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Förord 

 

Denna studie ägde rum under vårterminen 2011. Det var en lång och mödosam process, men 

samtidigt lärorik. Vi har jobbat fram detta arbete gemensamt, även om vi under tidens gång 

turats om att stötta varandra och betala kaffet, då vi från början var överens om att ansvaret 

skulle vara delat. Det har varit femton upplysande veckor på många vis, och även om vi 

genomgått många våndor, är vi nu glada över att vi tog oss igenom det. 

 

Först och främst vill vi rikta ett tack till samtliga lärare och elever som var inblandade i denna 

studie, samt för deras varma och hjärtliga mottagande. Utan er hjälp hade det inte blivit någon 

undersökning. Vi vill även tacka varandra för att vårt tålamod som ideligen testats, har visat 

sig vara tämligen hållbart. Också stort tack till familj och vänner för allt stöd och den 

förståelse vi bemötts av, samt Torbjörn Jansson för att han tog sig tid med oss när vi behövde 

det. Vi vill tacka våra lärare under studietiden, och främst de i svenska då de har givit oss en 

stabil språklig grund att stå på. Ett varmt tack vill vi även rikta till Lucia Christensen och 

Vaike Fors, samt övriga iblandade i handledningsarbetet.  

 

Slutligen vill vi tacka de underbara damerna på lärarutbildningens expedition för ett alltid lika 

fint bemötande.  
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Abstract 

Denna undersökning avser att belysa klasstorlekens betydelse för karaktären på den verbala 

kommunikationen mellan eleverna under lektionen, med avseende på om de pratar om 

undervisningsinnehållet eller ej. Genom en etnografisk observation i en åttondeklass har vi 

sökt finna specifika situationer i vilka elevernas kommunikation är uppgiftsrelaterad eller inte, 

samt hur detta kan relateras till klassens storlek. Vi fann tendenser som visade på att den 

uppgiftsrelaterade kommunikationen ökade i när klassen minskade i antal, samt eleverna 

lättare återfår koncentrationen i mindre grupper.  
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1. Inledning 

Under våra perioder av verksamhetsförlagd utbildning har vi genom åren märkt en ökad oro 

bland lärarna över att klasserna tenderar bli allt större, samtidigt som undervisningstimmarna 

blir allt fler. Vi har upplevt att grunden till denna oro verkar ligga i att en större klass blir 

stökigare än en mindre, vilket i förlängningen kan leda till att eleverna lättare tappar fokus på 

skolarbetet. Vi har själva tidigare undervisat i både större och mindre klasser, och har 

därigenom erfarenhet av att eleverna i en större klass ofta tenderar att bilda små grupper i 

vilka de sitter och pratar. Huruvida de behandlar sina givna uppgifter eller något helt 

ovidkommande, är dock svårt att avgöra om det samtidigt finns elever som är i behov av 

lärarens uppmärksamhet. Vi är således intresserade av att veta mer om hur eleverna 

kommunicerar verbalt på lektionen – om de berör skolarbetet eller inte. 

 

Blatchford (2003) har bedrivit forskning om just denna typ av kommunikation och kallar den 

on/off task interaction, det vill säga kommunikation som lägger fokus på skolarbetet gentemot 

dito som inte gör det. Vi kommer i fortsättningen använda översättningen uppgiftsrelaterad 

samt icke-uppgiftsrelaterad kommunikation. Blatchford fann genom sin forskning uppgifter 

som styrkte att lärarna i större klasser upplevde att de inte räckte till, då de har svårt att ge 

varje elev individuell tid. I sin studie fann han främst att elever i en större klass oftare tenderar 

att prata med varandra istället för att söka lärarens uppmärksamhet, vilket i förlängningen 

leder till icke-uppgiftsrelaterad kommunikation (Blatchford, 2003). Detta menade han var på 

grund av att lärarens individuella tid med var och en av eleverna minskar. 

 

Detta är något som intresserar oss, då vi själva har upplevt känslan av att inte kunna finnas där 

för alla elever och ge dem den vägledning de är i behov av. Det är således önskvärt att 

eleverna i sin kommunikation faktiskt lägger vikt vid skolarbetet även då läraren inte är 

tillgänglig. I en större klass är troligheten större att det överlag pratas mer, men huruvida 

kommunikationen är uppgifts- eller icke-uppgiftsrelaterad, kan vara svårt för läraren att 

kartlägga. Detta är grunden till varför vi vill göra denna studie. 
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2. Syfte 

Vårt syfte är att försöka belysa klasstorlekens betydelse för karaktären på den verbala 

kommunikationen mellan eleverna under lektionerna, med avseende på om de pratar om 

undervisningsinnehållet eller ej. Utifrån detta vill vi besvara frågorna: 

 

- I vilka situationer handlar den verbala kommunikationen mellan eleverna i klassrummet om 

ämnet som läraren vill behandla? 

 

– Vad karaktäriserar dessa situationer med avseende på klasstorlek? 

 

3. Bakgrund 

I detta kapitel ämnar vi kartlägga såväl teoretisk bakgrund som tidigare forskning. I den 

teoretiska bakgrunden behandlas en mer generell infallsvinkel på kommunikationsteorier så 

som vi kommer arbeta med dem i denna studie. Vi kommer även att beröra Bakhtins teorier 

genom Dysthe, samt dess betydelse för elevers inlärning genom dialog. 

 

3.1. Teoretisk bakgrund 

 

3.1.1. Klasstorlek – en definition 

Einarsson (2003) utreder begreppet klasstorlek utifrån tre aspekter. Den första är lärartäthet, 

det vill säga antalet heltidsstuderande elever per heltidsarbetande lärare, alternativt antalet 

lärare per hundra elever - vilket är ett vanligt synsätt i svenska studier. Detta visar sig dock 

vara något problematiskt, då gränsen för vad som ska räknas in som lärare är tämligen vag 

vad gäller exempelvis vikarier och hjälplärare, samt att olika länder och dess undersökningar 

beräknar detta på olika vis (ibid.). Vidare kan man definiera begreppet utifrån antalet elever 

som är ”inskrivna i en undervisningsgrupp under en längre tidsperiod” (2003:37), exempelvis 

vad som skulle kunna kallas en ordinär klass. Problemet med detta, enligt Einarsson (2003), är 

dock att man då inte tar i beräkning att även sådana klasser kan varieras under en tid, till 

exempel halvklassundervisning. Båda dessa kan ses som teoretiska aspekter, vilket leder till 

Einarssons tredje och slutliga definition, vilken involverar antalet elever i klassrummet, det 
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vill säga de elever som faktiskt befinner sig i klassrummet när undervisningen bedrivs. Även 

Blatchford har detta synsätt i sin forskning och är av åsikten att klasstorlek ultimat bör ses 

som ”the number of pupils physically present and interacting with each other and the teacher” 

(2003:7). Blatchford och Martin (1998) påvisar även i en tidigare studie hur klassen kan ses 

som både teoretisk och upplevd; med andra ord antalet elever på klasslistan jämfört med 

antalet elever som är närvarande från dag till dag, och att det är hur eleverna och läraren 

upplever klassens storlek som är det viktiga. Vi kommer att utgår ifrån klasstorlek som antalet 

elever i klassrummet, då det är ett av våra huvudsakliga fokus i denna studie. 

 

3.1.2. Kommunikationsteorier 

Maltén (1998) behandlar pedagogiskt samspel i klassrummet och presenterar tre 

kommunikationsteorier som gör det lättare att ”beskriva, tolka och förklara” detta samspel 

(1998:44). Den första är kognitiv, och beskriver hur eleven tänker, beter sig och upplever 

diverse ting och händelser, exempelvis ett resonemang kring ett ställningstagande. Den andra 

är social och lägger mest fokus på ”den sociala bakgrundens och inlärningens betydelse för 

individens utveckling” (ibid.), exempelvis hur eleven interagerar med andra och fungerar i en 

grupp. Den tredje är interaktionistisk och har ett holistiskt synsätt på kommunikationen där 

allt från genetik till familjeförhållanden spelar in, exempelvis hur elevens plats i samhället 

påverkar kommunikationen (ibid.). Järvinen och Mik-Meyer (2005) framhåller att 

interaktionism i etnografiska sammanhang (för etnografins roll i vår studie, se metodkapitlet) i 

första hand koncentrerar sig på hur informanterna interagerar, samt hur den sociala kontexten 

påverkar kommunikationen. Den interaktionistiska kommunikationsteorin är något vi kommer 

att inspireras av under studiens gång, då vi tittar på kommunikation i den sociala kontexten 

som är klassrummet, och mer specifikt klassens storlek under en skoldag. 

