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Sammanfattning 
Abstract  
Skolklassen som grupp har alltid intresserat mig. I en skolklass går ett antal människor som inte valt själva att få deltaga i just denna sammansättning. Jag 
fann det därför intressant att i detta arbete undersöka vilka villkoren är för att man som lärare ska kunna arbeta för att i bästa möjliga mån få en ny klass 
att fungera och att man i gruppen ska känna samhörighet med varandra. Dessutom ville jag ta reda på vad jag kan göra för den enskilde eleven för att 
han/hon ska känna samhörighet med övriga gruppmedlemmar och få ett självförtroende gentemot de andra. Vidare har jag undersökt om klasstorleken 
påverkar ovan nämnda och om antalet elever i klassen påverkar studieresultat och lärarens arbetssätt.  
Min metod har bestått av litteraturstudier samt intervju med fyra olika lärare som det gångna läsåret startade upp med nya klasser i år 1. Resultatet visar 
att man måste, när man tar mot en ny grupp/klass, medvetet och regelbundet arbeta för att gruppen ska fungera, trots att det i de intervjufall jag haft var 
klasser som redan etablerats i förskolan. Det är ingen självklarhet att det ska fungera och i litteraturen har jag funnit att det finns vissa grundvillkor för en 
grupps etablering, t.ex. vissa normer och regler. Detsamma gäller för hur man ska arbeta för att underlätta för individen att känna samhörighet med 
gruppen. Läraren måste se till var och en och plocka fram det positiva hos alla. Läraren måste dessutom föregå med gott exempel för att det ska ”smitta 
av sig” på eleverna och skapa ett positivt klimat i klassrummet. Vad gäller klasstorlekens betydelse finner jag, precis som de flesta forskare i litteraturen, 
att det inte enbart beror på om klassen är stor eller liten hur ovan nämnda fungerar. Elevernas personlighet kontra lärarens förhållningssätt spelar lika stor 
roll. Studieresultat och lärarens arbetssätt påverkas av storleken på klassen så tillvida att individualiseringen försvåras med tanke på att fler elever i en 
klass tar längre tid och lärarens kreativitet och spontana undervisning minskar. Jag känner att jag uppnått mitt mål med detta arbete och att jag fått svar på 
de frågor jag ställt mig. Jag känner att jag fått kött på benen för att själv kunna gå ut och arbeta med en ny klass för att få den att fungera. Jag känner 
också att jag oavsett klasstorlek kan försöka att göra mitt bästa för att det inte ska påverka mitt arbetssätt eller elevernas inlärning.   
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Sammanfattning 
 
 
Skolklassen som grupp har alltid intresserat mig. I en skolklass går ett antal 
människor som inte valt själva att få deltaga i just denna sammansättning. Jag 
fann det därför intressant att i detta arbete undersöka vilka villkoren är för att 
man som lärare ska kunna arbeta för att i bästa möjliga mån få en ny klass att 
fungera och att man i gruppen ska känna samhörighet med varandra. Dessutom 
ville jag ta reda på vad jag kan göra för den enskilde eleven för att han/hon ska 
känna samhörighet med övriga gruppmedlemmar och få ett självförtroende 
gentemot de andra. Vidare har jag undersökt om klasstorleken påverkar ovan 
nämnda och om antalet elever i klassen påverkar studieresultat och lärarens 
arbetssätt.  
 
Min metod har bestått av litteraturstudier samt intervju med fyra olika lärare 
som det gångna läsåret startade upp med nya klasser i år 1.  
 
Resultatet visar att man måste, när man tar mot en ny grupp/klass, medvetet och 
regelbundet arbeta för att gruppen ska fungera, trots att det i de intervjufall jag 
haft var klasser som redan etablerats i förskolan. Det är ingen självklarhet att det 
ska fungera och i litteraturen har jag funnit att det finns vissa grundvillkor för en 
grupps etablering, t.ex. vissa normer och regler. Detsamma gäller för hur man 
ska arbeta för att underlätta för individen att känna samhörighet med gruppen. 
Läraren måste se till var och en och plocka fram det positiva hos alla. Läraren 
måste dessutom föregå med gott exempel för att det ska ”smitta av sig” på 
eleverna och skapa ett positivt klimat i klassrummet. 
 
Vad gäller klasstorlekens betydelse finner jag, precis som de flesta forskare i 
litteraturen, att det inte enbart beror på om klassen är stor eller liten hur ovan 
nämnda fungerar. Elevernas personlighet kontra lärarens förhållningssätt spelar 
lika stor roll. Studieresultat och lärarens arbetssätt påverkas av storleken på 
klassen så tillvida att individualiseringen försvåras med tanke på att fler elever i 
en klass tar längre tid och lärarens kreativitet och spontana undervisning 
minskar. 
 
