princip alla lärare i enkätundersökningen att små klasser var att föredra på grund av mer tid åt varje 

enskild elev, samt att de utan problem anpassade sin undervisning efter klassens storlek. Det var 

just detta som fick mig att reagera eftersom det finns studier2 som motsäger detta och det var just 

anpassningen av arbetssätt och metoder till mindre klasser jag personligen ansåg vara oerhört svårt.

Debatten som cirkulerar i dagens media omfattar problematiken om att klasserna är för stora, 

lärarnas arbetsuppgifter ökar och elevresultaten blir allt sämre. Föreställningen att mindre klasser 

bidrar till en ökad individuell dialog med elever samt hur lärarna anpassar sitt arbetssätt är något jag 

kommer att undersöka och diskutera i den här uppsatsen.

1 Einarsson, Charlotta. (2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet. Betydelsen av kön, ålder, ämne och
klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. Linköping: Instutionen för beteendevetenskap, s 46.
2 Återkommer med detta under avsnittet tidigare forskning.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att i två klassrum studera faktorerna klasstorlek och arbetsform i 

relation till interaktionen mellan lärare och elever under lektionstid samt undersöka huruvida lärare 

anpassar sina arbetssätt till undervisningsgruppens storlek. Jag kommer i denna undersökning utgå 

från följande frågeställningar:

• Vilken betydelse har undervisningsgruppens storlek för interaktionen mellan lärare och 

elev?

• Vilken betydelse har arbetsform för interaktionen mellan lärare och elev?

• Hur undervisar lärare klasser med varierande antal elever?

I den här studien används Kjell Granströms definition av begreppet arbetsform, vilken innefattar 

helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Granström menar att dessa arbetsformer inte 

enbart är omnämnda i läroplanstexter utan även utgör de begrepp han vanligtvis använder i sin egen 

forskning i svenska klassrum.3 Detta är något jag återkommer till i uppsatsens tredje del; teoridelen.

 

2. Forskningsöversikt

2.1 Klassrumsforskningens metodproblem

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som berör klasstorlek presenteras. Majoriteten av den 

forskning som bedrivits inom detta område belyser ofta klasstorlekens påverkan på elevers 

kunskapsutveckling och prestationer, studier som däremot uppmärksammar de processer som sker i 

ett klassrum och ur ett lärarperspektiv är mer sällsynta. Forskning kring vilka effekter klasstorleken 

har på elevernas prestationer har bedrivits i stor omfattning och under en lång tid. Det innebär att 

jag inte har möjligheten att presentera allt i och med arbetets storlek. Jag kommer försöka 

presentera studier översiktligt, studier av senare årgång samt belysa de svenska studier som drivits i 

ämnet. Något man kan konstatera inom den tidigare forskningen4 angående klasstorlekens påverkan 

3 Granström, Kjell. (red.). (2007). Forskning om lärares arbete i klassrummet- en kunskapsöversikt. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling.
Granström hänvisar till läroplanerna: Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 som arbetsformerna omnämns. Det är Lpo 94 som 
dessa inte omnämns i.

4 Hanushek, E. A. (1986). The economics of schooling: production and efficiency in public schools. Journal of  
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på elevprestationer är en gemensam problematik hur klasstorlek definieras. Klasstorlek definieras 

ibland som det antal elever som förväntas befinna sig i klassrummet, alltså eleverna på klasslistan, 

eller de som faktiskt befinner sig i klassrummet. Kjell Granström menar att forskning måste bygga 

på det faktiska antalet elever som befinner sig i ett klassrum. Han menar att det beror på att elever 

inskriva på klasslistan inte alltid befinner sig i klassrummet, utan att eleverna kan ha andra 

aktiviteter som; träning, tandläkarbesök, besök hos talpedagog samt hemma pga av sjukdom. 

Utöver det befinner sig ofta andra vuxna än läraren i klassrummet som exempelvis 

specialpedagoger, personliga assistenter eller/och lärarstuderande.5 Ett annat problem i studier kring 

elevprestationer är att man tar för givet att skolklasser av olika storlek är sammansatta av elever 

med jämförbara förutsättningar. Exempelvis tenderar skolor att placera lågpresterande elever i 

mindre klasser.

De metodproblem som nämnts ovan var något STAR-projektet6 försökt ta hänsyn till, detta projekt 

är något som ofta och fortfarande debatteras, refereras och diskuteras i klasstorlekssammanhang.

2.1.1 Klasstorlek ur ett elevperspektiv

STAR-projektet är ett av de större och mer ambitiösa projekten för att studera klasstorlekens 

effekter på elevers kunskapsutveckling som genomfördes 1985 i Tennessee, USA. I experimentet 

placerades elever och lärarna slumpmässigt in i tre olika klasstyper: 1) små klasser med 13 – 17 

elever 2) normalstora klasser med 22 – 26 elever och 3) normalstora klasser med en assisterande 

lärare. Lärare fördelades utan hänsyn till utbildning  eller arbetslivserfarenhet. Totalt deltog 79 

skolor och närmare 11 600 elever. Indelningen i klasser skedde när eleverna skulle börja förskolan 

och varade till tredje klass, alltså fyra år. Det insamlade materialet från STAR-projektet har 

analyserats och presenterats i en rad olika artiklar på grund av projektets storlek. Finn och Achilles7 

ger en översiktlig bild av de resultat som framkom i projektet, och vad som presenterades var att 

elever som gick i mindre klasser presterade betydligt bättre på kunskapstesterna än de som gick i 

normalstora klasser, med eller utan assisterande lärare. Det  visades sig att fördelarna för 

Economic Literature, 24, 1141-1177.
Glass, G. V. & Smith, M. L. (1978). Meta-analysis of research on the relationship of class size and achievement. San 

Francisco: Far West Laboratory for Educational Research and Development.
Slavin, R. E. (1989). Achievement effects of substantial reductions in class size. In R. E. Slavin (Ed.), School and 

classroom organization (pp. 247-257). London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Slavin, R. E. (1990). Class size and student achievement: is smaller better? Contemporary Education, 62, 6-12.
5 Granström, Kjell- (2007).
6 S.T.A.R står för Student/Teacher Achievement Ratio.
7 Finn, J. D. & Achilles, C. M (1999). Tennesse's class size study: Findings, implications, misconceptions. 

Educational Evaluation and Policy Analysis, 2, 97-109.

6



minoritetsgrupper var proportionellt större än elever med högre socioekonomisk bakgrund. Det 

visades sig även att fördelarna av att ha gått i en mindre klass från förskolan var bestående även 

efter projektets slut då elever återgick till normalstora klasser. Elever som gick i mindre klasser 

gynnades och elever med sämre förutsättningar (minoritetsgrupper) gynnades alltså mest.8

Trots den hänsyn STAR-projektet hade till de tidigarenämnda metodproblemen har dess 

vetenskapliga reliabilitet ifrågasatts9 på grund av projektets design (exempelvis kände lärarna till 

betingelserna som förekom i projektet då samtliga betingelser förekom på den skola där de själva 

arbetade). J-E Gustafsson och Myrberg skrev i Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska  

resultat- en kunskapsöversikt att man också bör ifrågasätta i vilken uträckning STAR-projektets 

fynd kan jämföras med svenska skolförhållanden.10 

Kreuger och Lindahl granskar även de STAR-projektet och menar att det genomförts på ett korrekt 

och vetenskapligt sätt trots kritiken om dess vetenskapliga reliabilitet. De har analyserat projektets 

långsiktiga effekter och menar att resultatet var tydligast bland minoritetsgruppers ökade andel 

skrivna högskoleprov. Ökningen var 7.5% jämfört med motparten som gått i medelstora klasser i 

början av experimentet. Deras slutsats om STAR-projektet är att elever som går i mindre klasser 

presterar bättre än elever som går i normalstora klasser och menar att det är statistiskt säkerställt.11

Vår slutsats är att elevernas skolprestationer förbättras om de undervisas i 

små grupper och att effekten är särskilt tydligt för elever med icke-svenska 

föräldrar12

Kreuger och Lindahl granskar även tidigare svensk forskning om klasstorlekens betydelse för 

elevprestationer, som senast bedrevs på 50-talet och poängterar att den är bristfällig och svår att 

tillämpa på dagens skolform. De har själva drivit en studie av samma typ som STAR-projektet med 

syftet att uppskatta den kausala effekten klasstorlek har på elevprestationer. I studien deltog 556 

elever fördelade i 38 olika klasser vid 16 skolor i Stockholms kommun, och de gav samma elever 

matematikprov vid tre tillfällen. Idén med analysen där tre olika provresultat ingår är att den ger 

8 Kreuger, Alan B & Lindahl, Mikael (2002) Klasstorlek- en ESO-rapport om lärartäthet. Stockholm: Expertgruppen 
för offentlig ekonomi.

9 Hanushek, Eric A. (1997) ”Assessing the Effects of School Resources on Student Performance: An Update.” - 
Educational Evaluation and Policy Analysis s. 141-164.

10 Gustafsson, Jan-Eric. & Myrberg, Eva. (2002) Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat- en 
kunskapsöversikt. Stockholm: Liber.