 

3.1.2.1. Kommunikation i klassrummet 

Begreppet kommunikation är ett brett område. Nilsson och Waldemarsson(1994) definierar 

termen kommunikation utifrån innebörden att ”vi både meddelar oss och delar med oss av 

något – bland annat innebörder, upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar. Att 

kommunicera är att prata och agera i förhållande till varandra.” (1994:10), och förklarar dess 

funktion som ”en process där två eller fler personer skickar budskap till varandra och där de 
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visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva och situationen samt vilket innehåll de 

lägger in i sina budskap” (ibid.). Vidare menar författarna att kommunikation är en essentiell 

beståndsdel i skapandet av en persons självbild och dennes bild av andra, samt att all 

kommunikation i princip är beroende av en slags social kontext – klassrummet i denna studie. 

Vid studier av just kommunikation är det viktigt att ha i åtanke de sociala processer som kan 

komma att påverka det verbala utbytet (ibid.). Vi har tidigare behandlat termen klasstorlek, 

vilken kan ses som en viktig social faktor som kommunikationen påverkas av i denna 

undersökning; även om det är troligt att det kommer att förekomma andra faktorer som 

influerar elevernas verbala kommunikation, är det denna variant som är i fokus. Blatchford 

(2003) understryker även detta som ett av resultaten i sin studie, och menar att klasstorleken 

är en kontextuell faktor som alltid kommer att påverka såväl lärare som elever på olika vis. 

 

3.1.3. Dialog och inlärning  

Dysthe (1996) förklarar i sin bok Bakhtins teorier kring dialog och inlärning. Det som Bakhtin 

kallar dialog har i vår studie innebörden kommunikation. Dialog har alltså en vidare innebörd 

än just ett samtal mellan två människor. Enligt Bakhtin så är människans existens beroende av 

hennes förhållande till andra människor. Han menar att ”den andre” är av stor vikt för hur vi 

uppfattar oss själva och vi kan endast relatera till andra genom kommunikationen. Många 

gånger återkommer uttrycket ”att befinna sig i dialog” och han var av åsikten att ”att leva 

betyder att man befinner sig i en oavslutad dialog med andra människor” (Dysthe, 1996:63). 

  

Jag uppnår insikt eller medvetenhet om mig själv, jag blir mig själv bara genom att visa 

mig för den andre, genom den andre och med den andres hjälp. De viktigaste 

handlingarna, de som konstituerar jagmedvetandet, bestäms av dessa handlingars 

förhållande till ett annat medvetande, till ett du … Människans själva väsen (både inre 

och yttre) är djup kommunikation. Att vara är att kommunicera.  

   (Bakhtin 1984 i Dyshte 1996:63) 

 

Dysthe anser att dialog är något att eftersträva i klassrummet då detta är en samspelssituation. 

Hon lyfter även Bakhtins syn på dialog som ett gemensamt sökande efter sanningen, då han 

menar att sanning endast kan skapas mellan människor (ibid.). 
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Det finns två språkuppfattningar från vilka Bakhtins syn skiljer sig. Den personalistiska och 

den dekonstruktionistiska. Den dekonstruktionistiska innebär att det är omöjligt att skapa 

mening och personalisterna är av åsikten att meningen finns hos den enskilde individen. 

Bakhtin anser att mening uppstår i dialogen och i samspelet mellan talare och mottagare. Vi 

äger mening eller kan ge mening, genom kommunikation. Detta är en nyttig tanke ur 

klassrumssynpunkt. Elevernas respons är viktig för att de ska förstå lärarens undervisning. 

Förståelse och respons hänger samman och man kan inte få det ena utan det andra. Förståelse 

är inte överförande av mening från sändare till mottagare utan kräver aktiv kommunikation 

från alla parter. Vidare menar Bakhtin att alla yttranden är beroende av varandra. En yttring är 

alltid ett svar på något som har yttrats tidigare och kräver dessutom ett svar. Inlärningen bli på 

så sätt alltid ett samspel och betydelse skapas genom individens svar (reaktion). Elevens 

förståelse är beroende av hur den svarar på de andras yttranden. (Dysthe, 1996)  

 

För att eleven ska ta till sig innehållet i undervisningen krävs att det förekommer en verklig 

dialog i klassrummet, detta är dock svårt då läraren och skolsituationen ofta har auktoritet mot 

eleverna vilket gör att dialogen inte blir jämställd (Dysthe 1996). Dysthe lyfter ett antal 

kritiska aspekter mot det så kallade ”monologiska” klassrummet – där läraren dominerar talet 

– bland annat att eleverna ges mindre utrymme för reflektion samt att de lättare förlorar 

koncentrationen. Hon förespråkar i stället ett klassrum där lärarens röst enbart är en av många, 

och där eleverna ”också lär av varandra och där muntlig och skriftlig användning av språket 

står i centrum för inlärningsprocessen” (1996:13)  

 

3.2. Tidigare forskning 

 

3.2.1. Sociala lägen 

Blatchford (2003) undersöker kommunikationen mellan eleverna utifrån tre så kallade ”social 

modes” (sve. sociala lägen); kommunikation med lärarna, med andra elever, eller ingen 

kommunikation alls. Inom dessa modes, kan kommunikationen vara ”task/work related” (sve. 

uppgiftsrelaterad) ”procedural/managerial” (sve.procedurbaserad, berör uppgiften) ” 

social/personal” (sve.socialt baserad, berör uppgiften) eller ”off task” (sve.icke-

uppgiftsrelaterad).  Den uppgiftsrelaterade kommunikationen innebär att fokus ligger på det 
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aktuella skolarbetet och är mest önskvärd. Procedurrelaterad kommunikation berör 

huvudsakligen hur uppgiften ska lösas, så som tillvägagångssätt och materialinsamling. Den 

socialt betingade kommunikationen utgår från uppgiften på ett relationsbyggande plan och är 

viktig för skolans fostrande roll. De tre första begreppen betraktas som uppgiftsrelaterade, till 

skillnad från det sista – icke-uppgiftsrelaterad – där kommunikationen inte alls berör 

skolarbetet. Exempel på detta kan vara prat om aktiviteter på elevens fritid, en nyutkommen 

film eller dagdrömmar (2003:29ff).  Blatchford menar att elever i större klasser tenderar att  

“…spend more time with each other, interacting about work, socially, and also mucking 

about, while children in smaller classes interact more with their teachers” (2003:154). Dessa 

sociala lägen är något som kan hjälpa efter observationen är utförd, för att enklare kunna 

avgöra huruvida det sagda i klassrummet är uppgiftsrelaterat eller inte. 

 

Nilsson och Waldemarsson (1994) betonar vikten av småprat som en social funktion i 

samspelet mellan människor. Genom småpratet bekräftar människor varandras existens, och 

författarna betonar att ”en förhållandevis stor del av kommunikationen går därför åt till att 

etablera och säkerställa relationer till andra” (1994:25). Eftersom vår observation kommer äga 

rum i ett klassrum bestående av ungdomar i tonåren, där socialisationsprocessen är av stor 

vikt, är det troligt att det förekommer en viss grad av nämnda småprat, många gånger icke-

uppgiftsrelaterat.  

 

3.2.2. Klasstorlekens pedagogiska betydelse 

Einarsson (2003) utreder huruvida storleken på klassen skulle ha någon nämnvärd påverkan 

vad gäller såväl elevernas resultat som kunskapsinhämtning. Hon redogör för en mängd både 

internationella och nationella studier (bland andra Glass och Smith, 1978; Glass, Cahen, 

Smith och Filby, 1982; Slavin, 1989/90), vilka inte uppvisar eniga tendenser vad gäller teorin 

om att en mindre klass skulle uppvisa en bättre studiemiljö. Detta, poängterar både Einarsson 

och Blatchford, beror huvudsakligen på att de studier som utförts, har gjorts i så pass 

varierande kulturer att det försvårar generaliserbarheten. 

