
1 

 

Sammenfatning af undersøgelser af skolestørrelsens 
betydning 

 

Forskningsleder Jørgen Søndergaard, SFI 

August 2014  

 

Resumé 

Skolestørrelsen kan potentielt have betydning for såvel udgifter pr. elev, som 
elevernes faglige og udviklingsmæssige udbytte af skolegangen samt elevernes 
trivsel i skolen. En gennemgang af de foreliggende undersøgelser munder ud i 
følgende konklusion: Små skoler er enten dyrere pr. elev eller har dårligere 
elevresultater eller en kombination heraf. Om de faglige resultater er dårligere 
i små skoler end i større skoler afhænger i betydelig grad af de valg, der 
træffes bevillingsmæssigt. I jo højere grad små skoler tildeles større bevillinger 
pr. elev end store skoler, jo mindre er de faglige effekter og vice versa. 
Undersøgelserne tyder tillige på, at små skoler er en større ulempe for de 
ældre klassetrin end for de yngre. For så vidt angår elevernes udvikling og 
trivsel foreligger der kun ganske få undersøgelser. De peger på, at eleverne er 
lidt gladere for at gå i en lille skole, og at elever fra små skoler muligvis har en 
lidt svagere udvikling af personlige og sociale kompetencer.   

 

Indledning 

Dette notat sammenfatter resultaterne af undersøgelser – såvel danske som 
udenlandske – af skolestørrelsens betydning.  

De foreliggende undersøgelser har typisk haft fokus på enten skolestørrelsens mulige 
betydning for de økonomiske omkostninger i form af udgifter pr. elev eller på 
skolestørrelsens mulige betydning for elevernes læring og evt. elevernes udvikling og 
trivsel.  

Der er gennemført mange internationale studier af sammenhængen mellem skole-
størrelse og grundskoleudgifter. Resultaterne af langt den overvejende del af disse 
undersøgelser er, at små skoler gennemgående har højere udgifter pr. elev end større 
skoler, jf. Newman m.fl. (2006).  
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Undersøgelser af elevernes faglige udbytte af skolegangen – uden hensyntagen til 
bevillingsniveau - finder i nogle tilfælde en ret klar negativ effekt af at være en lille 
skole, men mange undersøgelser, herunder de fleste danske1, finder ingen eller så 
små effekter, at det ikke er statistisk signifikant, dvs. forskellen kan bero på 
tilfældigheder. Humlum og Smith (2014) finder dog at elever, der går i små skoler i 9. 
klasse klarer sig lidt dårligere mht. at gennemføre en ungdomsuddannelse samt 
lønindkomst og beskæftigelsesomfang. Den negative effekt af en lille skole er større 
for drenge end for piger og større for elever fra familier med kun lidt uddannelse 
sammenlignet med elever fra veluddannede familier samt større for elever i større 
byer end for elever i landområder. 

Enkelte undersøgelser har koblet de to aspekter sammen, dvs. undersøgt såvel 
økonomiske som faglige effekter, og de finder sammenfaldende, at skolestørrelsen har 
effekter, men hvordan disse fordeler sig på henholdsvis udgiftseffekter og 
elevresultater afhænger i betydelig grad af de valg, der træffes bevillingsmæssigt. I jo 
højere grad små skoler tildeles større bevillinger pr. elev end store skoler, jo mindre 
er de faglige effekter og vice versa: I jo højere grad bevillingerne pr. elev holdes på 
samme niveau i små og store skoler, jo større er de negative faglige effekter.  

Dette er påvist for danske skoler i Krevi’s undersøgelse af effektiviteten i folkeskolen, 
jf. Krevi (2011b). Samme resultat er fundet i amerikanske undersøgelser af 
grundskoler, som er sammenfattet i Andrews, Duncombe and Yinger (2002).  

 

Hvornår er en skole lille? 

Krevi’s undersøgelse tyder på, at små skoler med nulte til og med niende klasse har 
under ca. 450 elever, hvilket er samme niveau som man har fundet i de amerikanske 
undersøgelser. Det vil sige grænsen går ved fuldt besatte 2-sporede skoler. Med fuldt 
besat menes en skole med klassestørrelser på 20-28 elever pr. klasse. 

