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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärarna för årskurs 7-9 i Kalmar tätort 

uppfattar arbetet med stora skolklasser och deras interaktion med eleverna, samt hur 

relationen ser ut mellan urbanisering och det ökade elevantalet för skolklasser i årskurs 

7-9. De frågeställningar som undersökningen baseras på är: hur ser relationen ut mellan 

urbaniseringen till Kalmar tätort och skolklassernas storlek? Samt vilka uppfattningar 

har ämneslärare i Kalmar tätort om deras interaktion med stora skolklasser?  

I studien har fyra kvalitativa intervjuer gjorts för att få förståelse kring lärarnas 

perspektiv på hur undervisningen sker i större klasser. I undersökningen är det flera 

viktiga teoretiska begrepp som har använts som teoretiska ram. Tätort, urbanisering, 

landsbygd och skolans förändring är några begrepp som använts för att undersöka och 

besvara de två frågeställningarna. Studien visar att befolkningen i Kalmar tätort ökar, 

men det är inte urbaniseringen som är den främsta faktorn utan det är framförallt andra 

orsaker. Det är bland annat invandring och ökat barnafödande som är den största 

orsaken till att Kalmar ökar i befolkningsmängd. De lärare som deltar i denna studie 

beskriver att arbetsbördan ökar när det är fler elever i klasserna. Skolan och kommunens 

ekonomiska situation påverkar i hög grad hur klasserna ser ut. Om lärarnas arbetsbörda 

minskar och att skolorna har bättre ekonomi så skulle det leda till att lärarna och 

eleverna har mer tid till att öka kunskapsutvecklingen.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Var och varannan dag kan man läsa i tidningar, se på nyheterna eller läsa på 

internetkällor om upprörda föräldrar, lärare och andra samhällsmedborgare som 

uttrycker något argument kring storleken för skolklasser i årskurs 7-9.
1,2 

Det krävs en 

förändring i skolan som gör att eleverna får mer hjälp av pedagogerna för att utveckla 

sin kunskap. En påverkande faktor i dessa debatter kan bland annat vara den negativa 

trenden som den svenska skolan har haft vid PISA-undersökningarna.
3
 Denna negativa 

trend ger samhällsmedborgarna en anledning till att diskutera rätt och fel med den 

svenska skolan, där storleken på skolklasserna är ett av samtalsämnena. Klassernas 

storlek varierar beroende på var i landet man befinner sig, en skola i 

glesbygdskommuner har generellt sätt färre elever per klass än en skola i storstäder.
4
 

Genomsnittet för en grundskola med årskurserna 7-9 i en glesbygdskommun är 16,5 

elever per skolklass, medan storstadens genomsnittliga siffra är 22,5 elever per 

skolklass. Cedering framhäver i sin avhandling om den fortlöpande 

urbaniseringsprocessen som sker i det svenska samhället, vilket leder till en avfolkning 

av landsbygden, och att eleverna flyttar till andra skolor.
 5

  

Kalmar kommun har under de senaste 20 åren ökat i med 7 284 stycken invånare 

mellan åren 1995 och 2015, medan Kalmar tätort har ökat med 3 721 invånare.
6
 När 

befolkningen ökar kan det leda till komplikationer, som bland annat bostadsbrist, brist 

på arbetsmöjlighet eller som i undersökningens område, skolans verksamhet.
7
 

Skolverket menar att det kan leda till problem i skolans verksamhet. Skolor som ligger i 

större tätorter, har ett mer komplext ansvar när det handlar om att organisera klasser, 

och då syftar det mest till att sätta ihop klasser och strukturera en planering kring stora 

klasser.
8
  Det är samtidigt svårare för elever att trivas på stora skolor, än vad det är för 

elever som går på mindre skola. Det kan bland annat vara för att eleverna inte vet vilka 

alla på skolan är och känner sig därför otrygga i stora skolor. Bunar och Sernhede menar 

på att de stora skolorna finns i staden och att det oftast är de som får mer skattemedel 

                                                 
1
 Mattmar, 2014 

2
 Fjelkner, 2012 

3
 Skolverket, 2015 

4
 Skolverket, 2014 

5
 Cedering, 2016, s. 16 

6
 Kalmar kommun, 2016 

7
 Kalmar Kommun, 2015  

8
 Skolverket, 1996, s. 21 
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för att utveckla skolorna. De fortsätter med att beskriva att de stora skolorna i regel har 

stora skolklasser.
9
 

Urbaniseringen och ökad befolkning i tätorterma leder till problem i skolklasser. 

Skolverket menar att den optimala klasstorleken för årskurserna 7-9 är mellan 13 och 17 

elever.
10

  Större skolklasser leder bland annat till sämre betyg och kunskap för eleverna. 

Kalmar kommun som räknas in i kommungruppen större städer har ett medelvärde på 

21,5 elever per skolklass i årskurserna 7-9, i jämförelse med Skolverkets 

rekommendation så har Kalmar kommun 4,5 elever mer per skolklass. 

2010 gjorde Statistiska Centralbyrån en undersökning kring antalet boende i de 

svenska tätorterna och på glesbygden, i Kalmar kommun bodde då 87,9 procent i 

tätorter. Det blir därför ett stort tryck på tätorterna i kommunen och även på 

skolklasserna.
11

 Statistiska Centralbyrån skriver i en rapport om det ökade elevantalet 

och att det påverkar lärarna, dels för att det är lärarbrist, men också att undervisningen 

blir försämrad på grund av de stora skolklasserna.
12

  

Den rådande debatten kring skolklassernas storlek ger upphov till att undersöka om 

urbaniseringen också har lett till större skolklasser i större tätorter. Det är intressant för 

studien att undersöka hur ämneslärare för grundskolans senare år (årskurs 7-9) i Kalmar 

tätort arbetar med stora skolklasser. Det ger också en kunskap om hur lärare hanterar 

storleken på skolklasserna som ämneslärare i grundskolan.  

 

  

                                                 
9
 Bunar & Sernhede, 2013, s. 13 

10
 Skolverket, 2002 

11
 Statistiska centralbyrån, 2012 

12
 Olofsson, 2014  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärarna för årskurs 7-9 i Kalmar tätort 

uppfattar arbetet med stora skolklasser och deras interaktion med eleverna, samt hur 

relationen ser ut mellan urbanisering och det ökade elevantalet för skolklasser i årskurs 

7-9. 

 

Frågeställningar: 

 Hur ser ämneslärare på relationen mellan urbanisering och skolklassernas 

storlek? 

 Vilka uppfattningar har ämneslärare i Kalmar tätort om deras interaktion med 

stora skolklasser?  
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ fallstudie 

Studien är en kvalitativ fallstudie. Det som gör att undersökningen blir en fallstudie är 

att studien fokuserar på ett särskilt fenomen. Fallet med denna studie är urbaniseringens 

påverkan på skolorna i Kalmar tätort och skolklassernas elevantal för årskurs 7-9 i 

kommunala skolor. Undersökningen fokuserar på djupare förståelse kring 

urbaniseringens påverkan på skolklassens storlek.
13

 Kvalitativa fallstudier besvarar 

också funderingar kring hur något upplevs. Det som leder till att detta kan ses som en 

kvalitativ fallstudie är att undersökningen kommer beröra Kalmar tätort, och hur lärare i 

Kalmar tätort arbetar med ökade storlekar på skolklasserna på grund av 

urbaniseringsprocessen.  

En fördel med en fallstudie chansen till att kunna använda flera olika typer av källor 

och olika insamlingsmetoder, så som Statistiska centralbyrån, Kalmar kommuns 

befolkningsstatistik och Skolverkets undersökningar kring klasstorlekar, samt lärarnas 

perspektiv på stora skolklasser. Det finns även nackdelar med fallstudier. Denscombe 

menar att fallstudier ofta blir kritiserade för att inte ge möjlighet till generalisering.
14

 

Det finns dock undantag då varje enskilt fall i vissa avseenden är unika, då kan det 

också vara ett exempel som ingår i bredare undersökningar.
15

 Denna fallstudie liknar de 

flesta andra fall för kommunkategorin "större tätort", därför skulle delar av resultatet 

kunna generaliseras till flera "större tätort" utifrån en fallstudie.  