11 Kreuger & Lindahl (2002), s 12.
12 Ibid, s 13.
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information om förändringar som sker under ett läsår när klasstorlek förväntas ha effekt. Krueger 

och Lindahl har ett socioekonomisk perspektiv i sin studie precis som STAR-projektet och tittar 

närmare på elevernas föräldrar, vad deras genomsnittliga utbildning samt inkomst är.13 De är 

uppmärksamma på att det kostar samhället att förminska klassernas storlek och de kom fram till 

följande:

Resultatet av analysen i detta avsnitt är att hypotesen att minskade klasser är en 

lönsam samhällelig investering inte kan förkastas. Det fanns i stället en hel del 

stöd i våra beräkningar för att en minskning av skolklassernas storlek skulle 

vara samhällsekonomiskt lönsamt.14

Kreuger och Lindahls analysresultat visades sig ha signifikanta effekter av klasstorlek, dels att 

elever som går i mindre klasser har en större kunskapsutveckling än vad elever som går i större 

klasser har, dels att elever med utländska föräldrar skulle gynnas betydligt mer i mindre klasser.15

J-E Gustafsson och Eva Myrberg jämför svenska studier som jag nämnt tidigare16 om klasstorlek 

och även internationella studier såsom STAR-projektet. De enas om att tidigare studier stödjer 

hypotesen att mindre klasser är bättre trots tvivel17 om projektets reliabilitet. Deras egen slutsats är 

att klasstorleken har betydelse, men främst i yngre åldrar. De refererar till Blatchford och 

Mortimores18 diskussioner om vilka processer som kan förklara att mindre klasser är bättre. Främst 

är att lärarna lär känna eleverna mer och att det går att individualisera undervisningen på ett mer 

effektivt sätt. Det går mindre tid åt disciplinära åtgärder, variationer i arbetssätt ökar och 

djupinlärning får större plats. ”Både elever och lärare är mer socialt tillfreds i mindre klasser, 

lärarna rapporterar mindre stress och det förekommer färre konflikter mellan eleverna.”19

2.1.2 Elevers upplevelse om klasstorlek

I Kjell Granströms egen studie20 från 1997 undersöker han faktorer som eleverna själva upplevde 

vara mest betydelsefulla, exempelvis klasstorlek, skolämne och arbetsformer. Klasstorleken 

13 Ibid, s 37-53.
14 Ibid, s 51.
15 Ibid, s 53-55.
16 Kreuger & Lindahl (2002).
17 Hanushek (1997).
18 Blatchford, P. & Mortimore, P. (1994). The issue of class size for young children in schools: What can we learn from 
research? Oxford Review of Education. 20 (4), 411-428.
19 Gustafsson, Jan-Eric. & Myrberg, Eva. (2002) Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat- en 
kunskapsöversikt. Stockholm: Liber, s 90, CITAT,  90.
20 Granström, Kjell. (1997). Pupils' perceived performances and satisfaction as a function of frame factors in the  
classroom. [FOG- rapport nr. 35]. Linköpings universitet, Instutionen för pedagogik och psykologi. 
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saknade betydelse för elevernas tycke, både socialt och kunskapsmässigt. Inte heller skolformen 

intresserade dem. Det de värderade högst var lektionens arbetsform, i form av par- eller 

grupparbete. Eleverna ansåg att det var positivt med helklassundervisning och att de faktiskt lärde 

sig mer vid individuella arbeten. Resultatmässigt ansåg eleverna att själva arbetsformen är viktigare 

än klasstorleken. Ett intressant resultat ur Granströms studie är att elevernas inbördes 

kommunikation inte påverkades av klasstorleken, det vill säga att elever pratar lika mycket med 

varandra oavsett klasstorlek. Han konstaterar även att klasstorlek har ingen eller minimal påverkan 

på elevers kunskapsutveckling.21

2.1.3 Klasstorlek ur ett lärarperspektiv

I Charlotte Einarssons avhandling från 2003 undersöks bland annat hur lärares och elever 

interaktion i klassrummet påverkas av kön, ålder, ämne och klasstorlek. Studien omfattar 58 olika 

klassrumsobservationer inom alla grundskolans årskurser. Hon, liksom Granström, bygger sina 

observationer enbart på det faktiska antalet elever som befinner sig i klassrummet och inte 

klasslistor. Hon menar att en lärares interaktion mellan 19 – 29 elever är relativt konstant, det 

betyder att en elev i en klass på 29 elever får lika mycket (eller lite) uppmärksamhet som en klass 

med 19 elever. Så oavsett klassernas storlek ger läraren lika mycket uppmärksamhet åt enskilda 

elever. Hon menar att ett visst samband finns mellan gruppens storlek och hur mycket kontakt 

enskilda elever har med läraren. Skillnaden vad gäller interaktionen mellan lärare och elev förklaras 

dock bara till 16% av klassens storlek. Hon poängterar att det finns större andelar faktorer än 

klasstorlek som spelar in på interaktionen mellan lärare och elev. I klasser med 11 elever eller 

mindre har elever någorlunda mer lärarkontakt än elever i klasser med 19, och om antalet elever i 

klassen är fler än 20 så saknar klasstorleken betydelse. Resultatet är alltså att lärare kompenserar det 

ökade elevantalet med mer individuell tid åt elever i form av arbete under lunch och raster. 22”Detta 

får till konsekvens att läraren känner en press på sig att hinna med eleverna vilket också kan leda till 

stress och otillfredsställelse hos lärarna vilket de också ger uttryck för....”23  En liknande studie 

drevs i Hong Kong av Galton och Pell där man hade reducerat klasstorlekarna från 38 till 20 – 25 

elever och observerade hur mycket uppmärksamhet individuella barn fick av läraren. Trots 

klasstorleksreduceringen blev det ingen märkbar skillnad och under observationerna framstod det 

att barnen inte uppmärksammades av läraren 75% av tiden i större klasser.24

21 Granström. (2007), s 28.
22 Einarsson. (2003).
23 Ibid, s 162.
24 Galton, M. & Pell, T. (2012). Do class size reductions make a difference to classroom practice? The case of Hong 

Kong primary schools. International Journal of Educational Research  53, 22-31.
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I en engelsk studie undersöktes huruvida lärare agerade på olika sätt beroende på om klassen var 

mindre (~14 elever i genomsnitt) eller större (~29 elever i genomsnitt). Det som framkom i 

resultatet var att i mindre klasser blev det oftare fler och längre interaktioner mellan läraren och 

enskilda elever samt grupper av elever utan att interaktionen blev avbruten. Vid jämförelser av 

lärares hantering av stor respektive liten klass visade sig att skillnaden var större mellan de olika 

lärarna än själva klasstorleken. Detta pekar på att lärarna använder sig av samma strategier och 

metoder oavsett klasstorlek.25 I en amerikansk studie undersöker Korostoff26 huruvida lärare ändrar 

metoder och strategier när klassens storlek blev mindre. Det visade sig att lärarna använde sig av 

samma metoder och strategier som i större klasser vilket de i intervjuer senare var medvetna om och 

påpekade att de inte hade kunskapen att överföra sina tidigare kunskaper till mindre klasser. När 

man tittar på resultatet från de ovannämnda studierna kan man konstatera att det inte är någon 

självklarhet att lärares arbete förändras när klassen minskar, och att lärare behöver tid och 

utbildning för att kunna använda sig av fördelarna med att undervisa mindre klasser. 

Gustafsson och Myrberg refererar till en forskare vid namn Dewherst som lyft fram resultaten av 

brittisk klasstorleksforskning ur ett lärarperspektiv. Han menar att man inte enbart kan fokusera på 

akademiska resultat utan att fokus även måste ligga på utveckling av sociala och emotionella 

områden. Dewherst poängterar att lärare som inte har kunskapen eller erfarenheten att arbeta med 

mindre klasser har svårare att applicera sina arbetssätt och kunskaper till mindre klasser. Det är 

rimligt att anta att mindre klasser innebär en lättare individanpassning i undervisningen, logiskt så 

borde det vara enklare att uppnå en högre kvalité i undervisningen med en mindre klass. Det finns 

studier27 som styrker att det är en högre undervisningskvalité i mindre klasser, men samtidigt finns 

det studier28 som pekar på att undervisningskvalitén är likgiltig oavsett klasstorlek.29

2.1.4 Sammanfattning

Tidigare forskning kring klasstorlekens betydelse har huvudsakligen granskat internationella 

förhållanden och är därmed svår att tillämpa på svenska skolformer. Forskning30 där man använt sig 

25 Hargreaves, L & Galton, M & Pell, A. (1998). The effects of changes in class size on teacher-pupil interaction. 
Internation Journal of Educational Research, 29, 779-795.

26 Korostoff, M. (1998) Tackling California's class size reduction policy initiative: an up close and personal account of 
how teacerhs and learners responded. Internation Journal of Education Research, 29, 797-807.

27 Kreuger & Lindahl (2002), STAR-projektet.
28 Hanushek (1997).
29 Gustafsson. & Myrberg (2002), s 86,89
30 Hanushek. (1986), Glass & Smith. (1978) Slavin. (1989), Slavin. (1990).
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av lärartäthet eller PTR31 har även varit svår att jämföra med andra internationella studier eftersom 

den inte visar det faktiska antalet elever i klassrum. I frågan kring huruvida klasstorleken påverkar 

elevers kunskapsutveckling varierar resultaten något. Exempelvis anser STAR32, Krueger och 

Lindahl att mindre klasser påverkar elevernas prestationer på ett positivt sätt och att resultaten är 

speciellt tydliga hos elever med  minoritets- eller låginkomstbakgrund. Medan andra studier33 pekar 

på att det inte finns några tydliga kopplingar med elevprestationer och klasstorlek. Studier om hur 

elever upplever klasstorlek visar att klasstorlek har liten eller saknar betydelse, det är framförallt 

arbetsformen som är viktig. Forskning visar att lärares arbete, planering, stress, känsla av 

otillräcklighet ökar med ett ökat antal elever i ett klassrum. Den visar även att lärare har svårt för 

eller saknar förmågan att applicera sina arbetssätt och tidigare kunskaper på mindre klasser. 

3. Teori

I tidigare forskning framstod och uppmärksammades några centrala begrepp som denna uppsats 

berör. Dels klasstorlekens innebörd och påverkan på elevresultat och lärare och dels den tillämpade 

arbetsformen i klassrummet. Dessa faktorer / begrepp faller under vad man kan benämna som 

ramfaktorer. 

3.1 Ramfaktorteori

Urban Dahllöf presenterade för drygt 40 år sedan vad som nu anses som ett klassiskt och 

banbrytande arbete; Skoldifferentiering och undervisningsförlopp34 där han myntade begreppet 

ramfaktorteorin eller det ramteoretiska tänkandet. Detta följdes av ett antal ramfaktoteoretiska 

studier på hur undervisning påverkades och begränsades av olika ramfaktorer. Dahllöf menade 

ursprungligen att ramfaktorteorin försökte förklara olika samband mellan undervisningsramar i 

form av klasstorlek, lektionens tid och innehåll samt elevkaraktär och elevers resultat. På grund av 

ovanstående uppfattning utifrån ramfaktorteorin kunde det i vissa undersökningar konstateras att 

inom vissa ramar kunde vissa resultat vara omöjliga att uppnå. Ramfaktorteorin kan i sin enklaste 

form förklaras som följande: 

Ramar  →  Process   →  Resultat

31 Pupil-teacher ratio.
32 S.T.A.R står för Student/Teacher Achievement Ratio.
33 Hanushek. (1997). Granström. (2007), s 28.
34 Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
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Man kan även relatera ovanstående modell till både politiska och administrativa beslut om hur 

antagningsregler, klasstorlekar och scheman m.m påverkar vad som är möjligt att uppnå i 

undervisning och resultatet som kan uppnås. Tanken med ramfaktorteorin är att ramarna påverkar 

en process genom att ge eller inte ge möjligheter och Lindblad, Linde och Naeslund menar att 

dagens skola är styrd av olika ramar, regler och aktörer.35 

Lindblad och Sahlström menar att det finns två sorters ramar inom ramfaktorteorin; yttre och inre  

ramar. Yttre ramar förklaras som exempelvis; klasstorlek, tidstillgång, läroplan, fysiska klassrummet 

etcetera och inre ramar är exempelvis; arbetsform, konsekvenser av lärarens handlande i 

klassrummet, pedagogisk syn på undervisning och klimatet i verksamheten. Inre ramar kan alltså 

påverkas av lärarens handlande medan yttre ramar inte kan påverkas. Med Lindblad och Sahlströms 

ord i beaktande har jag valt att knyta detta till de centrala ramfaktorer som framstår i min studie.36 

Den yttre ramen som jag tänkt studera är framförallt klasstorlek och de inre ramarna som jag tänkt 

studera är konsekvenser av lärares konstruktioner i form av:  interaktion, arbetsform, och 

anpassning av undervisning. 