De samme undersøgelser viser endvidere, at der opstår faglige ulemper, når skolerne 
bliver meget store. Baseret på de foreliggende undersøgelser kan det konkluderes, at 
2- og 3- sporede grundskoler i gennemsnit giver mest læring pr. krones 
skolebevilling. Krevi’s undersøgelse indebærer endvidere, at ulemperne for de små 
skoler er større, jo mindre skolerne er.  
                                       

1 I Danmark er skolestørrelsens betydning bl.a. undersøgt af Egelund (2006) og Krevi (2011a). 
Ingen af disse finder effekter, der er statistisk signifikante. Begge disse undersøgelser ser på 
sammenhængen mellem skolestørrelse og elevers faglige resultater uden at medtage 
oplysninger om skolernes udgifter pr. elev, lærer-elevratio eller lignende. Skolens rejsehold 
(2010) indeholder en opsummering af tidligere undersøgelser på området. 
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Hvorfor har små skoler højere udgifter?  

Klassestørrelsen spiller en central rolle for udgifterne pr. elev. Udgiften pr. elev er alt 
andet lige højere, jo færre elever, der er pr. klasse. I praksis er det tæt ved, at 
udgifterne pr. elev er omvendt proportionale med antallet af elever pr. klasse. En 
skole med 15 elever pr. klasse vil have udgifter pr. elev, der er tæt på 25 pct. højere 
end en skole med 20 elever pr. klasse, forudsat man har samme antal 
undervisningstimer osv. Det skyldes, at der inden for lovgivningens rammer og krav 
er begrænsede muligheder for at drive en lille skole med samme udgiftsniveau pr. 
elev som i større skoler. 

I indskolingen, hvor der er mulighed for i en vis udstrækning at undervise flere 
klassetrin sammen, mindskes de økonomiske konsekvenser. Derfor er de økonomiske 
merudgifter pr. elev ved små skoler mindre for de yngste klassetrin end for de ældste. 
Omvendt kan de økonomiske konsekvenser være ekstra store for de ældste 
klassetrin, fordi det kan være nødvendigt for små skoler ikke blot at have en højere 
lærer-elev ratio på grund af få elever pr. klasse, men også at have en højere lærer-
elev ratio for at skolen kan have lærere med undervisningskompetence i samtlige fag.   

Det forstærkes yderligere, hvis den lille skole skal leve op til samme grad af fx 
holddeling, linjeopdeling, tilbudsfag og valgfag. I store enheder er det lettere at 
gennemføre organisatorisk holddannelse (elevgrupper med ensartede behov vil kunne 
blive så store, at det er realistisk at etablere dem som hold i undervisningen). Det 
samme gælder bredden i valgfagstilbud.  

Sammenhængen mellem skolestørrelse og faglighed 

Det er et gennemgående træk også i de udenlandske undersøgelser, når der ses på 
størrelsesforskelle, som er sammenlignelige med danske forhold, og der ikke 
medtages økonomiske forhold, at de ikke finder systematiske forskelle i 
elevpræstationer i små og store skoler. En undtagelse er dog de faglige resultater i 

Analysemetoden 

Undersøgelserne anvender statistiske metoder til at finde gennemsnitlige 
eller typiske sammenhænge. Dvs. det vil typisk gælde, at små skoler er 
enten dyrere pr. elev eller har fagligt dårligere resultater (eller en 
kombination heraf) end større skoler. Men der kan forekomme undtagelser 
fra ”hovedreglen”, hvor en mindre skole både hvad angår udgifter og faglige 
resultater kan måle sig fuldt ud med større skoler. Ligesom der kan findes 
eksempler, hvor en stor skole både har udgifter pr. elev og faglige 
resultater på samme niveau som gennemsnittet for små skoler. 
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high schools (der typisk dækker 9.-12. klasse). Her er der påvist dårligere 
elevresultater i små skoler, jf. Hattie (2009). For Danmark finder Humlum og Smith 
(2014), at 9. klasseelever fra små skoler klarer sig lidt dårligere efter endt skolegang 
end elever fra større skoler, jf. omtalen ovenfor. Disse resultater stemmer godt 
overnes med, at ulemperne ved små skoler er størst for de ældste klassetrin.   