Denscombe lyfter också att fallstudier har en tendens att fokusera på processen 

istället för den mätbara slutprodukten. Det innebär att fallstudier kan anses vara 

acceptabla för förklaringar av situationer, men inte lämplig för analyser eller 

utvärderingar. Därför har denna studie också ett tolkande perspektiv. I studien ingår 

statistik och intervjusvar, som sedan har tolkats. Bryman menar att undersökningar som 

innebär att tolka en text eller statistik kan det leda till att studien blir mindre trovärdig, 

eftersom det är en enskild individ som gör tolkningar. Två olika individer har i regel två 

skilda uppfattningar om en sak och därför kan tolkningssperspektivet vara mindre 

trovärdigt, eftersom de tolkar samma sak olika.
16

 Det är också viktigt att forskaren är 

objektiv när tolkning av källor ska göras.    

                                                 
13

 Denscombe, 2009, s. 59 
14

 Denscombe, 2009, s. 103f 
15

 Denscombe, 2016, s. 97f 
16

 Bryman, 2011, s. 573 
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2.2 Insamling och redovisning av data 

2.2.1 Intervjuer som källor 

För att studien ska beröra det som ska undersökas så har olika urval gjorts och ett av 

urvalen är vilken typ av skolverksamhet som studien berör. Studien undersöker 

grundskolor med årskurs 7-9 i Kalmar tätort, därför att skolklasserna blir större desto 

högre upp i årskurserna man går.
17

 Det är samtidigt i årskurs 7-9, som det blir viktigt 

med goda studiemiljöer, på grund av de betygskrav som ställs på eleverna. Ett annat 

urval som gjorts är att ämneslärarna som intervjutas arbetar på kommunala skolor, det 

beror bland annat på att skolorna ska ha liknande intagningskrav. Friskolor har 

annorlunda intagningskrav och kan variera mellan skola och skola.  

Fyra stycken ämneslärare har intervjuats och anledningen till att intervjua fyra lärare 

var att det var brist på tid för att intervjua fler, samtidigt som det ger en tillräcklig 

förståelse om lärarnas perspektiv kring stora skolklasser för årskurs 7-9 i Kalmar tätort. 

Lärarna undervisar på olika skolor i Kalmar tätort. De ämneslärare i grundskolans 

senare år (årskurs 7-9) som har intervjuats för denna studie har mellan 25 och 32 elever 

i sina skolklasser. 

Ett annat urval som gjorts är att de lärare som intervjuats, undervisar i teoretiska 

ämnen (ex. Matematik, engelska och SO), undantag för två lärare som förutom de 

teoretiska ämnen, också undervisar i praktiska ämnen. Dessa två lärare informerades 

innan intervjun att besvara frågorna utifrån deras perspektiv på undervisningen i  

teoretiska ämnen. Anledningen till valet av teoretiska ämnen är för att lärarna ska ha 

liknande erfarenheter av klassrumsundervisning, men olika syn på undervisningen i 

skolklassernas klasstorlek. En lärare i de praktiska ämnen, t.ex. Idrott och Hälsa, Trä- 

och metallslöjd och musik, upplever möjligtvis klasstorleken annorlunda från vad lärare 

i de teoretiska ämnen gör. Valet föll därför på att lärarna ska ha sina lektioner i ett 

klassrum med teoretiskt ämne.  

Undersökningen är en kvalitativ studie, eftersom lärarna ger en fördjupad förståelse 

kring deras uppfattning om klasstorlekarna på grundskolans senare år i Kalmar tätort. I 

undersökningens intervjuer med de verksamma lärarna, beskrivs lärarna som 

ämneslärare 1, ämneslärare 2, ämneslärare 3 och ämneslärare 4. Anledningen till att 

beskriva lärarna med siffror är att undersökningen följer de etiska principer som 

beskrivs nedanför i detta avsnitt. Det är framförallt under konfidentialitetskravet som 

                                                 
17

 Skolverket, 2014, statistik från Skolverket 
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lärarnas identitet ska vara hemlig och därav är lärarna numrerade och inte nämnda vid 

namn, kön eller ålder.  

Vid alla studier är det viktigt att förhålla sig till de etiska överväganden, det 

innefattar fyra regler och respondenterna i undersökningen är informerade om dessa 

regler. De fyra reglerna/principerna som Bryman
18

 lyfter är: 

 Informationskravet - det innebär att forskaren ska informera respondenterna om 

den undersökningens syfte. Undersökningspersonerna ska alltså veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de önskar.  

 Samtyckeskravet - det innebär att respondenterna i undersökningen själva ska 

bestämma om de vill medverka eller inte.  

 Konfidentialitetskravet - det innebär att alla uppgifter om respondenterna i 

undersökningen ska hållas hemligt. Personuppgifter måste förvaras på ett sätt 

som gör att obehöriga ej kan komma åt dem.  

 Nyttjandekravet - Uppgifterna som samlas in får endast användas för 

forskningens ändamål.  

De kvalitativa intervjuerna är baserad på ett subjektivt urval, det innebär intervjuaren 

redan har en viss kännedom om de människor eller de företeelser som ska undersökas. 

Därför väljs respondenterna medvetet för att det ska ges mest värdefull data. Det går 

också beskriva urvalet som att handplocka respondenterna för undersökningen, och det 

ger en möjlighet till att respondenterna är högst relevanta för det ämne som ska 

undersökas och att lärarna i detta fall besitter privilegierad kunskap om ämnet.
19

  

Semistrukturerade intervjuer är en fördel eftersom det ger en stor variation på 

respondenternas svar. De kan utveckla sina svar och det leder till större variation än att 

ha strukturerad intervju. Både Bryman och Denscombe beskriver den semistrukurerade 

formen av intervjuer på liknande sätt. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren har en färdig lista på ämnen och frågor som ska diskuteras. Det som är 

viktigt för intervjuaren vid en semistrukurerad intervju är att vara flexibel när det berör 

ämnenas ordningsföljd, och även att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala 

mer fördjupat om de ämnen som intervjuaren tar upp.
20,21

 Anledningen till använda en 

semistrukturerad intervjuform är för att respondenterna kommer bestå av 

                                                 
18

 Bryman, 2011, s. 131f 
19

 Denscombe, 2009, s. 37 
20

 Bryman, 2011, s. 206 
21

 Denscombe, 2009, s. 234 



  
 

- 9 - 

grundskolelärare, där intervjuaren förutser att lärarna pratar och resonerar fördjupat 

kring ämnet.  

Ämneslärarna arbetar på olika skolor runt om i Kalmar tätort, kontakten med lärarna 

har skett via e-post. När undersökningen sedan har ägt rum, så har intervjuerna spelats 

in för att sedan transkriberas, intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter vardera. 

Bryman menar på att det är viktigt att det som skrivs ner i text är en så exakt återgivning 

som möjligt av vad intervjupersonerna säger, vilket intervjuaren har haft i åtanke när 

transkribering har skett. Intervjuerna har transkriberats direkt efter samtalen för att 

intervjuaren inte ska glömma bort kroppspråk och pauser. Det kan göra att 

respondenternas beskrivning av någonting kan ge större vikt för undersökningens 

ändamål.
22

 Citaten i texten används för att beskriva ämneslärarnas uppfattningar.  

När interjuer används som insamlingsmetod av data är det viktigt att man använder 

material som är värt att tolka. Tolkningsperspektivet kommer dessutom vara den 

teoretiska kunskapssyn som detta arbete bygger på, eftersom den ena frågeställningen 

bygger på lärarnas perspektiv på skolklassernas storlek.
23

  

För att undersökningen ska vara trovärdig, så krävs det samtidigt att intervjun är 

genomförbar som data insamlingsmetod. Denscombe menar på att intervjuer är mest 

användbart när forskningen ska studera åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter, 

och detta är relevant i denna studie, då undersökningen ska fastställa lärarnas 

uppfattningar om urbaniseringens påverkan på skolklasserna.
24

  

I den andra frågeställningen undersöks vilka uppfattningar ämneslärarna för 

grundskolans senare år i Kalmar tätort har kring klasstorlekar. Varje avsnitt i resulatet 

förklarar ämneslärarnas uppfattningar om bland annat skolans resurser, ämneslärarens 

arbetsbelastning och elevernas beslut att byta skola.  