3.2 Klasstorlek

Klasstorlek  kan vara ett svårdefinierat begrepp och Charlotte Einarsson poängterar det med 

följande citat:

Klasstorlek är som begrepp komplicerat och kan i olika sammanhang ha olika 

definitioner vilket utgör ett forskningsmetodologisk problem som försvårar 

jämförbarhet mellan olika studier där fenomenet klasstorlek har studerats.37

Forskare använder sig vanligtvis av lärartäthet i sina studier, eller Pupil-teacher ratio (PTR), när de 

försöker jämföra internationella studier, vilket innebär att man räknar ut det genomsnittliga antalet 

elever per antalet lärare. Det här medför en rad problem38 som jag även nämnde i avsnittet tidigare 

forskning. 

35 Lindblad, S, Linde, G, Naeslund, L. (1999). Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. Pedagogisk Forskning i Sverige,  
1, 1999, 93-109.

36 Lindblad, S. & Sahlström, F. (1999) Gamla mönster och nya gränser – om ramfaktorer och klassrumsinteraktion. 
Pedagogisk forskning i Sverige, 1, 1999, 73-94.

37 Einarsson (2003), s 36.
38 Einarsson (2003).
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Forskare använder egna definitioner av vad begreppet klasstorlek innebär. Begreppet klasstorlek är 

relativt till situationen, speciellt om man granskar internationella studier. Studier om klasstorlek 

som drivs i Kina och Japan kan elevantalet uppgå till 40 – 60 elever och när ”små” klasser studeras 

är elevantalet ofta kring 30 elever. Något som i västvärlden anses som stora klasser. Detta medför 

en rad problem när man forskar inom detta ämne och för att hjälpa med kategoriseringen i min 

studie har jag utgått dels från min personliga definition och dels hur majoriteten av västerländska 

länder definierar klasstorlek. Hur jag kategoriserat en liten, medel och stor klass finns i 

observationsschemat som bilaga 1.

3.3 Arbetsformer

Ur ett avsnitt Forskning om lärares arbete i klassrummet tar Kjell Granström upp hur olika 

arbetsformer som helklassundervisning, individuellt arbete och grupparbete påverkar 

undervisningsprocesser i klassrummet.

Helklassundervisning bygger ursprungligen på att läraren var den enda informationskällan och den 

som hade kunskap som eleverna ansågs behöva. Böcker och elektroniska läromedel var förr en 

orealistisk dröm. Helklassundervisning idag ser lite annorlunda ut men konceptet är den samma. 

Han skriver att denna sorts undervisning också har viktiga psykologiska funktioner för både lärare 

och elever. Eleverna sitter med ryggen vända åt varandra med blicken mot läraren och det det är 

läraren som för ordet i klassrummet och bestämmer vem som ska få tala. Detta är något som bidrar 

till ett dämpat samspel, initiativtagande och delaktighet hos eleverna.

Individuellt arbete är en arbetsform som dominerat under en längre tid, ända från grundskolans 

första decenniers ”fyll i övningar” där eleverna fick sitta och fylla i förtryckta arbetshäften (vilket 

även existerar i dagens skola). Detta innebar ett starkt styrande arbetssätt i form av arbete på 

lektioner och läxor, och där läraren var den som producerade läromedel. Den här arbetsformen är 

något som idag i stor utsträckning har ersatts av enskilt arbete eller eget arbete vilket innebär att 

eleverna får ett antal uppgifter som de själva planerar hur de ska lösa (under en specifik tidsram 

angiven av läraren). Kortfattat så innebär individuellt arbete att läraren bestämmer över innehållet 

och tiden medan under eget arbete bestämmer läraren innehållet men eleven tiden. Granström 

skriver att det under hans observationer blev lugnare samt att ljudnivån gick ner när eleverna 
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arbetade individuellt. Under individuella arbetsmoment sökte eleverna själva ro och med detta 

försvårar de gruppmoment som kan uppstå när elever sitter nära varandra.

Grupparbete är den arbetsform av tidigarenämnda som används minst i dagens skola och bygger på 

ett helt annorlunda synsätt på lärande. Det är även en arbetsform som jag upplever har stora andelar 

sociokulturella aspekter. Granström skriver följande:

I grupparbetet handlar det om elevernas eget sökande efter kunskap. Det är 

ett arbetssätt som tillämpas i ökande grad på många arbetsplatser.[...] I 

skolan däremot är det en arbetsform som används mycket sparsamt för 

elevernas del både i Sverige och på andra håll i västerlandet.

Granström hänvisar även till sin egna studie från 2003 och menar att arbetsformen har minskat 

snarare än ökat, inte bara i Sverige utan även internationellt.39

4. Metod
4.1 Fallstudien

Jag valt att genomföra den här undersökningen med vad som inom vetenskaplig forskning brukar 

kallas fallstudie eller case study. Metoden syftar till att ge mer djupgående kunskaper om det man 

undersöker med utrymme att komplettera sin empiri. En fallstudie är alltså en undersökning på 

djupet av en specifik företeelse, exempelvis en händelse, en person, ett skeende eller en social 

grupp. Till skillnad från olika former av experiment och historisk forskning har fallstudier ingen 

kanon för några speciella metoder för datainsamling eller analys. Utan alla insamlingsmetoder av 

vetenskaplig information, från observation till intervju, kan användas i fallundersökningar. Idén 

med fallstudien är att istället för att granska något ur ett generellt och ensidigt perspektiv kan även 

något som inom forskningen kallas för triangulering40 användas. Man använder flera metoder med 

kvalitativa och kvantitativa delmoment, flera forskare och informationskällor för att bekräfta de 

resultat som i efterhand visar sig. Resultat från observations- och intervjustudien relateras till 

varandra fr att fallet skall bli väl beskrivet. Det är svårt att mäta validitet och reliabilitet i studier om 

man beaktar det i sin helhet, utan det man kan diskutera är utifrån då de metoder och instrument 

som använts. En fallstudieundersökning och andra metoder skiljer sig inte åt minsta utifrån när det 

39 Granström. (2007), s 21-22 CITAT: s 21.
40 Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer, Lund. s. 32-35.
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gäller de strikta vetenskapliga krav som kan ställas41.

Med studiens syfte, som grundar sig i specifika händelser i klassrummet så har jag valt lärarna och 

interaktionsprocessen i klassrummet som fall att studera, och som datainsamlingsmetod har jag valt 

att använda mig av klassrumsobservationer och semistrukturerade intervjuer. 

4.1.1 Observation som metod

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda observation som en av 

mina datainsamlingsmetoder. Anledningen till detta är dels att få ett aktuellt mått av 

kommunikationen mellan lärare och elever och dels att kunna notera hur många elever som faktiskt 

befinner sig i klassrummet på varje lektion. Det bygger således varken på lärarna eller elevernas 

uppfattning av den kommunikation som uppstår i klassrummet utan det jag som utomstående 

observatör skådar. Observation som datainsamlingsmetod har fördelen att man genom iakttagelser 

kan samla data oberoende av lärarna och elevernas förmåga att kunna delge information. Det är 

deltagarna som delger information genom sitt agerande i klassrummet. Observationer sker oftast 

utan fördröjning, det vill säga att observatören är närvarande vid själva händelsen i deltagarnas 

naturliga miljö och kan således se företeelser som även hade hänt om observatören inte varit 

närvarande. Det är alltså ingen fördröjning i tid mellan händelse och registrering. Det som dock 

observationsmetoder har gemensamt är att data samlas in genom att en observatör beaktar, iakttar 

och registrerar i det sammanhang som studeras. Det jag använt mig av är vad man kan kalla för 

strukturerad observation där jag använder mig av ett observationsschema för att studera i vilken 

omfattning interaktionen sker med hänsyn till mitt syfte och frågeställningar.42 Trots studiens 

kvalitativa natur ligger det en del kvantitativa delmoment i observationens insamlingsmetod 

(observationsschemat).

4.1.2 Observationens upplägg

För att kunna observera kommunikationen mellan lärare och elever behövdes ett 

observationsschema43. För att ytterligare stärka studiens validitet och reliabilitet använde jag mig av 

sex pilotobservationer. För att pröva ut vad som faktiskt gick att observera och dokumentera under 

41 Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod . Studentlitteratur Lund.
42 Einarsson (2003).
43 Observationsschemat finns i sin helhet som bilaga 1.
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en lektion, utvecklades, testades och bedömdes sex pilotobservationer. I pilotobservationerna 

studerades sex olika klassrum och lärare, på en annan ort än den där studien genomfördes, för att få 

ett brett underlag och en förståelse för huruvida variationer i den faktiska interaktionen i ett 

klassrum kunde observeras och registreras. Totalt konstruerades fyra olika schemavarianter som 

slutligen sammanfogades till det slutliga observationsschemat som används i denna studie.

Jag ritade även upp en skiss över möbleringen i klassrummet för att se varje enskild elev och 

noterade också om det var en pojke eller flicka. För att kunna mäta längden av varje utökad dialog 

använde jag mig av ett tidtagarur44, och all utökad dialog ritades ut till enskilda elever. Jag har även 

i mina observationsscheman markerat om eleverna arbetar individuellt eller i par/grupparbete, 

anledningen till detta återkommer jag med i analysdelen. Vid observationerna gjorde jag också 

löpande noteringar om vad som pågick i klassrummet och hur klassrumsmiljön var för varje enskilt 

observationstillfälle. Totalt genomfördes 26 klassrumsobservationer med sex olika klasser och 

lektionernas längd varierade som mest med fem minuter från varandra och hur dessa fördelar sig 

utifrån de olika klasserna visas i tabell 1 nedan.

Tabell 1: Lektioner som observerades utifrån ämne.