Når de fleste undersøgelser, herunder de danske, der er foretaget af Krevi (2011a) og 
Egelund (2006) finder ingen eller små effekter på de faglige resultater, hænger det 
efter alt at dømme sammen med, at der gennemgående gives højere bevillinger pr. 
elev til små skoler, således at disse får mulighed for at gennemføre undervisningen 
omtrent på samme måde som større skoler blot med den forskel, at der er færre 
elever pr. klasse. Det er præcist hvad der kan udledes af Krevis anden undersøgelse 
(2011b). At det netop slår igennem på de ældste klassetrin i de udenlandske 
undersøgelser hænger formodentligt sammen med det samme forhold: I high schools 
er bevillingerne pr elev ikke nødvendigvis ret meget højere i små skoler end i store, 
således at små skoler vil have færre muligheder for at tilbyde samme palette af 
valgmuligheder, samme omfang af specialiserede lærerkræfter osv. som større skoler 
har.  Humlum og Smith (2014) peger desuden på, at det kan være vanskeligere for 
små skoler at ansætte velkvalificerede lærere i alle fag i udskolingen, og at dette kan 
være en forklaring på, at det især er de udfordrede elever, der opnår dårligere 
resultater, idet lærerkompetencer har størst betydning for disse elever. 

Dette understøttes af, at der generelt er ringere dækning med 
undervisningskompetence i de fleste fag i små skoler i Danmark. UNI-C (2009) bygger 
på en større spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige danske skoler om 
linjefagsdækningen2 blandt lærerne, dvs. i hvilket omfang lærerne på skolen 
underviser i fag, hvor de har undervisningskompetence,  og der viste sig at være en 
tydelig tendens til bedre dækning på store skoler. På store skoler blev 74 pct. af 
klasserne undervist af en lærer med undervisningskompetence, mens det samme kun 
gjorde sig gældende for 63 pct. af klasserne på små skoler.  

UNI-C’s undersøgelse omfatter også skoleledernes syn på rekruttering af lærere med 
undervisningskompetence. Skoleledere på store skoler mente, at det var lettere at 
rekruttere lærere med undervisningskompetence, end skoleledere på små skoler. 
Synet på rekrutteringsmuligheder hænger således fint sammen med den faktiske 
dækning med undervisningskompetence på hhv. små og store skoler. 

Små skoler er generelt dyrere end store skoler målt i enhedsomkostninger per elev, 
blandt andet fordi de i praksis ofte har færre elever på hvert klassetrin, jf. ovenfor. Et 
yderligere moment kan være, at det er dyrt, hvis små skoler skal have samme 
dækning med specialiserede kompetencer i form af ressource-personer inden for alle 

                                       

2 Begrebet ”linjefag” er nu ændret til begrebet ”undervisningskompetence i et fag”. 
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områder, herunder dansk, matematik, specialpædagogik og elevernes adfærd, 
kontakt og trivsel (AKT). 

Endelig går det ud over fleksibiliteten, hvis en skole er lille. For eksempel vil en lille 
skole ikke kunne tilbyde udskolingseleverne forskellige specialiserede linjer og en høj 
grad af valgfrihed, ligesom det er vanskeligt at opnå de pædagogiske fordele, der kan 
opnås ved teamsamarbejde blandt lærerne. 

Skoler på flere matrikler 

Krevi (2011b) har undersøgt faglige resultater og økonomi i en skolestruktur, hvor der 
er en eller flere ”fødeskoler”, der varetager undervisningen fra nulte til og med sjette 
eller syvende klasse, hvorefter alle elever samles i udskolingen på én skole. 
Undersøgelsen viser, at denne model med selvstændige små fødeskoler i gennemsnit 
er dyrere end en stor skole for hele skoleforløbet, hvilket især hænger sammen med, 
at mange ”fødeskoler” har relativt lave klassekvotienter på mellemtrinnet.   