2.2.2 Dokument som källor 

Förutom den kvalitativa metoden och intervjuer som källa, användes också 

dokumentanalys som metod, eftersom befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån, 

Kalmar kommun och Skolverket har använts så behövdes dokument och statistik 

tolkas.. Dessa källor har använts för att redogöra och analysera relationen mellan 

urbanisering och ett ökat elevunderlag. Den generella statistik (Sveriges befolkning och 

klasstorlek) som använts är främst inhämtad från SCB och Skolverket, detta presenteras 

                                                 
22

 Bryman, 2011, s. 429ff. 
23

 Bryman, 2011, s. 32 
24

 Denscombe, 2016, s. 265 
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bland annat i tabell 1 (s. 16).  För det specifika fall har material samlats in och tolkats 

och anpassats för att passa in i det specifika sammanhanget om Kalmar tätort, och 

årskurserna 7-9.  

Det resultat som framställs efter den analysen ska sedan användas som underlag i 

intervjuerna med lärarna i Kalmar tätort. I undersökningen används redan befintlig data 

(befolkningsstatistik från Kalmar kommun och Statistiska Centralbyrån). Den främsta 

källan som använts är statistik från Statististiska Centralbyrån. Dessutom används det 

statistik från Skolverket, där statistiken handlar om skolklassernas storlekar. dvs. 

sekundära källor. Det innebär att någon annan har samlat in datan och det material som 

används i denna studie. Bryman lyfter även att användning av sekundära källor ger 

betydligt mer tid till att analysera datan. Bryman påpekar ett problem för forskaren som 

kan innebär att den sekundära analysen kan vara obekant med det materialet, och det bli 

problematiskt då forskaren inte har någon kunskap om variablerna och de olika 

aspekterna av hur data ha organiserats. Det som framställs med hjälp av statistiken är 

tolkningen av den redan existerande datan.
25

   

För att få mer kunskap kring ämneslärarnas interaktion i klassrummet har det 

Charlotta Einarssons avhandling "Lärares och elevers interaktion i klassrummet - 

betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om 

interaktionen", använts som utgångspunkt. Einarsson har liknande analysmetoder som 

denna undersökning. Hennes undersökning är dock bredare, hon undersöker även andra 

faktorer till att skolklasserna blir större, bland annat diskuteras genusfrågor och 

skillnader mellan killar och tjejer i skolmiljöer. Dock har det varit behjälpligt för denna 

studie för att stärka analysen av resultatet.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Denscombe menar på att de undersökningar som görs ska vara trovärdiga och valida, 

och då krävs det att studien är noggrann och precis. Det är därför viktigt att 

undersökningen grundar sig på de metoder och tillvägagångssätt som är godkända för 

att vara fungerande för samhällsforskning och denna studie. Det är dessutom viktigt att 

förklara forskningens trovärdighet och inte ta det för givet. I denna studie har dessa 

faktorer speglat undersökningen och genom bland annat de frågor som ställs till 

respondenterna (se bilaga A). Denscombe fortsätter att förklara de två väsentliga 

begreppen validitet och reliabilitet, det är viktigt att förhålla sig till dessa om 

                                                 
25

 Bryman, 2011, s. 304f 
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undersökningen ska vara tillförlitlig. Kortfattat så innebär validitet att använda rätt typ 

av data för det undersökningens ämne, och om det har uppmätts på rätt sätt. Det handlar 

helt enkelt om att datan ska vara lämplig för den forskningsfrågan.
26

 För att denna 

studie ska vara empirisk förankrad, krävs det att den är tillförlitlig och att man 

undersöker det som ska undersökas. Även citat har använts för att ge exempel på att det 

empiriska materialet är relevant för de olika kategorierna.  

 

  

                                                 
26

 Denscombe, 2009, s. 378 
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3 Teoretisk ram och centrala begrepp 

3.1 Urbaniseringsprocessen 

Urbanisering innebär att befolkningen flyttar från landsbygd eller mindre tätorter till 

större tätorter för olika orsaker. Det kan bland annat vara av ekonomiska skäl eller för 

möjligheten till arbete är större i tätorten.  De ekonomiska skälen var framför allt 

vanligast under 1800-talet och industrialiseringen. Bengtsson menar på att 

flyttströmmarna generellt går från landsbygd till tätort, och från mindre tätort till större 

tätort.
27

  

FN:s definierar urbaniseringsprocessen som en inflyttning till en ort med minst 20 

000 invånare.
28

 Kalmar räknas därför som en möjlig ort som urbanisering kan inträffa i. 

Urbaniseringen har förändrats kontinuerligt i det svenska samhället. Svanström som 

skriver för Statistiska centralbyrån (SCB) har delat in den svenska urbaniseringen i tre 

faser varav den första fasen är urbanisering i samband med industrialiseringen på 1800-

talet. Det innebar att befolkningen flyttade in till städerna för att jobba, städerna blev 

snabbt överbefolkat främst för att det inte fanns tillräckligt med bostäder för 

människorna. I städerna levde befolkningen väldigt trångt och det ledde till att 

sjukdomar spreds betydligt snabbare än på landsbygden.
29

 Den andra fasen påbörjar vid 

sekelskiftet 1800 till 1900-talet och den kallas även för tillväxtfasen, det innebar att 

befolkningen började att sköta sin hygien bättre och det upptäcktes mediciner som 

hjälpte befolkningen vid diverse sjukdomar. Det blev dessutom en kraftig 

befolkningsökning och fler människor sökte sig in till städerna för arbete och boende. 

Den tredje fasen sker runt 1970-talet och benämns som stabiliseringsfasen, det innebär 

att befolkningsantalet på landsbygden och i tätorterna är stabilt och att befolkningen på 

landsbygden inte minskar på tätorternas bekostnad. Under denna tid så är det dock fler 

människor som bor i städerna än på landsbygden. År 2015 var det också fler människor 

i städerna än på landsbygden.
30

  

Som utgångspunkt i denna studie är Svanströms förklaring i sin artikel en viktig del. 

Den handlar övergripande om att tätorterna växer, men inte på landsbygdens bekostnad, 

urbaniseringen har alltså avstannat något i det svenska samhället. Tätorterna växer som 

sagt, men de största anledningarna till detta är genom inflyttning från småorter till större 

orter (urbanisering), invandring och att det föds fler barn, därav ökar befolkningen i de 
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större tätorterna. I jämförelse med andra länder i världen så har det svenska samhällets 

urbanisering inte samma höga inflyttning till tätorterna.
31

  

 

3.2 Små och stora tätorter samt landsbygden  

Förutom urbanisering så ska denna studie även undersöka Kalmar tätort, och för att 

diskutera det krävs det en definition på vad tätort innebär: 

Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 

avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock 

tillåtas överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts 

influensområde. Å andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 200 

meter, där bebyggelsens karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen 

tydlig tätortskärna (centrum, city).
32

 

För att definiera tätorter har Statistiska Centralbyrån också gjort en avgränsning på 

ytterligare ett kriterium som framtogs 2010. De orter som har en hög andel fritidshus 

kan inte definieras som tätort. Därför har SCB tagit hänsyn till de orter som har 

arbetsplatser med befolkning som jobbar. Ifall fritidshusen är mer än 50 procent räknas 

ändå orten som tätort om dagbefolkningen är 10 procent mer än nattbefolkningen.
33

 

I denna studie diskuteras det också om större kontra små tätorter, för att förstå 

innebörden krävs det en formulering och kategorisering av tätorter. I Sverige finns det 

endast tre stycken "storstäder" och det är Malmö, Göteborg och Stockholm, och det är 

städer med mer än 200 000 invånare. De tätorter som är steget mindre benämns som 

"mindre storstad" och inom den kategorin ligger t.ex. Jönköping, Linköping och 

Uppsala, befolkningen i "mindre storstad" är mellan 50 000 och 200 000. I nästa steg 

kategoriseras städerna som "större tätort", befolkningen är då mellan 20 000 och 50 000 

invånare, och det är från denna kategori FN påstår att urbaniseringsprocessen sker. När 

befolkningen är mellan 5 000 och 20 000 invånare benämns tätorten som mindre tätort 

och urbaneringsprocessen är inte möjlig, eftersom FNs definition menar att urbanisering 

endast kan ske till tätorter med mer än 20 000 invånare.
34

  

Ett annat begrepp i undersökningen är landsbygd, Jordbruksverket förklarar 

begreppet på följande sätt: "kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna 

(storstadsområden och stadsområden) och som samtidigt har en befolkningstäthet av 

minst fem invånare per km
2
."