 

Mycket av forskningen fokuserade fram till 1990-talet på just sambandet mellan klassens 

storlek i relation till dess resultat – exempelvis slutbetyg och standardiserade test – och man 

lade föga vikt vid de faktorer som påverkade sambandet däremellan. Nämnas bör i detta 
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sammanhang STAR-projektet, den mest omfattande studie som gjorts av klasstorleken i 

relation till elevernas resultat. Den utfördes under fyra år i staten Tennessee, USA i slutet av 

åttiotalet, där flera skolor deltog. Resultaten pekade på att elevernas prestationer blev bättre på 

standardiserade prov i de mindre klasserna under studieperioden. Dock fokuserade denna 

studie enbart på elevernas studieresultat och var tämligen kvantitativ, vilket gör att den inte 

ges något större utrymme i vår studie (Achilles, 1999: passim; Blatchford, 2003; Einarsson, 

2003:41ff,). David Pedder (2006) är en av de forskare som ställer sig kritisk till detta 

förhållningssätt, och menar att avsaknaden av koncentration på processerna inuti 

klassrummet, som uppstår vid varierande klasstorlek, bör belysas mer än vad de leder fram 

till. ”Class size”, påvisar han, ”(…) is not likely to influence attainments except through the 

mediating effects of what happens in the classroom” (2006:214f). Emellertid är det få 

undersökningar som mynnar ut i ett entydigt resultat, då både för- och nackdelar finns med att 

undervisa i stora respektive små klasser. Blatchford och Martin (1998) hävdar att ingen 

forskning bedrivits som kan visa ett samband mellan klasstorlek och elevernas inlärning. 

Detta på grund av att det ofta finns andra faktorer som spelar in, exempelvis att svaga elever 

samlas i mindre klasser, samt att mer erfarna lärare ofta ges större grupper. Blatchford (2003) 

påvisar i en brittisk studie av åldrarna fem till sju, att lärare med mindre grupper upplever att 

barnens arbetsklimat blir behagligare. Han finner även att just det första skolåret är av största 

vikt vad gäller miljön i klassrummet, något även Granström understryker (1998).  

 

Blatchford (2003) når i sin studie resultatet att klasstorleken är av störst betydelse under det 

första året i grundskolan, då en mindre klass underlättar såväl inlärning som social utveckling 

hos barnen. Vi ser däremot inga entydiga svar vad gäller äldre åldrar, vilket vi önskar bringa 

klarhet i genom vår studie; huruvida en och samma klass i en svensk grundskola mot äldre 

åldrar fungerar bättre med ett mindre antal elever än antalet i den vanliga uppsättningen ur 

uppgiftsrelaterad kommunikationssynpunkt. 

 

Hess (2001) listar för språklärare med stora klasser, fördelar och utmaningar med att 

undervisa i större grupper. Bland annat menar hon att en klass med fler elever alltid är 

garanterad kommunikation, samt att variationen av åsikter gör att eleverna själva kan bidra till 

inlärningen. Dessutom menar hon att utvecklingen går framåt snabbare, då eleverna har olika 

förutsättningar att lära sig, vilket bidrar till ett mer mångfacetterat klimat. Även detta har 

inkluderats i såväl Blatchfords som Einarssons studier, som periodvis inriktar sig på just 

kommunikationens frekvens i klassrummet. I Blatchfords (2003) brittiska undersökning fann 
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han belägg för att lärar-elevkommunikationen var mer frekvent i mindre klasser, och eleverna 

är generellt mer beroende av respons i form av såväl uppmuntran som stöd från läraren.  Detta 

förhållande uppkommer då läraren faktiskt får mer tid till varje enskild individ och får 

chansen att lära känna dem bättre än i en stor klass. I större grupper ökar däremot 

kommunikationen mellan eleverna, där de i högre grad nyttjar den sociala kommunikationen 

till lärandet i sig, något som i det långa loppet också kan leda till ett gott klimat inom gruppen. 

Dock har de eleverna inte en lika nära relation till läraren som de i en mindre grupp. 

Blatchford (2003) menar även att lärarna själva föredrar undervisning i mindre klasser, då 

lärandet blir mer flexibelt och effektivt. Dock fann han inget som stödde detta i tidigare 

forskning, vilket han hävdar beror på att forskningen inom detta område i Storbritannien är 

bristfällig. Blatchfords studie inriktar sig emellertid främst på elever i grundskolans yngre 

åldrar, vilket gör att det vi önskar bidra till med vår studie är att utreda huruvida dessa resultat 

även går att finna i grundskolans äldre åldrar. Värt att nämna är även att Blatchford (2003) 

fastställer att många av de lärare han intervjuat är av åsikten att en klass även kan vara för 

liten, med risk för att klassen blir statisk med bara några få dominerande elever. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke de tidigare nämnda faktorer som försvårar uppgiften att dra paralleller 

mellan andra kulturer och den svenska; uppfattningen om klasstorlek samt synen på 

lärartäthet.  

 

I en utredning från Finansdepartementet hänvisar man till en undersökning av Eric Hanushek, 

där han menar att ”spending more school resources – either by smaller classes or higher 

expenditure per pupil – is unlikely to have a significant effect on pupils’ achievement” 

(Kreuger & Lindahl, 2002:11). Detta är en av de få källor som påvisar att det inte finns några 

samband mellan mindre klasser och uppgiftsrelaterad kommunikation. Dock kritiseras detta 

påstående av författarna, då man anser att Hanusheks urval är vinklat på ett vis som inte kan 

betraktas som generaliserbart. När Kreuger och Lindahl granskat undersökningen, har de i 

stället funnit att resultaten visar på positiva effekter av större resurser – och därmed mindre 

grupperingar (ibid.).  

  

4. Metod 

Detta kapitel avser att redogöra för ställningstaganden vi gjort gällande undersökningens 

genomförande. Vi inleder med den vetenskapsteoretiska ansats som inspirerat oss, och 

behandlar även så detaljrikt som möjligt vårt tillvägagångssätt. 
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4.1. Etnografi/fältforskning 

Vi kommer i denna studie utgå ifrån en etnografisk ansats – eller fältforskning – då det 

sistnämnda enligt Fetterman (1989) är ”(…) the most characteristic element of any 

ethnographic research design” (1989:18), vilket överensstämmer med den undersökning vi 

tänkt genomföra. Däremot menar han även att om man som etnografiker jobbar utifrån en 

hypotes, samlar man data på ett induktivt vis under insamlingens gång. Vår studie kommer 

dock att ha mer inslag av deduktion, då vi ute på fältet kommer att utgå ifrån vissa av 

Blatchford (2003) och Einarssons (2003) forskningsresultat om klasstorlekens påverkan på 

kommunikationen i klassrummet. Genom att bedriva forskningen ute i verksamheten i 

avseende att kartlägga delar av kommunikationen i ett klassrum, finner vi att en etnografisk 

ansats är den som bäst överensstämmer med vårt förhållningssätt.  

 

Nyhlén (2005) sammanfattar den etnografiska metoden som ”en bred och varierad ansats” där 

man inhämtar data från en ”naturlig social miljö”. Hon uppmuntrar kreativitet från forskarens 

sida, samt vikten av att bejaka ”empirins mångfald” (2005:34). Alvesson och Sköldberg 

menar att fältforskning centralt handlar om att ”ha varit där”, i observationen av en viss 

kultur. Vidare anser de att i de fall där kulturen som ska observeras är av forskarna tidigare 

känd, minskar kravet på att undersökningen ska sträcka sig över en längre tidsperiod. Kring 

etnografi som forkningsansats resonerar de att ”etnografi representerar inte […] en 

sammanhållen och noga föreskriven metodologi utan anger en allmän forskningsinriktning 

vilken kan gestalta sig på ganska olika sätt.” (Alvesson och Sköldberg, 2008:177ff) . Nyhlén 

(2005) styrker detta genom att hävda att själva rapportens empiriutformning formas helt 

utifrån den inriktning forskaren valt. Observationsmetoden är ett bra sätt att se beteenden, och 

kräver varken att någon information lämnas, eller någon vidare engagerad involvering av 

informanterna i jämförelse med intervjuer, även om Nyhlén framhåller att empirin kan 

innefatta allt från ”naturliga dialoger, observerade interaktioner, intervjuer eller forskarens 

personliga erfarenheter”. Eftersom en etnografiker jobbar tämligen empirinära, och empirin 

alltid är beroende av den kontext i vilken den upplevs, försvårar det en objektiv framställning. 

Alvesson och Sköldberg (2008) utreder begreppet indexikalitet, vilket innebär att ”en 

meningsbärande enhet (ett ord, ett beteende, en händelse, etc.) kan ha mer än en mening.” 

Det, menar de, beror på att ”betydelsen hos alla betydelsebärande enheter alltid är 

kontextberoende”(2008:170). Detta innebär för oss att vi under vår observation behöver vara 
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medvetna om vårt ”bagage”, exempelvis att vi är blivande lärare, att en av oss känner klassen 

sedan tidigare och att vi har teorier med oss. Det faktum att vi kan inspireras av 

indexikaliteten innebär dock att vår förförståelse och vårt ”bagage” inte kommer att vara ett 

hinder i vår studie.   