Stadium(gymn) Engelska Svenska Italienska
Årsk.1 13 6 4
Årsk.2 3 - -

4.1.3 Intervju som metod

Tuckman menar att intervjuer har en förmåga att ta sig in i informantens ”huvud”45 och Trost menar 

att man ska komma åt ”livet”, människors sätt att resonera, reagera eller försöka hitta olika 

handlingsmönster.46 Jag har använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och det 

kännetecknas med att samma frågor ställs till samtliga informanter med utrymme att formulera egna 

ord samt att frågorna har öppna svarsmöjligheter. Anledningen till att jag valde semistrukturerade 

intervjuer, är att man inte är bunden att följa frågor i en bestämd ordning utan det finns en viss 

flexibilitet. Enligt Fägerborg är huvudsaken inte att frågorna ska betas av i tur och ordning utan att 

44 All interaktion under 10sekunder klassificerades ej som Utökad dialog (se bilaga1).
45 Tuckman, B.W. (1972) Conducting educational research. Harcourt Brace Jovanovich, New York.
46 Trost (2010).
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vara följsam, påpasslig och uppmärksam på vad den intervjuade säger.47 Intervjudelen är den andra 

delen av insamlingsmetoderna och tillämpades i syfte att få en djupgående empiri som  kommer att 

kunna jämföras med respektive lärares faktiska handlingar i klassrummet.

4.1.4 Intervjuprocessen

Intervjuerna genomfördes efter att samtliga observationer hade utförts, lärarna blev aldrig i detalj 

informerande om observationssyftet för att undvika vad man kan kalla för the observer's paradox.  

Det refererar till ett fenomen som uppstår när deltagarna är medvetna om att de blir observerade 

eller avlyssnade och avviker från sitt naturliga beteende eller tal. Lärarna intervjuades med tre 

veckors mellanrum, detta var inte avsiktligt utan på grund av schemakonflikter. Intervjuerna skedde 

i avskiljda klassrum på skolan, varade i cirka 30-40 minuter och spelades in med hjälp av min 

telefon, som sedan transkriberades. För att säkerställa kvalitén på inspelningarna utfördes även 

några testintervjuer med mig själv. Att man som intervjuare påverkar respondenterna i någon form 

är något jag har förståelse för, den formella situationen med en inspelningsmekanism, inställning 

och kroppsspråk är faktorer som påverkar. Jag har haft ovanstående i beaktande när jag under 

samtalets gång försökte  bibehålla en naturlig samtalsmiljö genom att hålla en professionell distans 

och bara lyssna på informanterna. Utöver detta lät jag även informanterna själv välja 

intervjutillfälle och plats. Intervjufrågorna finns i sin helhet som Bilaga 2.

4.1.5 Etiska överväganden

Jag har varit noggrann och tydlig när det kommer till upplysningen med de etiska aspekter48 som 

framkommer när man driver studier, både inför lärare och elever vid samtliga observationer och 

intervjuer. Att allt kommer behandlas konfidentiellt, varken deras namn, skola eller kommun 

kommer nämnas. Namnen som används i detta arbete är fingerade.

4.2 Analysmetod

På grund av de tolkningsmöjligheter som observationsresultaten medfört och i kombination med 

intervjuresultaten har jag valt att använda vad man brukar kalla för den hermeneutiska metoden. 

Nationalencyklopedin förklarar hermeneutik som: ”1) tolkning från textens detaljer till dess helhet 

47 Fägerborg, Eva. (1999) Intervjuer. I: Kaijser & Öhlander (red.) Etnologisk fältarbete. Lund: Studentlitteratur, s. 63.
48 Vetenskapsrådet. Etik för forskare.
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och omvänt; 2) tolkning från vår egen referensram till texten och omvänt”.49 Detta är även något 

som ofta kallas för den  hermeneutiska spiralen eller cirkeln.50 Patel & Davidson menar att: ”Ingen 

forskare börjar som ett tomt blad. Inom hermeneutiken utgör förförståelsen en naturlig 

utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot förståelse”.51 Hermeneutik som är en tolkningslära 

sätter mina bakgrundskunskaper på spel, min tolkning till förståelse och förklaring är beroende av 

min förförståelse och hur man tolkar informationens olika aspekter till en sammansatt mening.

4.3 Urval

Jag har observerat och intervjuat en manlig och en kvinnlig lärare som arbetar på samma 

gymnasieskola, och båda har lärarexamen och över 12 år inom professionen. Den manliga läraren 

har framförallt engelska som sitt huvudämne och det var dessa lektioner jag huvudsakligen 

observerade. Den kvinnliga läraren undervisar tre språkämnen som jag observerade; italienska, 

engelska och svenska. Ursprungsplanen var att försöka hitta lärare som undervisade på olika skolor 

och eventuellt i olika kommuner, detta visade sig vara problematiskt på grund av de unika 

kriterierna lärarna behövde uppfylla för att passa in i min studie. Dels ville jag ha språklärare och 

dels ville jag ha lärare som undervisar både stora och små klasser. Anledningen till varför 

språklärare önskades var mestadels för att andra- och tredjespråksinlärning ligger relativt nära i 

undervisningen (form och innehåll), och därmed ett mer jämförbart empiriskt material. Trots 

kontakter med diverse lärare från tidigare VFU-perioder visade det sig vara oerhört svårt att hitta 

lämpliga lärare som ville medverka. Något som även limiterade sökandet efter lämpliga lärare var 

själva viljan och geografiska hinder. Något särskilt urval bland lärare skedde aldrig utan de första 

lärarna som fyllde kriterierna och var villiga att participera i min studie är också de som jag 

observerat och intervjuat. 

Skolan

Gymnasieskolan som båda lärarna undervisar på ligger centralt i en stad i Norrlandsregionen och är 

en av de större skolorna i Sverige. Skolan har ett brett utbud av program och kurser inom med både 

teoretiska och praktiska aspekter samt ett framstående elitidrottsprogram och en teknikutbildning. 

Skolan har nyligen genomgått stora ombyggnationer och renovering så de nyare delarna framstår 

som betydligt ”fräschare” än de äldre delarna. Med skolans storlek i beaktande fanns det väldigt 

många olika typer klassrum och klassrumsstorlekar. Klassrummet som exempelvis en av lärarna 
49 Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/hermeneutik>.
50 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2005). Forskningsmetodikens grunder. Stockholm: Studentlitteratur.
51 Ibid, s79.
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undervisade i med en klass var väldigt stor men hade dålig luftcirkulation och oljud i närliggande 

faciliteter.

Susanne,  40+ år gammal. Har en examen som högstadie- och gymnasielärare och är behörig att 

undervisa svenska, engelska och italienska. Hon har arbetat som lärare i 15 år och  började sina 

tidigare år inom professionen med enbart engelska och svenska på komvux, de senaste 4 åren har 

hon även undervisat italienska. Hon har arbetat på olika skolor inom kommunen och har erfarenhet 

av att arbeta med klasser så små som 3 elever upp till klasser över 30 elever. Hon är även 

klassföreståndare för en klass på 25 elever. 

Björn, 40+ år gammal. Har en examen som högstadie- och gymnasielärare och är behörig att 

undervisa engelska och psykologi. Han har arbetat 12 år som lärare och undervisar mestadels 

engelska vilket även varit fallet sedan början av hans karriär. Även Björn har en rad erfarenheter att 

undervisa både riktigt små klasser till att undervisa klasser med mer än 30 elever. Han är för 

närvarande klassföreståndare åt en klass på 30 elever.

5. Resultat

Inledningsvis kommer jag i denna del börja med att presentera resultaten från min 

observationsstudie. Jag har delat upp observationerna i två kategorier för att lättare kunna besvara 

studiens syfte och frågeställning angående arbetsformer; den första kommer att vara från 

observationer när eleverna arbetade individuellt och den andra kommer att vara när eleverna 

arbetade i grupp- eller pararbeten. Ursprungligen hade jag bara tänkt använda mig av 

kategoriseringen små respektive stora klasser, men under observationerna undervisade båda lärarna 

klasser som kunde delas in i små, medelstora och stora klasser. Följt av observationsresultatet 

kommer studiens intervjudel att presenteras.

5.1 Observationer under individuellt arbete

Totalt observerade jag 18 lektioner med individuellt arbete, tre lektioner i varje klass kategoriserade 

efter storlek.  Resultatet finns summerat i Tabell 2 med en summerad för vad varje enskild kolumn 

innebär.
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Tabell 2: Lärarinteraktion i ett klassrum där elever arbetar individuellt.

  
Björn   Susanne     

Klasstorlek Klasstorlek

Interaktionstyper Liten
elever 14

Medel
elever 24

Stor
elever 32

Liten
elever 16

Medel
elever 24

Stor
elever 33

Tilltal individ 9 38[3] 14 19[4] 12 19
Tilltal helklass 39 59 28 55 19[8] 33
Öppen fråga 38 52 38 16 8 13
Stängd fråga 15 12 25 34 18 33
Personligt tilltal 5[2] 6 9 41 15[5] 23[5]
Utökad dialog Antal Gsek* Antal Gsek* Antal Gsek* Antal Gsek* Antal Gsek* Antal Gsek*

2
3
2

16
14
11

7
15
11

32
42
47

13
17
9

50
52
42

22
25
24

47
53
42

32
22
25

67
43
50

18
22
16

43
39
44

Summerat 115 13,6 203 40,3 153 48 240 47,3 164 53,3 182 42

*  = Genomsnittstid per elevinteraktion i sekunder –  genomsnittstiden eleverna i respektive klass får med 
läraren under en lektion i sekunder
[ ] = Disciplinärt tilltal
Tilltal individ  = När en individ i klassrummet blir tilltalad utan att namn anges.
Tilltal helklass =  När läraren talar eller ger instruktioner till hela klassen.
Öppen fråga = Läraren ställer en öppen fråga till en, flera elever eller hela klassrummet
Stängd fråga =  Läraren ställer en stängd fråga till en, flera elever eller hela klassrummet
Personligt tilltal = Läraren tilltalar eleven med namn eller smeknamn
Utökad dialog = Dialoger mellan lärare och elev, dialoger under 10s registrerades ej

Alla siffror inom varje klasskolumn är summerade från samtliga tre observationstillfällen förutom 

Utökad dialog. Detta för att se genomsnittstiden eleverna i respektive klass får med läraren på en 

lektion. I tabellen ovan kan man inledningsvis se att lärarnas interaktioner generellt skiljer sig från 

varandra. Noterbart är att Björn använder sig av öppna frågor betydligt oftare än vad Susanne gör 

med sina elever oavsett klasstorlek, varav Susanne oftare använder sig av stängda frågor.  Något 

som också utmärker sig i tabellen nedan är Susannes användande av personliga tilltal (tilltal vid 

namn) till sina elever som sträcker sig betydligt högre än Björns användande av personliga tilltal. 