35
 Deras definition är kopplad till 
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kommunkategoriseringen och det är "gleslandsbygd kommuner". Definitionerna 

innefattar som sagt kommuner, och trots att kommuner kategoriseras som 

landsbygdskommun eller glesbygdskommun så kan de innehålla områden som klassas 

som tätort och tvärtom. Jordbruksverket menar att fördelen med att välja en 

kommunindelning är att det gör det möjligt att jämföra hur förhållanden skiljer sig 

mellan kommuner som associeras med landsbygd respektive tätort.
36

 

3.3 Skolan och skolklassens förändring 

Undersökningen bygger på konsekvenserna för Kalmar tätorts relation med urbanisering 

och hur det avspegla skolans verksamhet. Skolans verksamhet har också ändrats 

markant under denna tid. Marklund beskriver den svenska skolans historia, och om 

antalet elever per lärare, mellan åren 1911 och 1915 så var det 37,0 elever per lärare, 

denna summan uppnår knappast dagens skolsystem, bland annat var skolan 

centraliserad, till skillnad från skolsystemet idag som är decentraliserad.
37

 50 år senare 

mellan 1960 och 1961 så är det 22,8 elever per klass utspritt i hela riket. Elevgruppernas 

storlek har sänkts något. Skolans struktur såg emellertid helt annorlunda ut än dagens 

skolsystem. Skolklasserna på 1960-talet var uppdelat efter elevernas 

studieförutsättningar.
38

 Dagens svenska skola har inte denna uppdelning av skolklasser, 

utan nu spelar det ingen roll vilka förutsättningar och kunskaper eleverna besitter, man 

blir placerad i en klass oberoende på kunskaper.
39

 

I USA gjordes ett projekt som kallas STAR-projektet, detta gick ut på att undersöka 

över 7 000 elever för att analysera om klasstorleken påverkade elevernas lärande. 

Eleverna gick i liten klass (13 till 17 elever per lärare), vanlig klass (22 till 25 elever per 

lärare). Det visade sig att eleverna i de mindre klasserna hade högre prestationer än de 

andra. Resultatet av studien dvs. att klassens storlek har betydelse för elevernas lärande 

stämmer överens med de flesta lärares erfarenheter.
40

  

Det finns även andra skäl till att skolorna har fler elever nu än för tio år sedan, och 

det är bland annat barnkullarna födda på 2000-talet är större än de som är födda på 

1990-talets senare hälft. År 2011 vände trenden med antalet elever i grundskoleåldrarna. 
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Antalet elever är nu i en stadig uppgång som förväntas hålla i sig till början av 2030-

talet.
41

  

Tabell 1. Antal elever i Sverige, per skolklass i årskurs 7-9 indelat i 

kommungrupper.
42

 

  Totalt 

Kommungrupp (antal kommuner) Medel 

Storstäder (3) 22,5 

Förortskommuner till storstäder (38) 21,0 

Större städer (31)* 21,5 

Förortskommuner till större städer (22) 21,6 

Pendlingskommuner (51) 21,7 

Turism- och besöksnäringskommuner (20) 17,9 

Varuproducerande kommuner (54) 20,7 

Glesbygdskommuner (20) 16,5 

Kommuner i tätbefolkad region (35) 21,9 

Kommuner i glesbefolkad region (16) 20,0 

Totalt 20,5 

 * Kalmar kommun räknas in i kommungruppen "större städer" 

När man avläser tabell 1. så syns det tydligt att de större tätorterna har högre 

medelvärde per skolklass. Skolverket har som rekommendation att varje klass ska bestå 

av 13 till 17 elever, och detta för att möjliggöra att eleverna får så mycket stöd som 

möjligt i sin kunskapsutveckling. Kunskapsutvecklingen ökar i regel när eleverna får 

mer hjälp av läraren.
43

 SCB förklarar skillnaden mellan begreppen "antal elever per 

lärare" och klasstorlek i en publikation framförd 2005. De menar på att en skola kan ha 

relativt lågt antal elever per lärare, men ändå ha stora klasser. Det innebär att fler klasser 

har extra resurser så som pedagoger och assistenter. Storleken på skolklassen innebär 

alltså hur många elever som det går i varje skolklass.
44

  

När skolorna på landsbygden läggs ner uppstår det problem, bland annat de stora 

skolorna oftast får mer skattemedel än landsbygdens och mindre tätorters skolor för att 

utveckla skolverksamheten, därför att skolornas ekonomi styrs av elevantalet på 
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skolorna. Parallellt med de stora skolorna tenderar också skolklasserna att öka i 

elevantal.
45

  

 

Upptagningsområde och närhetsprincipen 

I studien beskrivs ytterligare två begrepp, upptagningsområde och närhetsprincipen. 

Dessa begrepp behöver förklaras för att förstå resonemangen i resultatet. 

Upptagningsområde innebär att eleverna inom ett visst område får gå på skolan i samma 

område. Oftast är upptagningsområdet beräknat på hur stor skolan är och hur många 

elever det går på skolan. Det kan också bero på avståndet mellan elevens hem och 

skolan. Varje skola i Kalmar tätort har ett upptagningsområde, eleverna har rätt att välja 

vilken skola som helst, men de elever som bor i upptagningsområdet har förtur.
46

 

Närhetsprincipen är sammankopplad med upptagningsområdet, eftersom det innebär 

att skolenheten ska vara så nära hemmet som möjligt. Dock kan det finnas flera skolor i 

kommunen som anses vara nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att 

eleven blir placerad på den skolenhet som ligger närmast hemmet.
47

 Kalmar kommun 

strävar efter att alla elever ska ha nära till sin skolenhet, dock kan elevens och 

föräldrarnas önskemål förändra detta, genom att eleven går på en skola utanför elevens 

egna upptagningsområde. 

3.4 Ämneslärarnas hantering av stora klasser 

Einarsson, beskriver att stora klasser är ett tema som lärare diskuterar allra mest om. Det 

främsta problemet som Einarsson lyfter är att lärarna inte hinner att ge den individuella 

interaktitionen med varje enskild elev.
48

 Det är dessutom den andra frågeställningen i 

undersökningen, där ämneslärarna för årskurs 7-9 i Kalmar tätort beskriver deras 

perspektiv på sakfrågan, samtidigt som de diskuterar hur de hanterar klasstorleken.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) står 

det att alla lärare har en skyldighet att följa läroplanen. Där står det bland annat att varje 

lärare ska, "Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande".
49

 Förutom kunskapskraven och det centrala innehållet ska alla lärare på 

skolan arbeta för att alla elever ska få undervisningsstöd och hjälp. Det blir därför 

viktigt att varje lärare ser varje individ, och det blir ett större problem när man 
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undervisar i större klasser. Det redovisas i resultatet och diskuteras i analysen, där alla 

respondenter beskriver deras uppfattning på detta. Skolverket förklarar också att läraren 

utifrån kursplanernas krav utvärdera och bedöma varje elev på ett allsidigt sätt, det 

innebär att eleverna ska redovisa sina kunskaper genom muntliga och skriftliga prov
50

. 

Einarsson menar också på att det är väldigt viktigt för eleverna att få den enskilda 

kontakten med lärarna. Det är också viktigt att lärarens personliga stil och 

förhållningssätt i klassrummet kommer till användning när läraren undervisar i större 

klasser.
51

  

STAR-projektets resultat visar att lärarnas erfarenheter speglar elevernas prestationer 

i stora skolklasser.
52

 För att undervisningsklimatet ska vara bra i större klasser så är inte 

bara lärarens ämneskunskaper viktiga, utan även lärarens erfarenheter kring det 

pedagogiska arbetet. Det gynnar både klassen och läraren, när läraren har mer 

erfarenheter.
53

  

Elevers sociala bakgrund har visats vara en anledning till att vissa skolor har högre 

snittbetyg än andra. Förväntningarna från lärarna är dessutom olika beroende på var 

eleven bor och vilken social bakgrund eleven har.
54
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4 Resultat 

4.1 Relationen mellan urbanisering och skolklassernas storlek 

Med hjälp av den befintliga statistik från SCB och Kalmar kommun och de tolkningar 

som har behövts för att söka svar på första frågeställningen. I Kalmar kommun så bor 

majoriteten av befolkningen i kommunens största tätort (Kalmar). Kalmar är en växande 

tätort och kommunens centralort, 58 procent av kommunens befolkning bor i Kalmar 

tätort. Förutom det höga procentantalet i Kalmars befolkningsantal, så har även mindre 

tätorter i Kalmar kommun börjat "växa" samman med Kalmar tätort till en större 

Kalmar stad. De tätorter som ingår förutom Kalmar tätort är även tätorterna Lindsdal, 

Smedby, Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö. I Kalmar bor cirka 76 procent av 

kommunens befolkning.
55

 Dessa tätorter räknas fortfarande som "egna" tätorter, men de 

börjar mer och mer växa samman med Kalmar.  