 

Järvinen och Mik-Meyer tydliggör att etnografi med interaktionistiska inslag inte har som 

uppgift att utforska världen från de studerades perspektiv, utan söker snarare utifrån ett 

specifikt perspektiv studera ”de sociale aktiviteter, igennem hvilke hverdagens aktører, 

producerer genkendlige mønstre, i deres sociale verden” (Gubrium och Holstein i Järvinen 

och Mik-Meyer, 2005:98) 

 

4.2. Val av metod 

Det finns otaliga faktorer som spelar in vad gäller kommunikationen i ett klassrum, vilket vi 

är medvetna om och därför väljer att främst rikta in oss på just klassens storlek som ett 

isolerat fenomen. Pedder (2006) påvisar det faktum att klassrummet ofta studeras som en 

”svart låda”, där endast de mest uppenbara faktorerna inom rummets fyra väggar spelar in, 

oberoende av vad som sker utanför.  Vi är dock medvetna om att det kan förekomma andra 

faktorer under observationen som gör att resultaten kan påverkas. Med syfte och teori som 

bakgrund, söker vi finna stöd för dessa genom att göra en observation ute i skolverksamheten, 

så kallad praxisnära. Fältforskning innebär att det sociala fenomen som förekommer, är svåra 

att förhålla sig helt objektiv till, då vi själva genom vår närvaro bidrar med subjektivitet till 

undersökningen.  

 

Eliasson (2010) kallar observationstypen då man observerar passivt för den renodlade 

observatören, det vill säga att man på inget vis är deltagande i undervisningen, utan endast 

sitter med som åskådare utan att ingripa. Emellertid går det inte som observatör att befinna sig 

i klassrummet utan att synas, och därigenom inte påverka undersökningsgruppen. Vår 

förhoppning var dock att denna påverkan skulle ske i minsta möjliga mån, främst genom att 

under inga omständigheter beblanda oss i det som sker i klassrummet. Vi var dessutom noga 

med att i början av observationsdagen upplysa eleverna om att de inte skulle försöka kontakta 

oss under lektionerna, då vi skulle komma att påverka kommunikationen. Vi bad i stället 

eleverna ställa eventuella frågor och dylikt under rasterna.  
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Vi önskar att genom observation själva kunna utreda huruvida den forskning vi hittat kan 

överensstämma med en slumpvis utvald klass som under en tid varierar i storlek, exempelvis 

genom halvklassundervisning. Störst vikt kommer att ligga på kommunikationen i klassen, för 

att i förlängningen utröna huruvida elevernas kommunikation är uppgifts- eller icke-

uppgiftsrelaterad, då de flesta studier tenderar att påvisa att de små klasserna har en högre 

grad av den sistnämnda kommunikationen, och måhända även i förlängningen, förutsättningar 

till tillgodogörande av kunskap. 

 

Med tanke på åldern på den grupp vi ämnade undersöka, valdes alternativen film- och 

ljudupptagning bort, då vi anade att det skulle bli ett störande element i klassrummet, samt att 

det skulle komma att påverka elevernas beteende. Vi önskade ett så verklighetsnära resultat 

som möjligt, vilket gjorde att observation var det mest naturliga valet, då dessa elever av 

erfarenhet var mer vana vid nya personer i klassrummet än en inspelningsutrustning.  

 

4.2.1. Styrkor och svagheter med metoden 

Vid observationer i skolmiljö, kan det vara viktigt att på förhand resonera kring att det kan 

inträffa oförutsedda händelser som kan påverka det slutliga resultatet. Detta är något vi 

behöver – och i efterhand fick – räkna med, då det inte går att styra det som sker i ett 

klassrum. Genom vårt observationsschema hoppas dock vi kunna reducera riskerna för att 

undvika fokus på icke-påverkande faktorer. Det är även av stor vikt att vi bär med oss såväl 

syfte som forskningsfrågor i bakhuvudet, vilka även bör bidra till ökad koncentration på det 

som ska observeras. 

 

Vi är medvetna om att antalet, arton, elever i klassen vi ämnar undersöka gör den till en i 

sammanhanget liten klass med svenska mått mätt. Med denna vetskap som bakgrund kommer 

vi därmed att lägga störst fokus på det som sker inom klassen när den varierar i storlek, 

exempelvis genom gruppbildningar eller halvklassundervisning. Vi skulle troligen nå ett annat 

resultat i en klass om den hade trettio elever, men bristen på tid för vår undersökning gjorde 

att vi valde att göra studien så snäv som möjligt genom observation av enbart en klass. 

 

Fetterman (1989) menar att man som fältforskare behöver ett långt och gediget förarbete 

innan man genomför sin observation, vilken även bör pågå under en längre tid. Dock påpekar 



 16 

han att detta kan vara både svårt och alltför tidskrävande för att bli genomförbart (1989: 18ff). 

Eftersom vi endast hade femton veckor till vårt förfogande, ansåg vi att förutsättningarna fick 

modifieras något. En dags observation verkade vara en rimlig tid för att få det material vi 

sökte, vilket också visade sig stämma. Däremot kan det som läsare vara värt att ta detta i 

beaktning.  

 

4.2.2. Urval 

Studien vi gör kommer att genomföras som ett stickprov där en liten grupp får representera en 

population enligt Patel och Davidsson (2003). Personerna som vi i vår undersökning ämnar 

observera är eleverna och läraren i en åttondeklass på en skola i en mellanstor västsvensk 

stad. Vi väljer att utgå ifrån Einarssons (2003) tidigare nämnda beskrivning av klass som 

antalet elever som faktiskt befinner sig i klassrummet när undervisningen bedrivs. Klassen 

består i sin helhet av arton elever, varav åtta är tjejer och tio killar.  Skolan är en F-9-skola 

indelad i två spår; A och B. Mycket av den forskning som utförts tidigare har främst behandlat 

elever i grundskolans yngre åldrar eller förskoleklasser. Då vi själva läser mot grundskolans 

äldre åldrar och gymnasiet föll sig valet av en åttondeklass naturligt. Vi reflekterade kort över 

att observera en gymnasieklass, men kom slutligen överens om att en klass från grundskolan 

tedde sig som ett bättre alternativ då vi önskade en så varierad population som möjligt. Med 

varierad menar vi bland annat kön, kognitiv mognad, social bakgrund, intressen och så vidare. 

Detta på grund av vi upplevt att gymnasieklasser ofta är mer homogena i sin sammansättning, 

på grund av att eleverna valt en viss typ av program utifrån intresse. Vi har även upplevt 

fördomar mot vissa program, exempelvis att eleverna på de praktiska programmen är mindre 

studiemotiverade jämfört med de studieförberedande. Genom att välja en klass ur 

grundskolans äldre åldrar, försökte vi eliminera fördomsfaktorn för att få möjligheten att 

observera en mer variationsrik kommunikation. 

 

4.3. Procedur 

Observationen ägde rum under en dag, med fokus på all slags undervisning i klassrummet. 

Detta på grund av att vi ville observera kommunikationen i så många gruppkonstellationer 

som möjligt, samt i olika undervisningssammanhang för att nå högre generaliserbarhet. Vi var 

av åsikten att ju mer förekommande vissa kommunikationsmönster var i olika sammanhang, 
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desto större var chansen att generaliserbarheten ökar, och att en annan studie med samma 

metod i högre utsträckning skulle nå samma resultat. 

 

På dagen för vår undersökning gjorde vi först en inledande presentation av oss själva för att 

reducera eventuellt obehag hos eleverna. Vi ansåg att det var viktigt att betona att all data vi 

samlade in skulle behandlas konfidentiellt för att undvika att eleverna blir för självmedvetna i 

vår närvaro. Vidare informerade vi om hur de data vi samlade in skulle behandlas, vilket 

innebar att våra anteckningar endast var avsedda för våra ögon. 

 

4.3.1. Material 

I vår studie konstruerade vi ett observationsschema utifrån ett tidigare framarbetat sådant, 

vilket används av Lundgren i Arvastson och Ehn (red. 2009). Man utgår här från de fyra 

kategorierna territory, stuff, people och talk. Med territory (sve. omgivning) observerade vi 

främst det fysiska klassrummet, hur eleverna var placerade, vilket plats läraren hade samt 

eventuella ytor utanför klassrummet, exempelvis grupprum och bibliotek. Kategorin 

omgivning sågs som tämligen konstant under en lektions gång, och ändrades enbart då en 

grupp elever flyttade till en annan plats utanför klassrummet. Klassrummet är den plats där 

undervisningen förekommer mest frekvent annars. Med stuff (sve.ting) åsyftades av oss 

möbler och inredning, materiel, mobiltelefoner och annan teknisk utrustning. Tingen i 

klassrummet var något som kunde förändras mer frekvent under lektionens gång och det 

kunde bli svårt att förutsäga vilken påverkan det skulle komma att ha på kommunikationen. 