Björns dialog med klassen skedde oftast till helklass istället medan Susanne var mer personlig i sin 

interaktion med eleverna. Tittar man på den utökade dialogen mellan lärare elever så har Susanne 

både fler dialogsamtal och längre genomsnittstid för varje samtal än vad Björn har, oavsett 

klasstorlek. I tabellen så framstår det att Björn har färre dialoger med elever desto mindre klasser 

han undervisar.
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Generellt sett är Björn mest aktiv med all interaktion i mellanstora klasser med undantag för 

stängda frågor, Björn är minst aktiv i mindre klasser – huvudsakligen med utökade dialoger i 

mellanstora klasser och personliga tilltal. Susanne är interaktionsmässigt mest aktiv i små klasser, 

hon har även ett konsekvent användande av utökade dialoger med elever. Anmärkningsvärt är den 

höga användningen av tilltal helklass (55)  när hon undervisar mindre klasser och den relativt låga 

interaktionen i medelstora klasser. Tittar man på hur Björns respektive Susannes interaktioner med 

små klasser framträder så är den mest noterbara skillnaden hur många och hur långa utökade 

dialoger Susanne har jämfört med Björn, samt Björns allmänt låga antal (bortsett från öppna frågor) 

interaktioner (115) med små klasser jämfört med Susanne (240). 

I medelstora klasser är det ombytta roller i antalet interaktioner, Björn ställer betydligt fler öppna 

frågor, tilltalar individ och helklass betydligt oftare och har sammanlagt 203 interaktioner med klass 

och elever jämfört med Susannes 164. Noterbart är även antalet disciplinära tilltal (13) Susanne har 

i undervisningen med medelstora klasser. När det gäller Björns och Susannes interaktioner i stora 

klasser framkommer inga större eller noterbara skillnader förutom det tidigare och konsekvent 

nämnda; Susanne använder sig mer av personliga tilltal, stängda frågor, och har fler och längre 

utökade dialoger medan Björn använder sig av fler öppna frågor.

5.2 Observationer under par/grupparbete

Totalt observerades åtta lektioner med grupp eller pararbeten, varav två lektioner i små respektive 

medelstora klasser. Jag observerade aldrig några par- eller grupparbeten i de större klasserna 

eftersom tillfället aldrig gavs. Resultatet redovisas nedan i tabell 2 och skillnaden mellan Tabell 2 

och Tabell 1 är att Utökad dialog inte räknar varje individs dialog utan lärarens dialog med paret 

eller gruppen som enhet dividerad med antalet par/gruppmedlemmar. Tilltal individ har även ersatts 

med Tilltal par/grupp på grund av att under par- och grupparbeten tilltalades aldrig individer utan 

paret / gruppen.
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Tabell 3: Lärarinteraktioner i ett klassrum där eleverna arbetar i grupp- eller  pararbeten.     

Björn Susanne
Klasstorlek Klasstorlek

Interaktionstyper Liten
14 elever

Medel
24 elever

Liten
16 elever

Medel
24 elever

Tilltal par/grupp 12 12 19[4] 26
Tilltal helklass 24 34 31 28
Öppen fråga 28 18 13 9
Stängd fråga 12 11 35 23
Personligt tilltal 3 2 17[7] 19
Utökad dialog par/grupp Antal Gsek* Antal Gsek* Antal Gsek* Antal Gsek*

12
18

25
32

16
19

47
34

17
14

52
49

24
19

21
24

Summerat 109 28,5 112 40,5 159 50,5 148 22,5

*  = Genomsnittstid per elevinteraktion i sekunder –  genomsnittstiden eleverna i respektive klass får med 
läraren under en lektion i sekunder
[ ] = Disciplinärt tilltal
Tilltal individ  = När en individ i klassrummet blir tilltalad utan att namn anges.
Tilltal helklass =  När läraren talar eller ger instruktioner till hela klassen.
Öppen fråga = Läraren ställer en öppen fråga till en, flera elever eller hela klassrummet
Stängd fråga =  Läraren ställer en stängd fråga till en, flera elever eller hela klassrummet
Personligt tilltal = Läraren tilltalar eleven med namn eller smeknamn
Utökad dialog = Dialoger mellan lärare och elev, dialoger under 10s registrerades ej
(Om dialogen skedde exempelvis med ett par dividerades dialogstiden i 2, dividerades i 4 om gruppen hade 4 
medlemmar)

I tabellen ovan ser man att även vid grupp- och pararbeten är skillnaden mellan respektive lärare 

noterbar. Björn ställer fler öppna frågor och Susanne använder betydligt oftare personliga tilltal,  

tilltal par/grupp och stängda frågor i klassrummet än vad Björn gör. Susanne är mer aktiv 

interaktionsmässigt än vad Björn är i både små och medelstora klasser. Noterbart är att den utökade 

dialogen med elever är någorlunda likvärdig jämfört med en individuellt arbetande klass. 

Björn är väldigt konsekvent i sin interaktion i både små och medelstora klasser med små variationer 

när han tilltalar helklass och ställer öppna frågor. Även Susanne är konsekvent i sina interaktioner 

med små och medelstora klasser med undantaget stängda frågor som differerar någorlunda.
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5.3 Anpassning av arbetssätt

Enligt mina observationer var lärarnas pedagogiska förhållningssätt till de olika grupperna 

densamma. Lektionernas struktur var generellt sett oförändrade i förhållande till klassens storlek, de 

började alla lektioner med att tilltala helklass följt av lektionens instruktioner. Oavsett den 

tillämpade arbetsformen i klassrummet följde lärarna följande mönster: Instruktioner helklass → 

Vandra i klassrummet och hjälpa elever vid behov → Avslutning av lektioner med helklass. Under 

samtliga klassrumsobservationer så såg jag ingen märkbar skillnad i respektive lärares arbetssätt 

beroende på undervisningsgruppens storlek eller vilken arbetsform (individuellt- eller 

grupp/pararbete) som tillämpades i klassrummet. Variationen ligger i själva interaktionen med 

eleverna, inte hur de själva arbetade i förhållande till undervisningsgruppen storlek.

5.4 Intervjuerna

I denna del kommer jag presentera resultatet av intervjufrågorna utifrån fyra olika teman som berör 

mina frågeställningar. Det presenteras i löpande text med utvalda citat. Vissa citat är långa och det 

beror på att båda informanterna resonerade mycket med sig själva väldigt och helheten presenteras 

därefter för att förmedla en mer autentisk känsla.

5.4.1 Relation och interaktion med elever i stora och små klasser.

Fysiska klassrummet är kanske en sak som många gånger faller bort när vi pratar 

om klasstorlek men det spelar stor roll för förhållandet till eleverna, att små klasser 

ofta vistas i mindre klassrum eller ”skrubbar” och det känns lite väl intimt många 

gånger, vilket i sin tur påverkar hur man kan arbeta som lärare.52

Björn 

I citatet ovan diskuterar Björn kring det fysiska klassrummet och menar att det är en faktor som ofta 

glöms bort trots dess viktiga innebörd och påverkan på pedagogiken;  hur man kan röra dig mellan 

eleverna och ha utrymme att sätta sig bredvid elever som behöver hjälp etcetera. Björn påpekar att 

hans sätt att arbeta som lärare inte ändras i någon större utsträckning beroende på elevantal och 

52 Björn
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menar att han oavsett klasstorlek är väldigt social och försöker etablera kontakt med elever, men i 

praktiken kan det vara väsentligt mycket lättare att etablera en relation till alla elever i mindre 

klasser. Han poängterar att; med en sämre relation till eleverna blir det en naturligt sämre dialog och 

interaktion med eleverna, att i en större grupp är det de blyga, självgående och oftast duktiga 

eleverna som inte får denna kontakt.

[…]det som händer är att i en liten grupp kan jag ha en relation till alla elever, i en 

stor grupp kan jag precis ha den relationen fast bara till ett fåtal elever, dvs de som 

tar för sig och dom som redan är sociala53

Han menar dock att en nära relation till elever många gånger är fördelaktig men att det också kan 

vara till nackdel, att gränsen är hårfin att man kommer alltför nära eleverna, att den naturliga 

auktoriteten och avståndet försvinner som man annars har när man står inför en stor klass och 

exempelvis föreläser. Björn poängterar att det är självklart att läraren spelar en viktig roll i 

interaktionen mellan lärare och elever men att eleverna i en klass också kan ha en viktig roll. Han 

menar att det finns klasser där majoriteten av elever är mer vana att arbeta individuellt och även 

föredrar själva arbetssättet, och många gånger visar ovilja att få exempelvis hjälp.

Det har inte med hur duktiga eleverna är, utan att t.ex istället för att fråga mig efter 

hjälp så använder dom varandra eller slår upp det själva, om det går dvs, så i detta 

fall tror jag inte själva klasstorleken har allt för stor roll i själva pratet54

Han påpekar att det är mycket enklare att ge feedback till enskilda elever i mindre grupper på den 

nivå som behövs för att eleven skall kunna dra nytta av det. Men att det är väldigt tidskrävande att 

sätta sig ner bredvid elever utanför föreläsningar och uppgifter och försöka individanpassa och 

individualisera. Han fortsätter med att det snarare är en omöjlighet att försöka ha längre dialoger 

med elever när du har större klasser när det är flera som behöver din hjälp, vilket resulterar i att man 

får springa omkring mycket och tala inför helklass. Hans förhållningssätt ändras inte, utan han 

hinner inte vara lika närvarande i en stor klass som en liten.

Susanne

Susanne delar majoriteten av Björns tankar och poängterar att i små grupper finns det en närhet, 

53 Björn
54 Björn
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personkemi, som inte kan uppnås i större klasser. Hon menar att  fast hon haft en klass i 3 år så 

kommer man inte upp i samma närhet eller relation med elever i en stor klass som i en liten. Hon 

menar att man inte ”ser” eleverna i större klasser och att det är svårt att veta var de ligger 

kunskapsmässigt, och därav blir det svårt att hjälpa de elever som kanske hade behövt det. Hon 

påpekar även att dialoger och diskussioner i mindre grupper många gånger kan bli ”krystade”, att 

det är är läraren som kan få agera draghjälp. Något man sällan ser i större klasser, som ofta är 

självgående. Poängen menar hon är att man vill ha trevligt i klassrummet och det uppnås lättast med 

mindre klasser. 

Jag tycker man ska kunna ha en trevlig stämning och kunna småprata lite granna, 

allt behöver inte vara så allvarligt, och grunden är att man har trevligt tillsammans 

och sen ska dom också förhoppningsvis också nå kunskapsmålen55

Hon avslutar med att en bra och trevlig stämning med klassen kommer dialoger, diskussioner och 
förtroendet mer naturligt, oavsett klasstorlek.