I de närliggande tätorterna i Kalmar finns det endast tre grundskolor för årskurs 7-9 

De är placerade i Lindsdal, Ljungbyholm och Smedby. Dessa tätorter räknas som 

mindre tätorter beroende på befolkningsantalet och den service (vårdcentral) som 

tätorten kan tillhandahålla till invånarna. I Lindsdal har befolkningen minskat med 10 

invånare under perioden 2005-2010, Smedby har också haft en befolkningsminskning, 

men med 43 invånare. Tätorten Ljungbyholm har däremot haft en befolkningsökning, 

tätorten ökade med 143 invånare i antalet. Kalmar tätort har också haft en förändring i 

befolkningen mellan åren 2005-2010 (senaste befolkningsstatistiken som SCB gjorde 

var 2010), tätorten har ökat med 1 222 stycken invånare på dessa fem år.
56

  

Kalmar kommun arbetar utifrån närhetsprincipen, som innebär att skolorna ska ligga 

närmre hemmet desto yngre eleven är. Skolorna för årskurserna förskoleklass till 

årskurs 6 ligger därför utspritt runt om i kommunen.. Medan årskurserna 7-9 är 

koncentrerade till Kalmar tätort eller större samhällen.
57

 Detta har bland annat lett till att 

landbygdens skolor tvingas lägga ner verksamheten, och det i sin tur leder till att 

eleverna måste gå i skolor på större tätorter.  

Elevantalet i Kalmar tätort har ökat de senaste 20 åren och det finns olika 

förklaringar till detta, varav inflyttningen och expansionen av tätorten Kalmar är en 

                                                 
55

 Kalmar Kommun, 2011 
56

 Kalmar Kommun, 2011  
57

 Kalmar Kommun, 2012  



  
 

- 19 - 

förklaring.
58

 Mellan åren 1995 och 2015 har befolkningen i Kalmar tätort har ökat med 

5 837, och av dessa är 290 barn i åldrarna 12 till 16 (se tabell 2).
59

  

Tabell 2. Befolkningsförändringen i Kalmar tätort mellan åren 1995 och 2015.
60

 

Ålder 1995 2005 2015 

0-11 3 999 3 283 4 244 

12-16 1 335 1 869 1 625 

17-w 27 433 30 108 32 735 

Summa 32 767 35 260 38 604 

 

När skolorna läggs ner på landsbygden innebär det att barnen och ungdomarna måste 

söka sig till skolor på större tätorter. Det finns även de elever i Kalmar tätort som flyttar 

till skolornas upptagningsområde för att få studera på dessa skolor. Detta beskrivs 

ytterligare i avsnitt 4.3.  

4.2 Lärares perspektiv på klasstorlek i Kalmar tätort 

Respondenterna förklarar att deras nuvarande klassammansättningar är för stora, och att 

deras önskvärda elevantal per klass skulle vara mellan 20 - 25 elever. Nu är flera av 

deras klasser närmare 30 elever per klass och detta menar lärarna ökar 

arbetsbelastningen för dem avsevärt. De som blir mest lidande av klassuppsättningarna 

är de elever som behöver extra stöd, t.ex. läshjälp och skrivhjälp. Där menar lärarna att 

de inte får den tid som krävs för att hjälpa alla elever. Det som tar tid är även andra 

delar, det kan vara bland annat vara administrativa orsaker, så som att rätta uppgifter, 

eller andra praktiska delar som t.ex. fler föräldrar som ska kontaktas och fler 

konfliktsituationer som ska lösas. Tillkommande uppgifter kan leda till att 

undervisningen blir drabbad.
61

  

Det behöver samtidigt inte vara det optimala att undervisa för få elever heller, och 

det kan bero att utbudet av klasskompisar är litet och det kan leda till att elever upplever 

skolgången som jobbig utan kompisar, detta redovisas ytterligare i avsnitt 4.3. 

Lärarna förklarar att de som egentligen är ansvariga för detta är politikerna, och att 

de fattar beslut utan att ha någon kunskap kring verksamheten. De gör nedskärningar på 

skolorna för att budgeten inte räcker till. Ett exempel som ämneslärare 3 förklarar, är att 
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det går 28 elever i en klass, och då beslutas det istället att ha alla elever i en och samma 

klass, istället för att dela upp dem till två parallellklasser med 14 elever i vardera 

skolklass.
62

 Det skulle minska arbetsbelastningen för lärarna och öka elevkontakten, 

men det skulle istället bli en ekonomisk fråga och bli mer kostsamt för kommunen. Alla 

dessa beslut som görs kring skolorna görs på kommunalnivå.
63

 

Ämneslärare 3 förklarar att det är svårt att beskriva sin idealistiska storlek på 

skolklasser, eftersom det beror på hur gruppsammansättningen är. I en klass som läraren 

undervisar i, finns det 32 elever och det är väldigt många, men att undervisningen ändå 

går bra, för att eleverna hjälper varandra när det är frågor och funderingar.
64

 Det största 

problemet är de klasser som är i behov av mer stöd, och att eleverna inte får det 

individuella stöd och hjälp som behövs. Det tar extra mycket tid att hjälpa varje enskild 

elev. Ämneslärare 4 berättar: 

I de stora klasserna där det behövs mycket lärarhjälp, så finns det inte alltid tid till 

att hjälpa varje elev. Säg rent tekniskt, har man 28 elever och har en 40 minuters 

lektion, plockar man bort den här tio minuters genomgång plus tio minuters 

avslutning för att väva samman lektionen. Så har man inte ens en minut per elev.
65

  

Lektionerna blir alltså drabbade av att ämnesläraren inte har tid att ge alla elever ett 

bemötande och det undervisningsstöd som möjligtvis krävs.  Även stressen över den 

nya läroplanen har gett upphov till att fokus har tagits från eleverna. När klasserna är 

stora så förlorar man mycket av undervisningsstödet till eleverna och den formativa 

bedömningen
66

 som krävs minskar i undervisningen. Respondenterna beskriver att 

arbetsmiljön för både lärarna och eleverna blir försämrat när klasserna överstiger 25 

elever. Trots att en klass har bra arbetsro, så kan resultatet i sig försämras, och det har 

med den individuella interaktionen mellan lärare och elev att göra.  

I intervjuerna med ämneslärarna så diskuteras det om lärarnas uppfattning om varför 

klasserna storlek förändras och vad som är de stora faktorerna till detta. Ämneslärare 2 

förklarar: 

Det är framför allt för att födelsetalen går upp och ner. Det går i vågor det där, så 

fort det har blivit färre barn har man tagit bort lärare och klasser och så växer 

klasserna och det gör att det blir problem i slutändan. Då blir det trångt för eleverna 

och dåligt lärartänk från politikerna. Det borde inte vara någon överraskning för 

politikerna, för om man tittar historiskt så ser man hur barngrupperna går i vågor.
67
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Även ämneslärare 1 upplever liknande faktorer till varför skolklasserna förändras: 

Det är ekonomin och elevkullarna som är de stora faktorerna. Är det så att det blir 

besparingar i kommunen så skolan har väl haft det väldigt begränsat, det känns som 

det varit så i flera år nu. Då sparar man mer pengar, och det är ingen pedagogisk 

tanke utan enbart ekonomisk tanke.
68

 

Lärarna menar alltså på att det är de ekonomiska faktorerna som spelar allra störst roll 

till varför skolklasserna är sammansatta som de är. Desto fler klasser skolorna har desto 

mer kostar det, man måste bland annat ha fler lärare, fler lokaler och mer läromedel så 

som böcker och datorer.  

Ämneslärare 1: 

Just nu är det väldigt stort tryck och väldigt många som flyttar in och många födda 

barn. Elevkullarna ökar och det. Ett tag var det ju lågt elevantal, men vi har nog 

alltid haft fler som flyttar in än flyttat ut. Men det handlar inte bara om var skolan 

ligger utan rykte och sånna grejer också. Det sprids ganska snabbt om det är något 

ställe det inte fungerar på.
69

  

Det tyder på att skolorna i större tätorter märker av inflyttningen till tätorten, och i vissa 

fall så vill skolorna ha fler elever för att skolan ska få mer pengar.  