Men först då det faktiskt påverkade just kommunikationen noterades det på schemat. People 

(sve.människor) var eleverna, läraren, oss själva och andra eventuella besökare i klassrummet. 

Till dessa lades ytterligare en kategori – gruppindelning – då tidigare studier visat att även 

grupperna inom en klass ser olika ut beroende på klassens storlek. Talk valde vi att översätta 

till kommunikation, vilken kom att vara kärnan i vår observation. De två första punkterna 

skulle figurera som ”andra” faktorer som i någon utsträckning påverkade kommunikationen i 

klassrummet. Människorna i gruppen och då främst förändringen i antal var, i vår 

undersökning, den påverkande faktor där största fokus skulle komma att ligga. Med talk (sve. 

kommunikation) menar vi den kommunikation mellan eleverna som pågick under lektionen.  
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Vi antecknade när något sades, stolpar så att vi i efterhand skulle veta vad kommentaren eller 

samtalet handlade om, samt tidpunkt för det sagda, för att i efterhand sammanställa det som 

sagts ur vårt syftes perspektiv: olika faktorers, dock främst klasstorlekens, betydelse för 

karaktären på den verbala kommunikationen mellan eleverna under lektionerna, med 

avseende på om de pratar om undervisningsinnehållet eller ej (Bilaga). Vi valde att i schemat 

göra en könsneutral benämning på eleverna, och benämnde dem således enbart med ett ”E”. 

Läraren blev ”L” och eventuella andra personer i klassrummet skrevs ut, exempelvis 

”vaktmästaren” och ”elev från annan klass”. Vi antecknade så fort en ny dialog startade, och 

sökte snarare att sammanfatta vad som sades för att i efterhand lättare kunna avgöra huruvida 

det sagda var uppgiftsrelaterat eller inte.  

 

Då människorna i klassrummet var den faktor vi främst ämnat att undersöka noterades minsta 

förändring i antal bland de närvarande. Om en grupp valde att lämna klassrummet för att sitta 

och arbeta på en annan plats följde en utav oss med för att se hur detta påverkade denna 

mindre gruppkonstellations kommunikation. De nya gruppernas storlek noterades då på 

schemat. Eftersom det var frekvensen av kommunikation som ämnades undersökas som 

beroende av olika faktorer så var vi noggranna med att skilja på varje 

kommunikationstillfälle. För att lättare kunna se skillnaden på dessa skrevs tidpunkten för 

tillfället ned samt en numrering för att den som antecknade lättare skulle kunna se skillnaden 

på olika samtal, vilka vi i fortsättningen kommer att benämna som turer. En tur är exempelvis 

ett meningsutbyte mellan två elever eller en hel diskussion, och tar vid när en elev tilltalar en 

annan, varpå den andre svarar, och avslutas när de slutar prata och åter tar upp sitt arbete. 

Numreringen av dessa påbörjades och avslutades med varje lektion och var av observatörerna 

individuella, då de kunde komma att behöva befinna sig på olika platser.  

 

Båda två utgick från samma observationsschema när vi genomförde undersökningen. Vår tro 

var att två par ögon observerar bättre än ett, vilket gjorde att vi i så stor utsträckning som 

möjligt försökte att studera samma saker. Undantaget var om någon eller några elever valde 

att jobba utanför klassrummet, exempelvis i ett grupprum, då en av oss kunde komma att följa 

med till denna plats. Vi lade även viss vikt vid konstellationerna inom klassen, då det 

emellanåt arbetades i grupper. Detta då Blatchford (2003) i sitt resultat fann att storleken på 

grupperna inom klassen kom att påverkas av klasstorleken.  
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4.3.1.1. Uppgiftsrelaterat eller inte? 

Eftersom kommunikationen i ett klassrum kan vara av varierad natur, ansåg vi att det var 

viktigt att på förhand bestämma vad som skulle kategoriseras som uppgiftsrelaterad 

kommunikation och inte. Exempelvis kan en tur som behandlar den givna uppgiften lätt 

övergå till något icke-uppgiftsrelaterat, och vi behövde ta ställning till hur vi skulle se på 

detta. Slutligen kom vi överens om följande: 

 

 En tur som inleds som uppgiftsrelaterad, räknas som det oavsett hur den slutar. 

 En tur som inleds som icke-uppgiftsrelaterad, räknas som det oavsett hur den slutar. 

 En tur kan vara hur lång och hur kort som helst. 

 Om en tur mellan två eller flera elever som behandlar samma ämne återkommer efter 

en stunds paus, räknas det som två turer. 

 Om eleverna pratar om en given uppgift i ett annat ämne (exempelvis hemläxor och 

prov), räknas det fortfarande som uppgiftsrelaterat. 

 

Vi beslöt även att om så kallade gränsfall skulle uppstå – det vill säga turer som var svåra att 

avgöra karaktären på – skulle vi diskutera detta för att nå ett svar i efterhand. Emellertid 

behövde vi inte ta detta i beaktande, då inga sådana förekom. 

 

4.4. Bearbetning 

Vårt syfte med denna studie var att genom observation belysa klasstorlekens betydelse för 

karaktären på den verbala kommunikationen mellan eleverna under lektionerna, med 

avseende på om de pratar om undervisningsinnehållet eller ej. Efter genomförd observation 

gick vi systematiskt igenom våra observationsscheman för att sammanställa och jämföra det 

vi fått fram. Turerna markerades och ställdes samman efter turnummer. De som var 

uppgiftsrelaterade markerades med en färg och de som inte var det markerades med en annan, 

för att vi lättare skulle få en översikt på de olika turerna. Tabell 1 nedan visar exempel på hur 

det kunde se ut. Siffrorna inom parenteserna anger turnummer, gul färg anger icke-

uppgiftsrelaterad kommunikation och grön färg uppgiftsrelaterad dito. Vi skrev upp de 

samband vi kunde se mellan turerna och förändringar i de olika kategorierna på 

observationsschemat, därefter gjorde vi en lita över vad vi sett och hur vi sett det. Utifrån 
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dessa anteckningar, påbörjade vi tre stycken sammanhållna fallbeskrivningar enligt Nylén 

(2005) (se avsnitt 4.4.1), vilka kom att bli grunden till resultatredovisningen.  

 

 

 

Tabell 1. 

Omgivning Ting Människor Gruppindelning Kommunikation 

(7). 

Datorsalen 

(7). Datorer (7). 13E + 

L 

 (7). 10.00 Startar 

datorerna. Diskuteras 

allmänt bland eleverna 

om de nya datorerna och 

hur de är. 

(14). 

Datorsalen 

 (14). +2E. 

Totalt 15E 

+ L 

 (14). 10.06 flera E 

kommenterar> 

nytillkomna elever: 

”Vart har ni varit?” 

Ljudnivån höjs. 

(7). 

Klassrummet 

 (7). 3E  (7). 10.10 Eleverna 

frågar varandra hur de 

ska gå tillväga med 

uppgiften; utbyter 

uppgifter om hur de 

själva tänkt göra. 

(16). 

Klassrummet 

(16.) 

Mobiltelefoner 

(16). 3E  2 x SMS – ingen större 

notis. 

(39). 

Datorsalen 

 (39). 15E + 

L 

 (39). Eleverna pratar om 

vad de ska skriva. 

(2.) 

Klassrummet 

 (2). 3E (2). Klf in  (2). E > Klf : ”Hur gör 

man?” 

(42). 

Datorsalen 

  (42). Tre mindre 

grupper om tre E 

har bildats.  

(42.) 10.25 Eleverna 

talar om uppgiften i alla 

tre grupper. 
 

 

Värt att nämna innan vidare fördjupning, är att de turer (se kap. 4.3) vi antecknade, kunde 

komma att utspela sig från ett par sekunder upp till en kvart. Det var dock inte längden vi lade 

fokus på, utan vad turen behandlade och antalet av dem som behandlade uppgiften. Vidare 

föll det sig så att vi i efterhand valde att främst koncentrera oss på resultaten av en specifik 

lektion – i svenska – då klassens storlek förändrades på ett vis som var observerbart. Dock 

kommer vi även att redogöra för vad vi sett under övriga lektioner, samt andra faktorer som 

kom att visa sig under dagen, vilka visade sig vara för viktiga för att utelämna. 
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4.4.1. Fallbeskrivning 

En sammanhållen fallbeskrivning är enligt Nylén (2005) en vanlig strategi inom den 

etnografiska ansatsen och bygger på ett fall, exempelvis ”en organisation, en viss händelse, en 

avgränsad geografisk miljö, en specifik person eller en grupp av individer, men gemensamt är 

att beskrivningen ska återspegla empirins röst” (2005:70). Hon är av åsikten att man genom 

en fallbeskrivning ska kunna ”förmedla kunskap om den studerade verkligheten”, samt att 

man förhåller sig objektiv i sin framställning för att i den senare diskussionen bli mer tolkande 

(ibid.). En fallbeskrivning innebär att empirin presenteras i narrativ form, vilket vi ansåg vara 

ett lämpligt vis att redogöra för vår observation på, då vi tyckte det var av stor vikt att kunna 

förmedla en helhetsbild av vad vi sett. Vi hyste förhoppningar om att en fallbeskrivning skulle 

göra det lättare för läsaren att tillgodogöra sig vårt material, samt öka trovärdigheten inför 

kommande tolkningar. 