5.4.2 Vem vill inte ha en individualiserad undervisning.

Hah, Ja! Det vore ju fantastiskt om man kunde få till en sån undervisning när man 

har 30 elever, men jag har då inte lyckats.56

Björn

När frågan om individualiserad undervisning ställdes under intervjuerna blev det liknande respons 

och reaktion av Björn som i ovanstående citat. Björn menar att med tanke på pressen som förväntas 

på lärare så är en individualiserad undervisning i princip obefintlig i en klass med mer än 10 elever. 

Björn försöker däremot anpassa arbetssättet så att det gynnar elever som kanske anses som svaga 

samt försöka behålla intresset hos de duktigare eleverna. Han utvecklar att anpassning av 

undervisning inte bara är komplicerat när man försöker göra det för två elevgrupper (svaga och 

starka elever) utan näst intill omöjligt när man många gånger har tre eller fyra kunskapsnivåer i 

klassrummet. Det finns oftast elever i klassrummet med behov av särskilt stöd, olika diagnoser och 

elever som idag har svenska som sitt andraspråk som man inte riktigt har tid med.

Men när det kommer till övningar och grejer så har man inte möjligheten att 

skriva olika uppgifter eller kriterier […] det är ju dubbelt jobb så det är 

55 Susanne
56 Susanne
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jättetidsödande.57

Björn menar att man helt enkelt inte har tiden att göra flera uppgifter på flera olika nivåer för elever 

som behöver det när man undervisar större klasser –  att det oftast är de svaga och riktigt duktiga 

eleverna som missgynnas av det.

Susanne

Susanne anser också att det är svårt att hinna och se vad varje elev behöver veta, när de är färdiga, 

redo att gå vidare till nästa moment. Det är svårt att hinna runt till alla och leda dem vidare. 

[…] jag har mer tid att lägga på en grupp med 10 elever än en grupp med 30 elever, 
jag har mer tid att ge dom feedback, mer tid att hjälpa var och en kanske ge dom 
olika uppgifter. Ja, skulle ha mer tid för var och en i en liten grupp och då skulle 
det ju, dom skulle få mer individualiserad undervisning och jag tror också dom 
skulle nå målen bättre speciellt dom svaga eleverna.58

Hon tillägger att trots ”inbillningen” att det ska finnas en individualiserad undervisning så tror hon 

att de lärare som lyckas med det inte har klasser större än 10. Susanne avslutar med att även om det 

hade varit fantastiskt att kunna ha en individanpassad undervisning så har hon inte riktigt lyckats 

med det i större klasser.

5.4.3 Anpassning, arbetssätt och planering av undervisningen 

Ja, det finns ju större improvisationsutrymmen i en liten grupp, om man 
märker att nånting händer, eller  humöret / stämning i gruppen eller vad det 
nu kan vara. Så är det lättare att modifiera något, att göra en snabb formell 
ändring, byte av uppgift eller vad det nu kan vara.59

Han menar att exempelvis om något oförutsett skulle hända så den planerade lektionen inte går att 
genomföra så är små klasser betydligt mer flexibla för spontana ändringar.

Björn

Björn menar med ovannämnda citat med att det är enklare att göra en informell ändring, en 

riktändring i en liten klass. I en större klass är det oftare ett mer självgående system där man måste 

ta hänsyn till fler variabler, exempelvis att det finns elever med olika diagnoser som behöver en typ 

av struktur och han menar att det blir ett svårmanövrerat skepp i kontrast till en liten klass. Han 

konstaterar att själva anpassningen är densamma oavsett klasstorlek, att i mindre grupper är det 

57 Björn
58 Susanne
59 Björn
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lättare att korrigera instruktioner, framförallt avancerade uppgifter. I stora grupper menar han att 

man ”tappar” elever när man tar deras tystnad som att de förstått instruktionerna, vilket är enklare 

att kontrollera i mindre grupper. Själva planeringen anser han att han inte gör någon medveten 

skillnad på, utan det mesta han planerar fungerar oftast oavsett klasstorlek bortsett från att man 

försöker ta in mindre rättning i större klasser, han påpekar att han är en lärare som föredrar att 

föreläsa.

Jag tror man tar in mindre rättning i stora grupper. Det gör ju också att det blir en 
kvalitativ brist i stora grupper eftersom i exempelvis terminsslut så försöker man 
minimera rättning, som det är nu.. nu är det hett alltså. […] Och det är synd, dom 
behöver öva, dom behöver feedback, dom behöver veta hur dom ska förbättra saker 
i skrift, men tiden räcker inte till.60

Med detta menar Björn att denna ”anpassning” är motvillig och blir något som man blir tvingad till 

eftersom den ökade arbetsbelastningen som tillkommer med stora klasser inte är hållbar i längden, 

framförallt inte i slutet av terminer – att det är eleverna som faller illa i dessa situationer.

Susanne

Susanne menar att hon oftast har klasser kring 20 elever eller fler och att det är ungefär samma 

pedagogiska inställning till varje lektion, hon poängterar dock att man fortfarande kan ha samma 

typ av undervisning. 

I stora drag så hade jag ändå samma typ av undervisning, det var genomgångar, 
grammatik, träna, prata lite granna, lyssna lite granna, läsa i dialoger. Det var ju 
ändå samma.. på något sätt. Jag tror jag inte gjorde nå annorlunda, det var bara att 
det gick fortare och jag visste mer vad dom kunde.61

Hon utvecklar vidare och menar att trots klasstorleken så anpassar hon inte sin undervisning, utan 

använder sig av samma arbetssätt och poängterar att trots klasstorleken så föreläser hon fortfarande 

för små klasser som hon gör för större klasser.

Det är ändå samma. I svenska tex om man ska berätta om romantiken, så gör jag på 
samma sätt om jag har 30 elever eller 15, det handlar ändå om att gå igenom och 
läsa kanske utdrag och prata om det man har läst. Sen är det snarare det muntliga 
som är mycket lättare att genomföra när det är en liten grupp, dels för att dom är 
tryggare och så att det är enklare administrera och går mkt fortare att låta 10 elever 
prata enskilt än att låta 30 elever prata enskilt.62

Susanne planerar utifrån klassens storlek när det gäller vissa moment. Hon menar att om eleverna 

ska redovisa i en stor klass så försöker hon, om det går, att eleverna redovisar i grupp. Med 

planering inför exempelvis grammatik spelar det ingen roll hur stor undervisningsgruppen är. 
60 Björn
61 Susanne
62 Susanne
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Avslutningsvis menar hon att om hon undervisat mindre klasser hade hon låtit dem framträda 

individuellt oftare och planerat fler muntliga övningar – att man hade hunnit med så mycket mer 

med mindre klasser.

5.4.4 Arbetsformer

Intervjupersonerna fick frågan om de tror att de medvetet, eller omedvetet använder eller undviker 
vissa arbetsformer beroende på klassens storlek och Björn uttrycker sig följande i citatet nedan:

Det blir säkert mer grupparbeten i en stor grupp, så är det ju, och större grupper, 
återigen där kan gruppmedlemmar bli anonyma, kör man grupparbeten i en liten 
grupp så tar dom eleverna större ansvar för det är färre elever att förlita sig till i 
grupparbetet.63

Här väger Björn nackdelarna med grupparbeten i större klasser mot mer initiativtagande elever vid 
grupparbeten i mindre klasser. Trots detta används grupparbeten oftare i större klasser.

Björn

Han menar att när man arbetat nog många år som lärare så blir det mer undermedvetet, att man helt 

enkelt inte ens har med vissa arbetsmoment i ekvationen. Man använder sig exempelvis inte 

regelbundet av individuella uppgifter när man har en elevgrupp på 30 elever eller fler. Just för att 

arbetsbelastningen vid rättning och feedback i stora klasser tar för mycket tid. Han avslutar med att 

säga att drömscenariot hade varit att ha en liten grupp som man kan arbeta mer individuellt med för 

att se elevers kvalitéer och eventuella brister.

Susanne

Susanne menar att man helt enkelt inte längre tänker på själva arbetsformen kopplad till klasstorlek, 

det sker på automatik. Hon återkommer en del med att man fortfarande ”kör samma race” oavsett 

klasstorlek, hon poängterar dock att trots att man undermedvetet väljer bort vissa arbetsformer 

beroende på klasstorleken tror hon inte att det nödvändigtvis är något dåligt. Susanne avslutade 

intervjun med följande ord:

Jag tror det är lättare för eleverna att nå målen om det är färre elever i klassen, och 
läraren har mera tid för varje elev. Om dom kom och sa att jag fick ha 20 elever så 
hade jag blivit jätteglad. Det vore fantastiskt. Man har en känsla av otillräcklighet, 
man hinner inte med eleverna på samma sätt, man hade velat sitta ner med en elev 
under en hel lektionstimme.64

Susanne poängterar de övervägande fördelarna med att undervisa mindre klasser och summerar vad 
både Björn och Susanne anser om klasstorlekens betydelse för deras arbetsbelastning. 

63 Björn
64 Susanne
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6. Analys

Det här avsnittet inleds med analys av observationsresultaten följt av intervjuresultaten och 

koppling till tidigare forskning och ramfaktorteori. Jag kommer att använda varianter av mina 

frågeställningar som underrubriker för att få tydligare struktur och sammanhang. Till första 

frågeställningen kommer resultaten från observationerna samt intervjuerna att analyseras och 

avslutningsvis kommer de olika forskningsresultaten att jämföras.  

6.1 Klasstorlekens betydelse

Enligt resultatet är det  svårt att se generella likheter mellan lärarnas interaktioner med elever. Det 

är snarare avvikelserna som syns tydligast. Granskar man observationsresultatet ser man tydliga 

skillnader mellan respektive lärare och deras interaktion med elever beroende på klasstorlek. Det 

som är mest noterbart bortsett från öppna frågor och tilltal helklass är Björns  relativt låga antal 

interaktioner, framförallt utökad dialog med elever i små klasser. Han tenderar att ha fler och längre 

dialoger desto större klasserna är. Något som enligt Hargreaves, Galton och Pell borde ha ombytta 

roller.65 Detta avviker även från citatet av Einarsson: ”en vanlig föreställning är att det i mindre 

klasser ges större möjligheter för den enskilde eleven att ha en individuell interaktion med 

läraren.”66 Inom ramfaktorteorin anses det att ramar påverkar pedagogiska processer (i det här fallet 

dialog med elever) genom att ge mer eller mindre möjligheter. Man kan anta att mindre klasser 

borde ge fler möjligheter för fler och längre dialoger än i större klasser.67 Eftersom klasstorlek faller 

under begreppet yttre ram inom ramfaktorteori kan Björn i det här fallet inte påverka själva 

klasstorleken. Vad han däremot kan påverka är de inre ramarna som; lärarroll och initiativtagandet 

av dialog.