Har skolestørrelse betydning for inklusion? 

Nogle undersøgelser peger på en sammenhæng mellem skolestørrelse og andelen af 
elever, som segregeres til specialundervisning i specialklasser eller på specialskoler. 
Jo større skolen er, jo mindre er andelen af segregerede elever. På skoler med under 
300 elever blev 1,9 pct. af eleverne segregeret i skoleåret 2008/2009, mens det 
samme gjorde sig gældende for 1,4 pct. af eleverne på skoler med 300-500 elever. På 
skoler med mere end 500 elever gjaldt det kun 1,2 pct. af eleverne. Deloitte (2010) 
vurderer i sin undersøgelse af specialundervisning i folkeskolen, at der formentlig ikke 
er objektive grunde til, at elever på små skoler skulle have et større behov for 
specialundervisning og, at forskellen derfor må bero på andre årsager. En 
nærliggende mulighed kan være, at små skoler ikke i samme grad som store skoler 
har AKT kompetencer i lærerkorpset og at lærerne opnår mindre erfaring med at 
undervise elever med særlige behov, fordi det forekommer relativt sjældent. Endelig 
kan der også være en effekt af, at små skoler, der i forvejen har høje udgifter pr. elev 
på normalområdet, har sværere ved at finde ressourcer til den nødvendige 
ekstraindsats på det specialpædagogiske område.   

Holdninger og trivsel blandt elever og lærere 

Resultaterne i de undersøgelser, som ser på holdning og trivsel blandt lærere og 
elever, er ikke stærke og entydige. De fleste undersøgelser stammer fra USA og 
England, hvor skolerne gennemgående er meget større end de danske, således at 
små skoler i disse undersøgelser svarer til middelstore eller store skoler i Danmark  

Undersøgelserne finder en tendens til, at eleverne føler sig mindre knyttet til de større 
skoler og at lærerne er lidt mindre tilfredse med læringsmiljøet på de store skoler 
(som altså er meget store efter danske forhold). 
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Der er ikke påvist nogen systematisk sammenhæng mellem skolestørrelse og 
elevernes personlige og sociale kompetencer. Thomas Nordahl (2007) har gennemført 
et studie i en enkelt kommune i Norge, hvor han fandt, at elever, der kom fra små 
landsbyskoler til en større overbygningsskole, havde svagere sociale og personlige 
kompetencer end elever, der kom fra større byskoler. Men undersøgelsen dækker som 
nævnt kun en enkelt kommune og kan ikke sige noget om eventuelle 
årsagssammenhænge mellem skolestørrelse og udviklingen af personlige og sociale 
kompetencer. 

Skolestørrelse og ledelse 

Der er ingen undersøgelser af sammenhængen mellem skolestørrelse og ledelse. Der 
kan være en formodning for, at ledelseskompetencer og -kapacitet vil tendere mod at 
være stærkere på større skoler, dels fordi de måske kan tiltrække mere erfarne og 
kompetente ledere, dels fordi de kan sammensætte et ledelsesteam med forskellige 
kompetencer og på den måde bedre dække de mange forskellige områder, ledelsen 
skal beherske for at drive og udvikle en skole med høj læring og trivsel.  

Sammenfatning  

Bortset fra ét forhold – at skoler, der er så små, at klassekvotienterne er lavere end 
på andre skoler - er væsentligt dyrere pr. elev end andre skoler – er der ikke meget 
sikker viden om skolestørrelsens betydning for hverken elever eller lærere. Der er dog 
undersøgelser, der tyder på, at nogle elevgrupper i udskolingen klarer sig lidt 
dårligere efter endt skolegang, hvis de har gået på en lille skole.   

Årsagen til den klare effekt på økonomien er ligeledes klar: Det er dyrere at leve op til 
de generelle krav til skolen, jo mindre klasserne er i gennemsnit.  

Det betyder ikke, at der ikke ville være andre effekter, hvis økonomien i små skoler 
blev fastsat til samme niveau pr. elev som i større skoler. I så fald ville eleverne med 
stor sandsynlighed lære mindre i små skoler end i større. 
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