 

4.5. Etik 

Med tanke på att vår undersökning involverade människor, och dessutom minderåriga sådana, 

krävdes viss försiktighet ur en etisk synpunkt. Det var viktigt för oss att eleverna skulle känna 

sig trygga med vår närvaro, samt att de inte skulle känna sig bevakade på ett vis som kunde 

väcka obehag hos dem. Vetenskapliga rådet beskriver informerat samtycke med orden ”När 

forskning involverar människor skall de, med få undantag, informeras om forskningen och sin 

medverkan och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte” (Vetenskapsrådet 2011), 

vilket vi helt eftersträvade. 

 

Med hjälp av Vetenskapsrådets hemsida, kunde vi utgå från de fyra forskningsetiska 

principerna: 

- Informationskravet, att informera alla berörda av vår studie om dess syfte.  

- Samtyckeskravet, att eleverna själva kunde bestämma över sin eventuella medverkan.  

- Konfidentialitetskravet, att all data behandlades konfidentiellt   

- Nyttjandekravet, att den data vi samlade in endast skulle användas för forskningsändamål. 

 

 Innan undersökningen påbörjades skickades blanketter om informerat samtycke, enligt 

Vetenskapsrådet (2011), ut till samtliga vårdnadshavare, då en del av eleverna i klassen ej 

ännu fyllt femton. Detta för att upplysa vårdnadshavarna såväl som eleverna om de krav efter 
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vilka vi arbetade. Även eleverna informerades om vad som skulle ske och vilka deras 

rättigheter var. Det faktum att det kommer två människor från något så avlägset som 

högskolan för att studera dem, kunde verka avskräckande för vissa elever, vilket vi ville 

motverka genom att ge dem så mycket information som möjligt på förhand. Vi hyste även 

förhoppningar om att vi kunde avdramatisera situationen genom att en av oss var av dem känd 

sedan tidigare. 

 

5. Resultat 

Här redovisar vi resultatet av vår observation i form av tre fallbeskrivningar som slutligen 

följs av en resultatdiskussion. Mest relevant för vår studie var det resultat vi fick från 

svensklektionen, vilket är anledningen till varför vi lagt mest fokus på denna. 

 

5.1. Fallbeskrivning – svensklektionen  

Lektionen ägde rum i hemklassrummet under en klocktimme på morgonen. De första fem 

minuterna försvann då många av eleverna anlände sent till sina platser, men till slut var 

samtliga arton elever samlade. Den inleddes med att läraren presenterade lektionens upplägg 

under tio minuter, samt berättade om uppgiften eleverna skulle jobba med.  Den gick ut på att 

eleverna skulle välja en valfri bild, vilken de skulle berätta om så detaljerat som möjligt. 

Eleverna fick även ställa frågor om uppgiften, vilket många gjorde. Eftersom många ännu inte 

hade haft tillfälle att välja bild, beslutade läraren att de som ville fick jobba i datorsalen. 

Endast tre elever valde att stanna kvar i klassrummet, vilket innebar att femton elever arbetade 

i datorsalen, vilken är placerad i en annan del av skolan. Detta medförde att en av oss 

stannade i klassrummet, och en följde med till datorsalen. När arbetet vid datorerna 

påbörjades, tjugo minuter efter lektionen börjat, befann sig totalt tretton elever med läraren i 

salen. Sex minuter senare anlände även de två sista, vilket gjorde att femton elever var 

närvarande. Samtidigt i klassrummet befann sig tre elever ensamma, med undantag för deras 

mentor som periodvis dök upp för att hämta och lämna material i sitt skrivbord. På detta vis 

arbetade klassen under resten av lektionen, och samlades bara kort innan den avslutades.  
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Diagram 1. 

Talturer under svensklektionen
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Av totalt 69 observerade turer, under den timme lektionen utspelade sig, var 55 % av turerna 

(38 stycken) uppgiftsrelaterade; 68 % i hemklassrummet och 49 % i datorsalen.  

 

De tre eleverna som stannade i hemklassrummet hade redan valt en bild att arbeta med, vilket 

gjorde att kommunikationen dem emellan främst berörde hur de skulle gå tillväga i 

textutformningen. De förlitade sig mycket på varandra och hjälptes åt att förstå de 

instruktioner de tidigare fått av läraren. Bara enstaka tillfällen behandlade de annat än deras 

texter och bilder, även när deras mentor kom in i klassrummet. De ställde dock fler frågor till 

mentorn än till varandra när denna befann sig i rummet. I övrigt jobbade eleverna större delen 

av tiden under tystnad. Endast under tio minuter nyttjade en av eleverna hemklassrummets 

egen dator, men även då enbart för att söka information.  

 

I datorsalen, där svenskläraren befann sig, märkte observatören att eleverna i större 

utsträckning pratade om annat än uppgiften (se diagram 1.). Främst på grund av att de var 

inne på hemsidor som inte berörde deras arbete, men även det faktum att elever kom och gick 

mer frekvent än i klassrummet. Vid ett tillfälle tillkom tre elever ur en annan klass i sällskap 

av deras lärare, vilket skapade en situation där eleverna började prata mer icke-

uppgiftsrelaterat med varandra. Tillkomsten av elever gjorde att fokuseringen på uppgiften 

släppte, och eleverna förde mer allmänna konversationer med klasskamraterna. När elever 

lämnade klassrummet, förändrades emellertid inte kommunikationens innehåll och fokus. När 
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den uppgiftsrelaterade kommunikationen förekom mellan eleverna, var det i första hand med 

avseende att uppvisa sitt arbete samt hur långt de kommit.  

 

5.2. Fallbeskrivningar – övriga lektioner 

 

5.2.1. SET 

Under en lektion där ämnet Social och Emotionell Träning (SET) stod på schemat, befann sig 

först den ena av elevernas mentorer och hennes lärarkandidat i klassrummet. De fick några 

minuter senare sällskap av den andre mentorn och hans lärarkandidat, vilket gjorde att totalt 

fyra lärare befann sig i klassrummet. Detta hade dock ingen påverkan vad gäller 

kommunikationen eleverna emellan, då de uppvisade svårigheter med att koncentrera sig och 

lyssna på den lärare som talade. Observationen under denna lektion avbröts sedermera på 

grund av att lärarna anordnade lekar för klassen, vilka av oss ansågs som ej observationsbara. 

 

5.2.2. Matematik  

Under den korta tid vi befann oss i klassrummet under matematiklektionen, var läraren ensam 

med klassen. Detta var emellertid inget hinder för att eleverna skulle vara uppmärksamma på 

den genomgång som inledde lektionen, och inte prata om annat. Det hade för oss varit 

intressant att observera den kommunikation som hade kunnat uppstå mellan eleverna efter 

lärarens genomgång, då hela klassen skulle vara samlad på ett ställe med endast en lärare på 

plats. Dessvärre gjorde en oplanerad brandövning att observationen fick avbrytas.  

 

5.3 Resultatdiskussion 

Något vi kunde se på klassen som helhet, var att de under svensktimmen tenderade att bilda 

inre grupperingar om tre när de ville jobba gemensamt. Även när de stod upp och diskuterade, 

stod de tre stycken och jämförde arbetsgång. Dessa grupper uppvisade dock inga 

genomgående tecken på att enbart behandla uppgiften, utan kunde även prata om 

fritidsaktiviteter och dylikt. Ett annat fenomen som uppstod i och med detta var att när en 

sådan grupp bildades i datorsalen, började även andra grupper av detta slag formas – vid ett 
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tillfälle befann sig nio av femton elever i dessa gruppformationer. En annan upptäckt vi gjorde 

under våra jämförelser i efterhand, var att eleverna i den mindre gruppen under svenskan, 

lättare kunde återgå till arbetet efter en eller flera icke-uppgiftsrelaterade kommentarer. Ett 

exempel var när en av de tre eleverna (elev A) fick ett sms på mobilen som låg uppe på 

hennes bänk. Detta medförde att de andra två eleverna (elev B och C) tittade upp, varpå elev 

B yttrade ordet ”sms” med en menande underton, och elev C utropar ”oooh”. Efter detta, 

återgick alla tre elever dock till sina arbeten utan att lägga vidare vikt på det som inträffat. I 

den större gruppen däremot, ledde en liknande situation till att fler elever lade sig i den 

aktuella händelsen, exempelvis kunde någons ”statusuppdatering” på Facebook medföra att 

bordsgrannarna lade sig i eleven i frågas felaktiga användning av Internet, att personen borde 

jobba i stället, vilket kunde leda till en längre diskussion.  