4.3 Elever flyttar till upptagningsområdet 

Vid intervjuerna har respondenterna flera gånger påpekat att elever och deras familjer 

flyttar till skolornas upptagningsområden för att studera på den skolan, det kan bland 

annat bero på att skolan har ett bra utbildningsrykte eller ett omtalat trygghetsråd. Är det 

en skola där betygssnittet är högt och uppskattad hos eleverna och föräldrarna, så sprids 

dessa rykten snabbt och önskemålen att börja på skolorna är flera. Även de negativa 

ryktena på skolorna sprids snabbt, är det någonting som inte fungerar så vet många om 

detta. Det kan bland annat vara betygen eller lärarna som inte fungerar och då blir dessa 

skolor mindre "attraktiva" att gå på, och då söker sig eleverna till andra skolor.
70

 

Att eleverna flyttar till upptagningsområdet kan också bero på att de skolor som har 

bra rykte, arbetar för att eleverna ska känna sig trygga i skolmiljöerna. Därav väljer 

eleverna att gå på dessa skolor istället. Möjligvis har eleverna känt sig otrygga på deras 

tidigare skola. Detta är en viktig del för att eleverna ska må bra och samtidigt uppnå bra 

betyg. Det händer flera gånger per år att elever byter skola mitt i terminen och det kan 

då bero på att eleven inte trivs på skolan, t.ex. om eleven inte har några kompisar att 

umgås med. Det finns också negativa delar med mindre klasser, och det är bland annat 
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att eleverna har färre klasskompisar, vilket kan leda till att det finns ett mindre utbud av 

kompisar. Ämneslärare 2 förklarar: 

Det är ju en liten skola på ett sätt, ungdomarna blir nog ändå sedda här, i 

korridorerna eller i matsalen. I och med att vi bara är två parallelliga så kan man 

lära känna alla elever och veta vilka dem är och vilken klass de går i, och det är ju 

en trygghet. Alla som jobbar på skolan jobbar väldigt hårt för att få eleverna att 

känna sig välkomna, med uppmuntran och den hjälp de behöver.
71

  

Det finns även de elever som pendlar från sin hemort, t.ex. Smedby, Lindsdal, 

Färjestaden och Ljungbyholm för att få gå på skolor i Kalmar tätort. Enligt 

ämneslärarna för årskurs 7-9 kan detta bero på att de tidigare bodde i 

upptagningsområdet och började då på skolan, för att sedan flytta till dessa tätorter. 

Eleverna pendlar sedan till skolan, för att de trivs bra på skolan och inte vill byta skola.  

Lärarna förklarar att alla skolor får en elevpeng som innebär att skolan får en viss 

summa pengar för varje elev, och är det fler elever på skolan så får skolorna alltså mer 

pengar.  Det kan bidra till att elevantalet på skolorna och i klasserna ökar. Därför strävar 

ibland skolorna till att ha fler elever på skolorna, eftersom de får mer pengar. Detta 

leder i sin tur att det ändå inte finns tillräckliga resurser för att undervisningen ska bli 

bra, det kan bland annat bero på lokalbrist och läromedelsbrist. Detta redovisas 

ytterligare i avsnitt 4.5.
72

 Upptagningsområdena i Kalmar tätort är inte längre bundna 

till respektive skola, utan eleverna har stor frihet i att välja vilken skola man vill gå på. 

En elev får inte bli nekad av skolan i elevens upptagningsområdet, men eleven har ändå 

möjligheten att söka sig till andra skolor i annat upptagningsområde. Det är alltså 

vanligt att eleverna flyttar till ett område där skolan är bra. Det som lockar eleverna allra 

mest är tryggheten på skolan men också skolans utbildningsrykte.  

4.4 Lärarnas tillvägagångssätt vid undervisning av stora klasser 

Respondenterna beskriver att deras tillvägagångssätt är oberoende på hur många 

elever det är i klasserna. Det som har stor betydelse är att de har varit verksamma en 

längre tid, vilket gör att de har tillräckligt med erfarenhet att planera lektioner 

oberoende på skolklassens storlek. När lärarna beskriver dessa situationer lutar sig 

samtliga tillbaka och tänker tillbaka på första gångerna de undervisade en stor klass. Då 

var det betydligt viktigare att göra en planeringefter hur många elever det gick i klassen. 

Det som blir skillnad på stora respektive små klasser är gruppindelningar och att allt 

material ska räcka till alla elever. Det som också är viktigt när det gäller större klasser  
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är bedömningssituationerna, det är istället här det blir problematiskt i lärarnas planering. 

Desto större klasser desto mer arbete är det vid bedömningen. Ämneslärare 3 förklarar 

att examinationerna sker på olika sätt, det kan vara seminarium, skriftligt eller något 

praktiskt, men att det alltid blir mer jobb om det är fler elever i klassen. Det är därför 

viktigt att man får till ett bra koncept som gör att eleverna bedöms på ett bra och rättvist 

sätt. Ämneslärare 3 förklarar: 

Att man kan ju ha olika sätt att bedöma, man kan ha kamratbedömning, man måste 

tänka till lite mer i sin bedömning för att få till ett bra koncept, så att de lär sig det 

man vill att de ska lära sig. Och så att man kan bedöma på ett bra sätt. Och på 

högstadiet här så jobbar vi mycket med bedömningsmatris att de ska veta precis 

vad det är som gäller, för att kunna nå målen.
73

 

Ämneslärare 3 fortsätter också att: 

Det gäller ju att man ser alla och alla ska få möjlighet att uttrycka sig och komma 

till tals. Ibland så är de stora klasserna, där är det omöjligt att ha en 

bedömningslektion, utan det måste man ha flera tillfällen, och man fokuserar på 

vissa elever på vissa lektioner. Det blir svårare ju större klasser det är, för att kunna 

se alla elever.
74

  

Även ämneslärare 2 påpekar komplexiteten med bedömning i stora skolklasser: 

Jag känner emellanåt en stor stress när det häller följa upp alla elever, bara det tar 

en oändlig tid. Jag tycker att man ska variera tillvägagångssätt vid examinationer, 

och inte bara skriva prov och inlämningar. Men även det är skillnad vid 20 eller 30 

elever. Ska man göra muntliga bedömningar tar det också massa tid. Eleverna 

måste få den tid som ger möjlighet till att bli synliga.
75

  

Dokumentationerna i ämnena blir därför fler, därför att läraren alltid ska ha något 

underlag att tillge elever och föräldrar. För att bedömningen ska bli rättvis och tydlig så 

arbetar flera lärare med bedömningsmatriser som planeras innan läsåret. Med hjälp av 

denna matris ska bedömningen bli lättare och enklare att göra. Bedömningsmatriserna är 

till stor hjälp för att spara tid till undervisning, men det tar ändå mycket tid från att 

kunna ge eleverna stöd och hjälp.
76

 Arbetsuppgifterna för lärarna blir dessutom fler, det 

kan till exempel innebära att lärarna är extra resurser på raster eller att de jobbar som 

första lärare. Första lärare innebär att man hjälper till att utveckla ämnet eller skolan. 

Detta är exempel på uppdrag som finns utöver att undervisa eleverna i ämnet. 

Ämneslärare 2, beskriver också att det är så mycket mer annat som ska göras, det är 

t.ex. att göra bedömningsmatriser, vilket läraren menar på gör att lärarna tappar helheten 

av eleven, och istället fokuseras på de små detaljerna.  
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4.5 Lärarna om de resurser som krävs för stora skolklasser 

När skolklasserna i årskurs 7 -9 blir större och klasserna består av 25 - 30 elever ställs 

det stora krav på att resurserna på skolorna fungerar. Bristen på resurser är den allra 

största faktorn till att undervisningen blir drabbad beroende på att skolklasserna är 

större. Eleverna har inte tillgång till allt som behövs för att eleverna ska uppnå den 

kunskap som förväntas av dem. Det kan bland vara brist på läromedel, t.ex. skolböcker 

och datorer. Även klassrummen blir för små för att undervisningen ska uppnå optimal 

utbildningsmiljö. Att ha tillgång till datorer för undervisningen är väldigt viktigt för att 

just uppnå optimal undervisning. Det handlar främst om att vissa elever behöver detta 

som hjälpmedel, samtidigt som vissa  kunskapskrav behöver dator för att genomföras. 