Något som utmärker Susannes interaktioner är inte i små klasser (där hon onekligen är mest aktiv 

och faller inom Hargreaves, Galton och Pells resultat68), utan det är hennes relativt låga antal 

interaktioner i medelstora klasser (bortsett från tilltal till helklass) och hennes återkommande 

användande av stängda frågor och personliga tilltal som sticker ut. Tittar man generellt sett på båda 

lärarnas utökade dialoger med elever kan man se en markant skillnad i hur mycket mer och längre 

Susanne samtalar med elever. 

65 Hargreaves, L & Galton, M & Pell, A (1998).
66 Einarsson (2003), s 46.
67 Lindblad, Linde & Naeslund (1999).
68 Hargreaves, L & Galton, M & Pell, A (1998).
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Något som dock är intressant är att det enbart är i stora klasser som det inte framkommer några 

större eller noterbara skillnader utöver deras konsekventa användande som nämnts ovan; att Björn 

använder öppna frågor betydligt oftare medan Susanne använder sig markant oftare av personliga 

tilltal (jämfört Björns glesa användning) och utökade dialoger. Enligt Einarsson är elevinteraktionen 

i klasser mellan 19-29 elever relativt konstant, vilket betyder att en elev i en klass på 29 elever får 

lika mycket (eller lite) uppmärksamhet som en klass med 19 elever.69 Detta faller in på små- 

respektive medelstora klasser som Björn och Susanne undervisat och något som inte delar 

konsensus med Einarssons resultat. Noterbart är att uppmärksamheten må vara den samma men att 

själva arbetsbelastningen är betydligt större i en klass med 29 än 19 elever. När det gäller Björns 

och Susannes arbete i klassrummet när det är par- eller grupparbete är det svårt att se några 

generella skillnader utöver att Björn är mycket mer aktiv i mindre klasser framförallt med utökade 

dialoger. 

Granskar man intervjuresultatet kan man generellt se att båda lärarna delar samma uppfattning kring 

hur viktig relationen (och vad den innebär) mellan lärare och elever är. Oavsett den tillbringade 

tiden med en stor klass kan man aldrig uppnå samma relationsnivå. Samt att större klasser oftast är 

självgående och oberoende av lärarens relation till eleverna. Båda lärarna poängterar att det är 

viktigt att upprätthålla en bra och trevlig relation till eleverna för att interaktionen, dialoger och 

samtal ska framstå naturligt. Enligt Björn är det inte bara faktorer som lärare och klasstorlek som 

kan påverka interaktionen i klassrummet utan även elevernas / klassens förhållningssätt till 

arbetsform och interaktion. Något som enligt Granström kan uppstå vid vissa typer av 

arbetsformer.70  I resultatet framkom det att båda lärarna ansåg att det fysiska klassrummet (yttre 

ramfaktor) oftast är mindre i storleken när man undervisar mindre klasser. Det sågs som ett hinder 

för att fritt röra på sig kring eleverna. Detta kan eventuellt vara en förklaring till lärarnas varierande 

interaktion med elever i mindre klasser.71

Granskar man respondenternas svar från intervjuerna och jämför med deras faktiska agerande i 

klassrummet (resultatet från observationen) kan man konstatera följande: Båda lärarna anser att en 

bra relation med eleverna leder till ökad  interaktion, dialog, och att denna relation lättast uppnås i 

mindre klasser. Trots detta har Björn en väldigt låg andel utökad dialog med eleverna i små klasser. 

Lärarna påstår även att denna relation är väldigt svår eller omöjlig att nå i stora klasser, trots detta 

69 Einarsson (2003).
70 Granström (2007).
71 Lindblad, Linde & Naeslund (1999).
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har båda lärarna relativt hög andel interaktion i stora klasser. Något annat intressant som framkom i 

intervjuresultatet är att Susanne tycker att det ibland kan bli ”krystat” i små klasser, att man måste 

agera draghjälp, något som inte märks av från observationsresultatet eftersom hon noterbart är mest 

aktiv när hon undervisar små klasser.

6.2 Arbetsformens betydelse 

Generellt sett, om man granskar observationsresultaten mellan individuellt och grupp- eller 

pararbete är det även här svårt att se större skillnader, framförallt om man tittar på Susannes 

interaktioner. Mest noterbart är Björns arbete i små klasser när de arbetar med grupp eller pararbete; 

Björns interaktioner när han arbetar med individuellt arbetande elever är som tidigare nämnts 

relativt låga, men när han arbetar med grupp- eller pararbetande elever har den ökat markant 

bortsett från personligt tilltal. Allmänt har hans aktivitet i små klasser ökat noterbart. Susannes 

arbete i små klasser är fortfarande oavsett arbetsform högst i kontrast mot de andra klasstorlekarna. 

Något som återigen sammanfaller med Hargreaves, Galton och Pells resultat.72  Tittar man 

ytterligare på respektive lärares antal interaktioner (per lektion) beroende på arbetssätt framkommer 

inga betydande skillnader, se tabell nedan:

Tabell 3: Antal interaktioner per lektion

Interaktioner per lektion Björn Susanne
Individuellt arbete: 52  65  
Grupp/pararbete: 55  76  

Utöver ovannämnda följer lärarna sina interaktionsmönster med samtliga klasser och arbetsform; att 

Björn gradvis blir mer aktiv när storleken på klasserna ökar och Susanne behåller sin kontinuitet 

oavsett klasstorlek och arbetsform.

6.3 Anpassning av undervisning

Under samtliga klassrumsobservationer såg jag ingen märkbar skillnad i respektive lärares 

arbetssätt beroende på undervisningsgruppens storlek eller vilken arbetsform (individuellt- eller 

grupp/pararbete) som tillämpades i klassrummet. Det man kan analysera utifrån 

observationsresultaten är varför inte några grupparbetsmoment tillämpades i stora klasser över 

72 Hargreaves, L & Galton, M & Pell, A (1998).
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huvudtaget, annars finns inte så mycket att skriva utifrån observationerna så fokus läggs på 

intervjuerna. I intervjuresultatet poängterar Björn att grupparbeten i stora klasser med stor 

sannolikhet är vanligare av anledningen att arbetsbelastningen vid regelbundna individuella 

arbetsmoment kan bli för stor, framförallt rättning och individuell feedback. Individuell dialog eller 

individanpassad undervisning kan vara en process inom den yttre ramfaktorn klasstorlek som kan 

anses vara omöjlig att uppnå vid undervisning i stora klasser eftersom läraren inte kan påverka mer 

än sitt egna förhållningssätt till undervisningen.73 Kortfattat menas det att det i princip är omöjligt 

att ha en sådan undervisning i stora klasser oavsett lärarens vilja och pedagogiska förmåga.

Att det skulle vara fler grupparbeten i större klasser var dock något som inte framkom under mina 

observationer. Båda lärarna poängterar samtidigt hur fördelaktigt det är att arbeta med mindre 

klasser inom alla aspekter och hur man lättare bygger en bra relation till eleverna. Detta som i sin 

tur ska leda till mer dialoger, diskussioner och individualiserad undervisning. Beaktar man detta och 

granskar observationsresultatet så är exempelvis detta inte fallet för Björn när han undervisar 

mindre klasser vid individuellt arbete (hans låga andel utökad dialog). Själva anpassningen av 

undervisningen anser Björn vara betydligt enklare att tillämpa i mindre klasser på grund av att 

improvisationsutrymmet är större, det finns mindre faktorer (diagnoser av olika slag) att ta hänsyn 

till i mindre klasser – och han menar att stora klasser ofta blir ett ”svårmanövrerat skepp”. Båda 

lärarna konstaterar att trots klassens storlek så ”kör de samma race” och förklarar att man 

undervisar exempelvis grammatik på samma sätt oavsett klasstorlek. Susanne utvecklar med att 

man oftast har klasser med minst 20 elever och att det hör till ovanligheten att ha mindre.

Anmärkningsvärt är att båda lärarna är väl medvetna om att de inte anpassar sin planering eller 

undervisning beroende på klasstorlek, något som Korostoff tar upp i sin forskning. Han konstaterar 

att  lärare inte anpassar sitt arbetssätt till mindre klasser trots medvetenheten om det, och menade att 

de inte hade kunskapen att applicera sina arbetssätt till mindre klasser.74 En annan anledning till 

varför Björn och Susanne inte anpassar kan också vara det Dewherst tar upp i sin studie att lärare 

inte har kunskapen eller erfarenheten att arbeta i mindre klasser.75 Även då de yttre ramfaktorerna 

som klasstorlek och det fysiska klassrummet förändras mellan de olika klasserna så ändrar inte 

lärarna de påverkbara inre ramarna. Man kan anta att det borde ske större förändringar i och med att 

de yttre ramarna förändras.

73 Lindblad & Sahlström. (1999).
74 Korostoff (1998).
75 Gustafsson. & Myrberg (2002), s 86,89.
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7. Diskussion

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida lärares interaktion med elever påverkas 

beroende på tillämpad arbetsform och undervisningsgruppens storlek samt huruvida lärare anpassar 

sin planering och undervisningsform efter undervisningsgruppen. I studien har två lärare genom 

observationer och intervjuer granskats utifrån ramfaktorteori och tidigare forskning.

Min första frågeställning gällde vilken betydelse undervisningsgruppens storlek har för 

interaktionen mellan lärare och elev. Enligt resultaten kan man konstatera att 

undervisningsgruppens storlek inte på ett självklart sätt påverkar i vilken utsträckning läraren har 

kontakt med elever under lektionstid. Einarsson menar att klasstorlekens påverkan på interaktionen 

bara kan förklaras till ca 16%,76 vilket den här undersökningens resultat inte motsäger. 

Föreställningen jag hade innan studien genomfördes var att interaktionen mellan lärare och elev 

skulle vara oftare och längre desto mindre klasserna blev. En eventuell förklaring till varför klassens 

storlek delvis saknar betydelse skulle kunna vara ett antal faktorer; exempelvis att lärarens 

pedagogiska förhållnings- och arbetssätt i klassrummet har större betydelse för interaktionen i 

klassrummet än vad klasstorleken har. En annan förklaring skulle kunna vara hur eleverna är som 

klass och individer (exempelvis att Susanne har fler disciplinära tilltal än Björn och att majoriteten 

inträffar i medelstora klass). Elevgruppens sammansättning kan vara förklaringar till varför 

exempelvis Björns interaktioner i individuellt arbetande små klasser är så avvikande i form av att 

Björns individuella dialoger med elever ökade med klassens storlek. Något man kan anta borde vara 

tvärtom. Tanken med ramfaktorteorin är att ramarna påverkar undervisningsprocessen genom att ge 

eller inte ge möjligheter. Orsaken till lärarnas interaktionsmönster kan vara yttre ramar som inte ger 

dem möjligheter till fler interaktioner eller exempelvis individuella dialoger med elever eller.77 

Ytterligare en förklaring inom ramfaktorteorin kan vara att inre ramar som läraren själv kan påverka 

inte tas hänsyn till på grund av lärarens pedagogiska förhållningssätt.78

Visserligen skiljer sig lärarnas interaktion emellanåt i vilken utsträckning de har kontakt med elever. 