 

De tendenser vi märkte under svensklektionen var att då klassen blev större ökade graden av 

icke-uppgiftsrelaterad kommunikation. Detta märktes främst i datorsalen där elever kom och 

gick mer frekvent än i hemklassrummet. Vi noterade även att då elever tillkom i rummet, 

förekom mer icke-uppgiftsrelaterad kommunikation än när elever lämnade rummet (för 

exempel, se tabell 1, tur (14).). I en mindre grupp förekom mer fokus på uppgiften i 

kommunikationen, även utan närvarande lärare. Det framkom även att eleverna visade ett 

generellt större beroende av lärarens stöd när denna var närvarande, samt att eleverna i en 

mindre grupp lättare kunde återvända till sitt arbete efter ett störande moment. Observatören 

märkte att eleverna i datorsalen inte var så beroende av varandra som de i hemklassrummet, 

utan att de mer förlitade sig på läraren när de inte förstod uppgiften. 

 

6. Diskussion 

Det visade sig tidigt under observationen att graden av icke-uppgiftsrelaterad kommunikation 

ökade i en större klass. Gruppen som befann sig i hemklassrummet hade en betydligt högre 

frekvens av uppgiftsrelaterad kommunikation än den större i datorsalen. Detta 

överensstämmer med det Kreuger och Lindahls (2002)  såg gällande små grupperingars 

positiva effekter, samt den slutsats Blatchford drar när han konstaterar att ”results from the 

systematic observation study showed that children in large classes were more likely to be off-

task [...] they were more likely to be actively off-task with other children” (2003:153).  I 

datorsalen kommunicerades det mycket kring datorrelaterade ting, vilket var svårt att bortse 

från i detta fall. Utifrån resultaten kunde vi dra den generella slutsatsen att ju större klassen är, 
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desto mindre uppgiftsrelaterad kommunikation förekommer. Viktigt att komma ihåg är dock 

att vår studie var jämförelsevis liten, vilket inte gör den användbar i ett större 

forskningssammanhang. Det hade exempelvis varit önskvärt att under en längre tid följa 

samma klass, om inte flera. Vi fick heller aldrig chansen att under svenskan observera klassen 

som helhet, vilket hade varit intressant för studien. Detta tyder på att mindre klasser kan vara 

mer önskvärda ur kommunikativ synpunkt, då eleverna i sitt prat i större utsträckning 

behandlar den givna uppgiften. I det egna klassrummet kan det vara viktigt att bära med sig 

denna kunskap, då man planerar lektioner – i synnerhet med avseende på gruppindelning, då 

just storleken på klassen är något man som lärare sällan kan påverka.  

 

Det faktum att eleverna i den mindre grupperingen i hemklassrummet pratade mer 

uppgiftsrelaterat med varandra, är intressant sett genom Bakhtins (Dysthe, 1996) teori om 

vikten av dialog mellan individer för att effektivisera inlärningen. När eleverna skrev 

individuellt fanns dialogen endast mellan dem själva och texterna, men när de frågade 

varandra om tillvägagångssätt och val av bilder, öppnade eleverna för dialog vilket enligt 

Bakhtin skapar en djupare förståelse för ämnet. Det stämmer även överens med Nilsson och 

Waldemarssons (1994) teorier kring småpratets funktion – att människor genom detta skapar 

relationer med varandra, vilket även Blatchford (2003) berör genom sin socialt baserade, 

ändock uppgiftsrelaterade, kommunikation. Genom att eleverna visar upp sina arbeten för 

varandra söker de bekräftelse, och genom att fråga varandra om råd ger de bekräftelser likt 

devisen ”I scratch your back, you scratch mine”. På detta vis skapas ett socialt samspel ur 

vilket även inlärningen blir mer flerdimensionell än vid individuellt arbete. Det faktum att 

eleven tänker och resonerar kring den information den har, gör det lättare att tillgodogöra sig 

kunskap och lättare förstå den. Detta är något läraren kan uppmärksamma och uppmuntra, då 

eleverna i högre grad kan ges ett större ansvar för den egna inlärningen. I linje med Dysthes 

(1996) forskning kring det flerstämmiga klasrummet, kan det här vara tänkvärt att reflektera 

över hur mycket av kommunikationen i klassrummet som är lärarbaserad (monologisk), 

respektive elev-elev, samt elev-lärarebaserad (dialogisk).  

 

Blatchfords (2003) uppgifter om att eleverna generellt är mer beroende av respons från läraren 

i mindre klasser, fann vi inget belägg för. Både den större och den mindre gruppen var i lika 

stort behov av lärarens stöd och instruktioner, även då den lilla gruppen endast hade periodvis 

tillgång till sin mentor och inte till svenskläraren. Med en lärare närvarande, visade klassen 

större osäkerhet kring hur de skulle lösa uppgiften och utforma texten. I stället för att tolka 
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den själva eller diskutera med en annan elev, tydde de sig helt till läraren, vilket stämmer med 

de mönster Dysthe fann (1996). Det skulle emellertid kunna vara ett åldersrelaterat fenomen, 

då vår erfarenhet är att åttondeklassare fortfarande kan vara för unga för att förlita sig på sig 

själva när en auktoritär person befinner sig i närheten. Vi kan därmed dra slutsatsen att en 

uppgiftsrelaterad dialog elever emellan är önskvärd ur inlärningssynpunkt, liksom en 

personlig dialog eller reflektion. Som pedagog kan det vara intressant att ge eleverna verktyg 

till att kunna reflektera över sin egen uppgift, såsom ökat självförtroende och ansvarstagande. 

 

Något som i synnerhet påverkade karaktären på kommunikationen var graden av 

koncentration hos eleverna. När lektionen lidit så långt att eleverna började bli trötta, hade de 

mer svårigheter med att koncentrera sig, vilket gjorde att de i större utsträckning ägnade sig åt 

icke-uppgiftsrelaterad kommunikation. Detta var i synnerhet påtagligt lektionen innan lunch, 

då klassen uppvisade vissa problem med att jobba uppgiftsfokuserat – och överhuvudtaget 

sitta still. Vidare fann vi tendenser att den genomsnittliga tid eleverna orkade koncentrera sig 

var en halvtimme, vartefter förekomsten av den uppgiftsrelaterade kommunikationen sjönk 

betydligt. Minuterna innan lektionen avslutades var de som i särklass innehåll mest icke-

uppgiftsrelaterad kommunikation. Det kan i detta sammanhang vara av stor vikt att man som 

lärare är uppmärksam på tecken på minskad koncentration hos eleverna. En av oss har tidigare 

erfarenhet av en skola där lektionerna uteslutande var fyrtio minuter långa, vilket visade sig 

ha en positiv effekt på elevernas koncentration. I vissa fall kan det vara tillräckligt med en 

kort paus om lektionspasset upplevs vara för långt.  

 

Vi fann även att eleverna i den mindre gruppen hade lättare att återvända till sitt arbete efter 

ett så kallat störande moment, exempelvis när någon kom in i rummet eller ett SMS på 

mobiltelefonen. Detta kan kopplas samman med koncentrationen hos eleverna, samt ökningen 

av personer i rummet. Det visade sig att eleverna i datorsalen nästan uteslutande släppte 

blicken från datorskärmarna för att kontrollera vem som äntrade rummet, för att sedan inte 

direkt kunna återgå till sin uppgift. Observatören i denna grupp märkte även att ljudnivån 

bland eleverna överlag steg markant när detta inträffade, vilket var anmärkningsvärt, då denna 

kommunikation nästan utan undantag var icke-uppgiftsrelaterad. Rummet de befann sig i 

kunde vara påverkan nog vad gäller yttre stimulans genom datorerna, vilket hade kunnat se 

annorlunda ut i en annan miljö, vilket också hade varit intressant att studera. Konklusionerna 

vi når i och med detta bör därför endast ses som vägledande. Vår egen reflektion kring detta 

är att lektionen kunde fortlöpa på ett bättre vis om den varit mer styrd ur lärarsynpunkt, 
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exempelvis att eleverna givits en begränsad tid vid datorerna så att det inte hade funnits tid att 

besöka för situationen irrelevanta sidor. Vi kan sammankoppla de mönster kring elevernas 

koncentration och störningsmoment – den uppgiftsrelaterade kommunikationen var mest 

förekommande i inledningen av arbetsgången, och som vi tidigare nämnde berörde 

kommunikationen under de sista tio minuterna, liksom när någon tillkom i gruppen, vitt skilda 

ämnen som inte berörde skolarbetet. 