Det går givetvis lösa undervisningen utan dator, men kan som sagt vara ett bra 

hjälpmedel för en del elever.
77

  

Respondenterna förklarar att läroböckerna som används i undervisningen är gamla, 

och att flera böcker använts så febrilt att dem inte längre är i läsligt skick. Detta beror 

dels på att böckerna har brukats i många år av väldigt många elever. Samtidigt som det 

beror på att det inte finns tillräckligt med klassuppsättningar, utan böckerna skickas runt 

i de olika klasserna. Ämneslärare 3 förklarar att det finns även de elever som skulle vara 

i stort behov av två läroböcker, en bok som de har i skolan och en bok som de har 

hemma. Anledningen till det är för att eleverna ibland glömmer att ta med sig boken 

tillbaka till skolan, och då sitter de under en lektion utan bok, alternativt delar bok med 

en klasskamrat och detta försämrar kvaliteten i undervisningen.
78

  

För att underlätta för lärarna i klasser med många elever, så anser ämneslärare 4 att 

det krävs en bra plan och god struktur. Det har saknats en god struktur när 

elevströmmen av nyanlända var stor efter jullovet 2015/16. Då finns det elever som inte 

förstår det svenska språket som ska undervisas i samma saker som de elever som gått i 

svensk skola i flera år. De ska bedömas i samma saker och undervisas i samma ämne. 

Det ger en ökad press på lärarna, och där menar ämneslärare 4 att det borde finnas en 

bättre plan och struktur.
79

  

Ämneslärare 2 förklarar att planeringen av de resurser som redan finns är bristfällig, 

det leder till att det blir extra arbete för läraren. Det kan bland annat vara så att lärarna 

måste hämta datorer till eleverna, eller behöver ordningställa elevernas läroböcker.
80
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Ämneslärare 1 förklarar på följande vis: 

Det inte så lätt att bedriva sin undervisning, när lokalerna inte räcker till. Nu är det 

elevantalet uppe i det antalet igen och anledningen till att det gick ner ett tag, 

handlar ju om elevkullarna. Det fanns ju ingen pedagogisk tanke i att 

elevgrupperna minskade, utan det var färre barn födda. Allting handlar om 

ekonomi, väldigt lite av det pedagogiska. Tankarna som går är istället hur många 

får man in i klassrummet, och där är det en begränsning som nu är nådd.
81

  

Ämneslärare 1 påpekar att så många nya elever har börjat på skolan att de inte längre 

får plats på deras skola. Det bottnar i att det är brist på lokaler och andra resurser som 

krävs för en fullständig utbildning.
82

  

Lärarna är eniga om att arbetsbelastningen blir större desto större klasser som 

undervisas, och bristen på resurser är ett av problemen med större klasser. När 

resurserna inte räcker till blir lärarnas egna ansvar för undervisningen stressande, och 

det blir mer stressande när eleverna behöver individuell bedömning och individuellt 

stöd. Lärarna har yttersta ansvaret för att eleverna ska utveckla sin kunskap i skolan, och 

är arbetsbelastningen för stor så kan elevernas kunskapsutveckling bli lidande.
83
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5 Analys av resultat 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur ämneslärarna för 

årskurs 7-9 i Kalmar tätort uppfattar deras arbete med stora skolklasser och hur 

interaktionen med eleverna i stora skolklasser fungerar. Syftet var också att undersöka 

hur relationen mellan urbanisering och det ökade elevantalet för skolklasser i Kalmar 

tätort ser ut. För att utöka kunskapen kring det övergripande syftet har två olika källor 

använts. För det första gjordes en undersökning av tidigare forskning som lyfter 

relationen mellan urbanisering och det ökade elevantalet, och då användes statistik från 

SCB och Kalmar kommun, för att framställa om det finns något samband mellan 

urbaniseringen och ökade elevantalet.. För att få kunskap kring den andra frågan så 

krävdes det istället intervjuer och diskussioner med ämneslärare i verksamheten, som 

belyser deras uppfattningar och föreställningar om deras egna interaktion med stora 

skolklasser i årskurs 7-9.  

Dessa två källor har tillsammans använts för att diskutera och lyfta 

huvudfrågeställningarna. 

Frågeställningarna för denna studie var: 

 Hur ser relationen ut mellan urbaniseringen till Kalmar tätort och skolklassernas 

storlek? 

 Vilka uppfattningar har ämneslärare i Kalmar tätort om deras interaktion med 

stora skolklasser?  

Diskussion kring sambandet mellan urbanisering och skolklassernas storlek  

Sambandet mellan urbaniseringen till Kalmar tätort och klasstorleken är markant, 

lärarna menar på att flera elever flyttar till tätorten för att kunna gå på en skola. Det 

finns även andra orsaker till att förflytta sig från mindre orter till större orter. Det kan 

bland annat vara att föräldrarna till eleverna flyttar till Kalmar tätort för att de jobbar på 

orten. När befolkningen förändras i antalet påverkas hela tätorten, det kan leda till 

bostadsbrist, arbetslöshet eller som i undersökningens fall att skolan påverkas. Det 

behöver inte bara vara negativ påverkan, utan det kan också vara positivt. Det kan bland 

annat vara att de flesta arbeten finns i tätorten, och det kräver därför fler arbetare. 

Därför gynnas också de större tätorterna av att befolkningen flyttar dit. 

En annan målgrupp är de som flyttar från små tätorter till större tätorter och i detta fall 

till Kalmar tätort. Det bidrar till att skolorna i Kalmar tätort får fler elever.  
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Bengtssons teori om att flyttströmmarna går från mindre tätorter till större tätorter, visar 

sig även i Kalmar.
84

 

Klasstorleken i årskurs 7-9 i Kalmar blir påverkade av urbaniseringsprocessen 

eftersom statistik och rapporter om Kalmar kommun visar att befolkningen i de mindre 

tätorterna flyttar till Kalmar tätort.
85

 Eftersom det är så pass många elever per lärare i 

Kalmar tätort kan även lärarbristen vara en anledning till att klasstorleken är så stor.
86

 I 

tabell 2 (s. 19) redovisas åldersgrupperna i Kalmar tätort och dess ökning. Mellan åren 

1995 och 2015 har elevkullarna förändrats kontinuerligt och i åldersgruppen 12-16 år så 

har Kalmar tätort ökat med 290 stycken, det låter kanske inte som mycket. Det kan 

därför vara bra att sätta befolkningsökningen i något perspektiv. Det går 985 620 

stycken elever i Sveriges 4 845 grundskolor. 985 620 elever dividerat med 4 845 

stycken skolor är 203,43 elever per skola.
87

 Alltså har Kalmar tätorts befolkning mellan 

12-16 år ökat med mer än det svenska genomsnittet för elevantalet per skola. Detta blir 

problematiskt och detta diskuteras och analyseras nedan. 

Diskussion kring lärarna i Kalmar tätort och deras perspektiv på stora skolklasser  

I den andra frågeställningen undersöks vilka uppfattningar ämneslärarna för 

grundskolans senare år i Kalmar tätort har kring klasstorlekar. Varje avsnitt i resulatet 

förklarar ämneslärarnas uppfattningar om bland annat skolans resurser, ämneslärarens 

arbetsbelastning och elevernas beslut att byta skola. Dessa rubriker har framkommit när 

undersökningens andra del har ägt rum, då alla lärare har besvarat och diskuterat olika 

frågor kring deras uppfattning om klasstorlekar för grundskolans senare år. Frågorna är 

baserade på att lärarna ska ge sin insyn på hur det kan bli problematiskt när de 

undervisar större klasser.  

Skolklasserna är i dynamisk förändring och det går inte riktigt förutse om skolorna 

kommer vara överfulla om 10 år, utan det handlar i sin tur om politiska beslut, och hur 

kommunerna och skolorna väljer att sätta samman de olika klasserna. Varje skola och 

kommun sköter sina egna beslut kring detta, skolorna är beroende av de ekonomiska 

bidragen som de får av kommunerna.
88

 Det ser därför olika ut från skola till skola, men i 

Kalmar tätort är uppfattningen att flera av skolorna och lärarna börjar gå på knäna när 

det gäller resurser till eleverna och undervisningen. 
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I denna undersökning så framhävs inflyttningen till städerna som en påverkan av att 

årskurserna 7-9 klasserna ökar i antalet elever, och detta märker ämneslärare 1, och 

förklarar problematiken kring elever som flyttar till skolans upptagningsområde.  