Detta kan dock inte förknippas enbart med yttre ramfaktorer som klasstorlek och det fysiska 

klassrummet, utan andra inre ramfaktorer som lärarna själva kan påverka är de huvudsakliga 

76 Einarsson (2003).
77 Lindblad, Linde & Naeslund (1999).
78 Lindblad & Sahlström (1999).
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påverkansfaktorerna för interaktionen mellan lärare och elev.79  Denna studies resultat delar även en 

generell uppfattning med tidigarenämnda studier (om man bortser Björns interaktion med mindre 

klasser) av Korostoff, Hargreaves, Galton & Pell, Dewherst och Einarsson80 – att klasstorleken inte 

påverkar interaktionen på ett självklart sätt när klassen överstiger 10 elever samt att lärare, trots 

medvetenhet om gruppskillnader inte anpassar sin undervisning efter klassens storlek på grund av 

bristande erfarenhet och utbildning. Något man kan anta efter Einarssons studie är att man troligtvis 

hade sett större skillnader i lärarnas inre ramar om de yttre ramarna som klasstorlek understigit 10 

elever.81

Min andra frågeställning handlade om vilken betydelse arbetsform (hur elever arbetar) har för 

interaktionerna mellan lärare och elev. Man skulle kunna anta att skillnaderna i interaktionen mellan 

lärare och elev skulle ge större inverkan beroende på vilken arbetsform som tillämpats i 

klassrummet än vad den visar i resultatet. Det är en nästintill obetydlig (11 interaktioner som mest 

per lektion) skillnad i kontakten mellan lärare och elev och en förklaring kan vara att när 

undervisningsgruppen arbetar med par- och gruppövningar så övergår ”individer” i klassrummet till 

större enheter och därav en eventuell mer konstant kommunikation. En annan förklaring kan vara 

att det inte tagits någon hänsyn till självaste undervisningsformen (vilken tillämpad arbetsform 

lärare undervisar i) i denna studie. Det är rimligt att anta att lärarens sätt att undervisa i klassrummet 

har betydelse för interaktionen, exempelvis om en lärare föredrar föreläsningar så går det att anta att 

lärarens antal utökade dialoger inte kan konkurrera med en lärare som aktivt går runt i klassrummet 

och samtalar med individuella elever. Man vet från tidigare studier av Granström att arbetsform är 

en viktig aspekt, framförallt för elever som resultatmässigt värderar arbetsform allra högst. 

Klasstorlek är något som enligt eleverna saknar betydelse.82 Om arbetsform påverkar eleverna så 

kan det antas att den arbetsformen påverkar interaktionen mellan lärare och elever. Eftersom 

tillämpad arbetsform i klassrummet är lärarens inre ramkonstruktion så kan man även anta att 

läraren har möjlighet att bestämma över sina interaktioner. Detta kan konstateras eftersom 

interaktionen vid olika arbetsformer (individuellt arbete eller par/grupparbete) inte skiljer sig 

märkvärdigt. 

Min tredje frågeställning handlar hur lärare undervisar klasser med varierande antal elever. Något 

som inte antogs i studiens början var lärarnas medvetenhet kring deras frånvarande/uteblivna 

79 Lindblad & Sahlström (1999).
80 Korostoff (1998), Hargreaves, Galton & Pell. (1998), Gustafsson & Myrberg (2002), Einarsson (2003).
81 Einarsson (2003).
82 Granström (2007).
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anpassning av lektionsplanering och arbetssätt beroende på undervisningsgruppens storlek. En 

ramfaktorteoretisk förklaring till till detta kan vara att yttre ramar, som klasstorlek, har en så starkt 

styrande inverkan på lärarna så att de trots en medvetenhet om detta inte själva kan hitta vägar att 

påverka och förändra pedagogiken utifrån klasstorlek.83

Denna studie har inte tagit hänsyn till om lärarens sätt att undervisa har en negativ eller positiv 

inverkan på undervisningen överlag och därför kan inga slutsatser dras kring detta. Generellt sett 

kan man ändå tycka att det borde finnas ett visst utrymme för anpassningar i både planering och 

undervisningsformer, framförallt mellan små och stora klasser. Samtidigt har det inte fokuserats 

något i denna studie om hur stor utsträckning undervisningsformers betydelse har för lärare och 

elever, så några analyser av dess betydelse har inte heller kunnat göras. En förklaring kan vara att 

lärarna inte är utbildade att hantera olika gruppstorlekar på olika sätt, så de tillämpar samma 

undervisningsmetoder oavsett klasstorlek. Detta är något som delas i studier av tidigare nämnda 

Korostoff, Hargreaves, Galton and Pell och Dewherst84 vars forskningsresultat visade att lärare inte 

anpassar sitt arbetssätt till klasstorlek och att lärare behöver undervisa i små klasser under en längre 

tid för att man ska kunna se några egentliga skillnader.

Noterbart med studiens resultat är Björns ”normbrytande” interaktionsmönster i mindre 

undervisningsgrupper. Att hans individuella dialog ökar med klassens storlek är fortfarande något 

som förbryllar. Samtidigt kan man dra slutsatsen att klasstorleken inte har någon avgörande 

betydelse i interaktionen mellan lärare och elev i denna studie – att det är lärarens personlighet och 

förhållningssätt till undervisningen som speglar majoriteten av den interaktion som sker i 

klassrummet. Det framkom liknande resultat i Einarsson och Hargreaves, Galton & Pell studier.85

I den här studien kan det slutligen konstateras att klasstorlek inte påverkar lärarnas arbetssätt och 

interaktioner speciellt mycket, men lärarna själva menar att mindre klasser är att föredra – både för 

lärare och elever.

83 Lindblad & Sahlström (1999).
84 Korostoff (1998), Hargreaves, Galton & Pell. (1998), Gustafsson & Myrberg (2002).
85 Einarsson. (2003), Hargreaves, Galton & Pell. (1998).
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7.1 Metoddiskussion 

Alla vetenskapliga metoder kan diskuteras i form av för- och nackdelar, eller dess styrkor och 

svagheter. Kortfattat kan man säga att en av de främsta fördelarna med fallstudier som metod är att 

trots den kvalitativa och ofta specifika fokus kan konkreta slutsatser dras och det är lätt att 

komplettera sin empiri.

 

De som kritiserar deltagande observation som en teknik för datainsamling pekar på 

människans mycket subjektiva och därför otillförlitliga perception. Men som med 

varje annan metod för datainsamling måste man träna sig i dess utövande.86 

Pilotobservationerna gjorde att jag fick övning och samtidigt en grund för det slutliga 

observationsschemat som användes i denna studie, eftersom varje observationsschema är unika till 

varje studie så kunde enbart inspiration hämtas från andra observationsstudier när 

observationsschemat konstruerades. Det användes inga video- eller ljudinspelningar på grund av två 

orsaker; den första orsaken är att det antogs att lärare och elevers beteende skulle påverkas mer än 

vad en observatör skulle; elever och lärare är  idag till stor del vana att andra vuxna vistas i 

klassrummet. Den andra orsaken är etiska dilemman som medföljs av ljud- och videoinspelningar, 

framförallt med elever som inte är myndiga.

Såhär i efterhand, när man ser det faktiska resultatet så hade jag gärna velat observera fler lektioner 

och en tredje lärare, även en mer djupgående intervjustudie i form av intervjuer före och efter 

observationerna. På grund av arbetets storlek fanns inte tiden för detta men det kan vara något för 

fortsatta studier att beakta. Det är några specifika frågor jag hade kunnat ställa Björn varför han 

exempelvis enskilt integrerade så lite med mindre klasser och varför han tror resultatet blev som det 

blev. Anledningen till detta var att intervjuerna genomfördes innan jag sammanställt och analyserat 

observationsresultaten. 

Observationsschemat i sig tar inte heller med allt när man observerar. Något jag märkte under 

observationerna var när jag skulle kategorisera Björns interaktion i små klasser, istället för att ha 

dialoger med enskilda elever hade han ofta löpande diskussioner i helklass, vilket kan vara 

ytterligare en förklaring till hans avvikande interaktioner i små klasser. Hade en längre 

observationsstudie erhållits så hade kanske interaktionsresultatet planat ut mer, framförallt Björns 

86 Merriam (1994),  s. 101.
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interaktionsresultat.

Anledningen till att jag valde att använda mig av intervjuer grundar sig i att jag ville komplettera 

vad som faktiskt observerades i klassrummet, med lärarnas uppfattning om vad de faktiskt gör i 

klassrummet. Detta bidrog till en allsidigare belysning av syfte och frågeställningar. Som 

intervjuare är det svårt att bortse från sin egen påverkan på respondenterna, framförallt när man 

använder sig av inspelningsverktyg. Man kan inte bortse från ens egen förförståelse och inom det 

hermeneutiska perspektivet har det en grundläggande funktion.87  Man kan naturligtvis diskutera 

detaljer kring observationerna och intervjuerna men som helhet anser jag att metoderna som 

använts i studien har gett resultat som man kan dra vedertagna slutsatser från.

87 Patel & Davidson (2003).
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9. Bilaga 1, observationsschema

Lärarinteraktion med en klass som arbetar 
individuellt.

Liten
(n=14)

Medel
(n=24)

Stor
(n=32)

Liten
(n=16)

Medel
(n=24)

Stor
(n=33)

Tilltal individ
Tilltal helklass
Öppen fråga
Stängd fråga
Personligt tilltal
Utökad dialog
Utökad dialog par/grupp



10. Bilaga 2, intervjufrågor

1. Hur ser du på ditt förhållande(allmänt) till eleverna i en stor, respektive liten 
klass? → Hur ser du på interaktionen med elever i respektive klass?

2. Vad har du för syn på möjligheterna, om det finns, till en individualiserad 
undervisning? Om, hur och varför?

3. Tror du att klasstorleken är sammankopplad med: 
a) kvalitén i din undervisning?
b) uppnående av kursplan?
c) pedagogiska arbete i klassrummet?

4. När du planerar lektioner, tar du hänsyn till klassens storlek? Om, hur?
5. När du undervisar mindre klasser, anpassar eller ändrar du dina strategier, 

metoder eller arbetssätt? Om, hur?
6. Tror du att du medvetet eller omedvetet använder dig av vissa arbetsformer 

oftare eller undviker beroende på klassens storlek?