 

Som synes i fallbeskrivningen av SET-lektionen, befann sig vid ett tillfälle två ordinarie lärare 

samt deras båda lärarkandidater tillsammans med hela klassen i hemklassrummet. Detta borde 

enligt Einarssons (2003) beskrivning av lärartäthet i kombination med Blatchfords (2003) 

slutsatser kring den uppgiftsrelaterade kommunikationen, innebära att eleverna samtalade mer 

uppgiftsrelaterat sinsemellan. Vi fann dock att så inte var fallet, då eleverna överlag uppvisade 

ett oroligt beteende – många hade svårt att sitta still – samtidigt som de pratade med varandra 

på ett sätt som medförde att lärarna stundtals hade svårt att komma till tals. Exempelvis var 

det många elever som avbröt läraren som talade, samt kommenterade vad som hände och 

sades. Vi kopplar dock även samman detta med vad vi tidigare nämnde kring koncentrationen, 

då detta var den sista lektionen innan lunch. Vi har själva – såväl från vikariat och 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder som från vår egen studietid – erfarenhet att det tidvis 

är svårt att hålla koncentrationen uppe när friheten hägrar. Utifrån detta kan vi se antydningar 

att begreppen klasstorlek och lärartäthet bör hållas isär, då de ger olika resultat vad gäller 

uppgiftsrelaterad kommunikation. Exempelvis kan vi anta att en liten klass med en lärare inte 

ska liknas vid en större klass med två dito. Däremot vill vi understryka att huruvida en liten 

klass är bättre eller inte ur undervisningssynpunkt än är för oss okänt. När vi drar slutsatser 

som dessa är det värt att erinra sig att vi endast berör kommunikationen eleverna emellan.   

Slutligen märkte observatören som under svensklektionen befann sig i hemklassrummet med 

tre elever, att social och emotionell träning som ämne inte var speciellt omtyckt av eleverna, 

vilket även kan ha bidragit till elevernas höga nivåer av icke-uppgiftsrelaterade prat. 

 

En annan framträdande faktor som påverkade kommunikationen var teknik; främst mobiler 

och datorer. Detta visade sig mest under svensklektionen, då eleverna arbetade i datorsalen 

och kunde surfa mer eller mindre fritt när läraren inte såg på. Sidor som Facebook och Google 

Earth gjorde att fokus på uppgiften lätt försvann och mycket av kommunikationen handlade 

således mer om var ens hus låg och hur det såg ut uppifrån, än vad för slags bild eleven skulle 

välja att arbeta med. Datorerna i sig skapade också tillfällen att kommunicera om datorernas 
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modell och prestanda hellre än vad de faktiskt skulle användas till. Mobiltelefonerna förekom 

mer då eleverna inte var i datorsalen och då handlade det mer om sms än om samtal. Då 

läraren upptäckte att eleven använde sin mobil på lektionstid kom kommunikationen att 

handla mer om mobilens vara eller inte vara än det aktuella arbetsområdet. Även om det finns 

strikta regler för användning av mobiltelefoner på många skolor idag, är det svårt att garantera 

att de efterlevs. Vi har exempelvis tidigare erfarenhet av att eleverna ogärna lämnar sina 

telefoner i sina skåp, då de lättare kan stjälas, vilket är ett problem som inte verkar ha någon 

given lösning. Vår förhoppning är dock att det uppstår en bättre hantering av denna fråga i 

framtiden.  

 

Vad gäller datorer kan de vara en enorm resurs för kunskapsinhämtning, men använda på fel 

vis, riskerar de att i stället bli störningsmoment, vilket gör att eleverna lätt frångår den givna 

uppgiften. Sidor som Facebook och Youtube är lockande och lättillgängliga, och observatören 

som befann sig i datorsalen när eleverna hade svenska märkte att en övervägande del av 

klassen befann sig på just dessa sidor i stället för att arbeta med den egentliga uppgiften. Detta 

medförde att den kommunikation som fördes mellan eleverna, huvudsakligen ägnades åt att 

kommentera vad de såg på datorn. Mobiltelefonerna fyller liknande funktion störningsmässigt 

– men på intet vis vad gäller den uppgiftsrelaterade kommunikationen. I den klass vi 

observerade rådde förvisso förbud att ha med sig telefonen in i klassrummet, men det 

efterlevdes sällan av eleverna. Vi kunde båda observera hur eleverna avbröt sitt arbete för att 

kontrollera vem som kontaktat dem, inte sällan med efterföljande kommentarer som följd. Vi 

är av tron att den uppgiftsrelaterade kommunikationen skulle öka betydligt om 

mobiltelefonförbudet följdes bättre, samt om vissa hemsidor spärrades. Det är dock en uppgift 

för någon annan att utreda, måhända ett framtida forskningsobjekt.  

 

Slutligen framgick det av fallbeskrivningarna två och tre att en ökad lärartäthet inte ledde till 

mer uppgiftsrelaterad kommunikation eleverna emellan. Som vi nämnde i avsnittet 

Klasstorlekens pedagogiska betydelse, används lärartäthet som ett sätt att mäta klasstorleken 

på i Sverige. Trots att detta och vårt synsätt på klasstorlek inte var detsamma, kan det vara 

värt att nämna att vi inte fann några belägg för att eleverna kommunicerade mer 

uppgiftsrelaterat i en klass med ökad lärartäthet. Vi anser därmed att det är viktigt att ha denna 

kunskap i åtanke när man studerar forskning av detta slag; att klasstorlek och lärartäthet bör 

ses som två skilda fenomen. 
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7. Avslutning och förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt söker vi sammanfatta vad vi fått fram genom vår undersökning och dra vissa 

avslutande slutsatser, samt ge förslag på framtida forskning. 

 

Syftet med vår studie var att genom observation försöka belysa karaktären av den verbala 

kommunikationen mellan eleverna under lektionerna, med avseende på om de pratade om 

undervisningsinnehållet eller ej. De situationer i vilka kommunikationen var uppgiftsrelaterad 

visade sig genom vår undersökning vara när klassen minskade i antal, samt när eleverna 

bildade mindre – isolerade – grupper. Det vi kunde se överensstämde med Blatchfords (2003) 

forskning, i synnerhet vad gäller den uppgiftsrelaterade kommunikationen i en mindre grupp. 

Vi sökte även finna belägg för att hans forskning kunde appliceras på äldre åldrar, då 

Blatchford (ibid.) endast undersökt klasser upp till år fyra i Storbritannien. Vi kan efter 

genomförd studie bekräfta att våra resultat liknar Blatchford vad gäller kommunikationen. 

Även arbetsklimatet visade sig bli behagligare i en mindre klass, vilket Blatchford också 

påvisar (ibid.). Hess (2001) menade att man i en större klass alltid är garanterad 

kommunikation, vilket vi kan understryka. Vad gäller lärar-elevkommunikationen, fann vi 

inga bevis på att den ökade i en mindre gruppering, utan den verkade vara lika frekvent 

oberoende av klassens storlek.  

 

Hanushek hävdade i Kreuger och Lindahl (2002) att man inte skulle märka någon skillnad på 

vad eleverna presterade genom att öka resurserna i skolan (och i förlängningen minska antalet 

elever per klass), vilket var en av de få referenser vi fann kring detta ämne. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur resurserna ska fördelas inom skolan, och vilken effekt det skulle 

kunna ha på klassrumsklimatet. Ytterligare exempel på vidare forskning skulle kunna vara att 

ytterligare belysa processerna inuti klassrummet som ett isolerat fenomen, i stället för 

klassens resultat, liksom Pedder (2006) påvisar. Slutligen skulle det vara spännande att titta 

närmare på tekniken i klassrummet som ett störningsmoment, samt vilka åtgärder som skulle 

kunna tas i förebyggande syfte.  

 

När vi nu ser tillbaks på den studie vi genomfört, är det lättare att se vad som kunde ha gjorts 

på ett annorlunda vis. Hade tid och resurser funnits, hade det varit på sin plats att genomfört 

flera observationer av flera olika klasser. En studie av denna modesta storlek står sig måhända 
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inte mot mer omfattande sådana, exempelvis Blatchfords eller Einarssons. Däremot kan den 

vara en bra språngbräda för vidare studier.  
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