Barn och unga i Sverige har en valmöjlighet att välja vilken skola de vill gå på. Varje 

skola har dock uttalade upptagningsområden, där eleverna i  upptagningsområdet har 

företräde att gå. Det finns olika anledningar till att eleverna vill gå på en annan skola än 

den som är i elevens upptagningsområde, en anledning kan bland annat vara att skolan 

har ett bra utbildningsrykte. Vilket innebär att betygen är höga på en viss skola, och det 

kan bland annat bero på att lärarna besitter en god pedagogisk kunskap eller att eleverna 

på skolan har olika social bakgrund. De skolor som har upptagningsområden där 

invånarna och föräldrarna har hög utbildningsnivå tenderar att få högre snittbetyg än de 

skolor i upptagningsområden med lägre utbildningsnivå.
89

  

Diskussion kring lärarnas tillvägagångssätt vid undervisning av stora klasser 

Ämneslärarna i denna undersökning har inget speciellt tillvägagångssätt när de 

undervisar större klasser, och det beror främst på att lärarna besitter goda erfarenheter. 

Detta påpekar också Einarsson är den största anledningen till att klasstorleken inte har 

särskilt stor påverkan över hur undervisningen går till. Det är istället kontakten med 

enskilda elever som blir bristande vid större klasser. En förklaring till 

undervisningsgruppens storlek saknar betydelse för lärarnas undervisningsmetod, skulle 

kunna vara att lärarens didaktiska och pedagogiska förmåga har större betydelse än 

kommunikationen mellan läraren och eleverna.
90

 

Ämneslärarna anser att stora klasser istället leder till andra problem, t.ex. fler 

kontakter med föräldrar och mer prov att rätta. Lärarnas arbetsbelastning blir därför 

större när klasserna är stora. Ett annat problem som uppstår sker vid 

examinationstillfällen och när eleverna ska visa sina kunskaper. Skolverket menar på att 

eleverna ska kunna visa sina kunskaper på ett varierat sätt, både genom muntliga och 

skriftliga kunskaper. Det blir enligt lärarna betydligt mer arbetskrävande och svårare när 

de undervisar stora skolklasser. Eftersom det tar längre tid att bedöma och genomföra 

ett muntligt prov, kan oftast examinationstillfällena genomföras genom skriftligt prov.  
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Diskussion kring de resurser som krävs för stora skolklasser 

Det kan dock bli så att undervisningen blir lidande och att besluten om att ha fler 

elever inte är någon pedagogisk tanke, utan besluten tas på grund av ekonomiska 

faktorer. Det är även den största anledningen till att storleken på skolklasserna är stora 

eller små. I Kalmar är skolklasserna generellt väldigt stora, och detta beskriver också 

lärarna.  

Resurserna är den stora faktorn till att ämneslärarna blir stressade och 

arbetsbelastningen ökar, det beror bland annat på att eleverna inte har tillräckligt med 

material för att bedriva undervisning. Det kan också leda till att skolan inte kan 

tillgodose alla elevers behov, trots att det finns ett uppdrag för skolan som ska 

uppfyllas. När resurserna inte uppfyller alla elevers behov kan det därför leda till 

problematik för varje skola och lärare.  

När skolorna har brist på resurser, så kan det i sin tur leda till att arbetsbelastningen blir 

mer krävande för lärare som undervisar i stora klasser, det är framförallt arbetet utöver 

undervisningen som tar mest tid, det kan t.ex. vara dokumentation av elever eller 

kontakten med föräldrar. Även betygssättningen är mer komplex när det är fler elever i 

klasserna.  

Einarsson påpekar att lärare som undervisar i klasser med 26-30 elever i genomsnitt 

arbetar tre timmar mer i veckan än lärare som har färre än 21 elever. Det är också tydligt 

att lärare upplever ett samband mellan ökad klasstorlek och ökad stress. Trots den ökade 

stressen försöker lärarna ändå att kompensera stora klasser med att försöka hinna med 

alla elever, och det leder till att arbetsbelastningen och stressen hos lärarna ökar.
91
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6 Slutsatser 

De slutsatser som kan göras är att det finns flera faktorer till att skolklasserna för 

årskurs 7-9 i Kalmar tätort ökat i antalet elever. Exempel på anledningar på varför 

tätorten ökar i befolkning kan bland annat vara mer barn som föds, invandring eller som 

i undersökningens fall, inflyttning till större städer. Delar av befolkningen i de små 

tätorterna flyttar in till de större tätorterna för att söka arbete eller att utbildningen 

(grundskolor, gymnasium och högskolor) ligger placerad där. När befolkningen ökar i 

de större tätorterna ger det komplikationer för grundskolorna, det blir fler elever och 

större skolklasser. Respondenterna i undersökningen förklarar att skolklasserna i 

Kalmar tätort nästan är överfulla. Invånarantalet förväntas att öka och det krävs därför 

en bra struktur för hur skolorna ska behandla det stora elevantal som förväntas komma. 

Ämneslärarnas åsikter i detta arbete har stor betydelse för att ge en förståelse kring hur 

de arbetar med stora skolklasser, där samtliga märker av att det är ett stort elevantal i 

årskurserna 7-9 på grundskolorna i Kalmar tätort.  

Studiens undersökning kan vara viktig för att öppna ögonen hos utomstående om hur 

lärare i grundskolan arbetar och att det ökade elevantalet per klass leder till 

komplikationer, inte bara för arbetsbelastning hos lärarna utan också för elevernas 

kunskapsutveckling. De slutsatser som kan dras för lärarnas del är att arbetsbelastningen 

blir mycket större när lärarna har stora skolklasser. Det ger en ökad stress hos lärarna 

när de måste förbereda momenten inför undervisningen. Uppdragen utöver 

undervisningen, så som rättning av uppgifter och kontakt med föräldrar ökar när 

klasserna är större. Lärarnas uppfattning om att de stora klasserna ökar deras stress, 

hänger till stor del ihop med att flera skolor inte har tillräckliga resurser för att bedriva 

så optimal undervisning som möjligt. Det kan exempelvis vara att skolorna saknar 

resurspedagoger, läroböcker eller informationsteknik (datorer och surfplattor). Den 

främsta anledningen är att skolorna inte får tillräckligt med ekonomiskt stöd. Detta löser 

lärarna ändå genom att ha en tydlig planering och de arbetar med de hjälpmedel de har. 

Urbaniseringen är alltså indirekt en påverkan på hur skolklasserna ser ut. Något som 

påverkar att klasserna är stora är framförallt ekonomin.   

För vidare studier hade det varit intressant att veta om lärare i de traditionella 

praktiska ämnena upplever storleken på skolklasser annorlunda än de lärare som 

undervisar i de traditionella teoretiska ämnena. 
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Bilagor 

Bilaga A 

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? (inte särskilt relevant, utan mer en 

öppningsdiskussion) 

 

2. Trivs du att jobba som lärare? Varför, Varför inte? (ganska relevant, det finns studier 

som visar på att lärare slutar sina jobb på grund av resursbrist) 

 

3. Hur stor elevgrupp är det i din egna klass? Skillnad mot andra klasser på skolan? 

(Väldigt relevant) 

 

4. Hur ser din idealiska klass ut, i antalet elever?, och Varför? (Väldigt relevant) 

 

5. Upplever du att elevgrupperna ändrats något de senaste 10 åren? (Relevant, i den 

bemärkelsen att läraren beskriver hur situationen såg ut tidigare)  

 

6. Varför tror du det har ändrats? (fördjupad diskussion från fråga 5)  

 

7. Min undersökning berör inflyttning till städer och Kalmar specifikt, Kalmar har de 

senaste 10 åren ökat med ca. 3000 invånare. Hur har er skola berörts något av detta? 

(relevant i den bemärkelsen att det berör mitt ämne) 

 

8. Vilka är de viktigaste faktorerna till att skolklasserna ökar i storlek? (lärarnas 

ståndpunkt i ämnet) 

 

9. Hur går du tillväga när du har större klasser, strukturellt och planeringsmässigt? 

(specifiera frågan ytterligare)  

 

10. Hur ser arbetsmiljön ut när du undervisar i större respektive mindre klasser? 

 

11. Är arbetsbelastningen annorlunda när du undervisar i större respektive mindre 

klasser? 