Jag känner att jag uppnått mitt mål med detta arbete och att jag fått svar på de 
frågor jag ställt mig. Jag känner att jag fått kött på benen för att själv kunna gå ut 
och arbeta med en ny klass för att få den att fungera. Jag känner också att jag 
oavsett klasstorlek kan försöka att göra mitt bästa för att det inte ska påverka 
mitt arbetssätt eller elevernas inlärning.   
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Bakgrund 
 
En skolklass är en grupp elever som under flera år ska umgås och 
fungera tillsammans. Att det inte alltid är så lätt att få en grupp att 
fungera har jag noterat både under tidigare kurser och under praktiken 
då det är många faktorer som påverkar. Det är till exempel många 
personligheter som ska kunna samsas och vara tillsammans under 
gemensamma former. Det är också oftast en person, här en vuxen 
lärare, som är den som ska lyckas med konststycket att göra gruppen 
stabil och fungerande. Skolklassen som grupp har därför intresserat mig 
och framför allt hur man går till väga för att ta emot en ny grupp elever 
för att få denna att fungera på bästa tänkbara sätt.  
 
Därutöver väcktes min nyfikenhet huruvida klasstorleken påverkar 
gruppens sammanhållning och studieresultat när min son började första 
klass. Meningen var att han skulle gå i en klass på 27 elever vilket vi 
föräldrar motsatte oss. Efter påtryckningar från oss föräldrar i kontakt 
med skolledning och politiker blev följden fler klasser med ca 15 elever i 
varje. Vi kände då att vi hade tur och att denna klassindelning skulle 
komma att bli väsentlig och positiv för gruppens sammanhållning.  
 
Det är utifrån denna händelse och genom min reflektion kring 
grupprocesser som idén till mitt examensarbete vuxit fram, och jag 
önskar få en insikt i hur och om klasstorleken påverkar gruppen. Jag 
önskar också få kunskap i hur jag som lärare kan bemöta en ny klass för 
att få eleverna i denna att känna samhörighet och för att individen ska 
känna trygghet i gruppen, inte minst med tanke på att jag till hösten själv 
ska ta mot en ny ”etta”. 
 
 
 
2. Syfte 
 
 
Mitt syfte är att genom detta arbete söka kunskap om hur lärare, när han/hon tar 
mot en ny klass, kan arbeta för att man i klassen ska känna samhörighet. Jag vill 
undersöka hur lärare kan arbeta för att individen ska känna tillhörighet med 
gruppen och få en god självkänsla och tillit gentemot de andra. Dessutom vill 
jag undersöka om klasstorleken påverkar ovan nämnda samt om det påverkar 
studieresultat och lärarens undervisnings- och förhållningssätt.  
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3. Problemformulering 
 
? Vilka är villkoren för att lärare, när han/hon tar mot en ny klass, får 

sammanhållning i gruppen? 
 
? Vilka är villkoren för att lärare ska kunna stärka individens 

självförtroende och tillit i gruppen? 
 
? Vad påverkar inlärningen i grupp? 

 
? Påverkar klasstorleken hur individen utvecklas? 

 
? Påverkar klasstorleken lärarens arbetssätt? 
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4. Metod 
 
 
Jag har genom läst litteratur sökt finna kunskap inom valt område. Den 
litteratur jag valt och funnit vara relevant till mitt arbete är i huvudsak 
svensk. Det är endast hos någon författare/forskare jag funnit utländska 
studier som jag hänvisar till. Detta är inget medvetet val, utan det är i den 
litteraturen jag funnit underlag för mitt arbete.  
 
Därutöver har jag skriftligen gjort intervju med två lärare och muntligen 
med två lärare som hösten 2001 startade upp med nya ettor. Dessa fyra 
lärare är uppdelade på två olika skolor ( båda skolorna är år f-6 skolor 
med ca. 250-300 elever på varje). Skolorna finns i en mindre stad i södra 
Sverige och tillhörde under det gångna läsåret  samma rektorsområde.  
 
Jag anser att jag genom att göra en intervju i stället för en enkät får ett 
mer kvalitativt resultat då det i intervjun inte finns några fasta 
svarsalternativ. Genom de ”öppna” frågor som kan ställas i en intervju 
ges de intervjuade möjlighet att ge mer uttömmande svar då de fritt kan 
berätta om sina erfarenheter. Frågorna jag ställt har dock en hög grad av 
standardisering då jag som intervjuare redan i förväg har bestämt dess 
form och att samtliga intervjuade har fått exakt samma frågor (Hartman, 
1998).   
 
 
Uppläggning och genomförande 
 
Jag tog ganska tidigt kontakt med berörda lärare och fick tillåtelse att 
skicka frågor som två av de fyra lärarna besvarade skriftligen och 
skickade tillbaka till mig. De andra två valde själva att träffa mig för att 
tillsammans svara på och diskutera dessa frågeställningar. Frågorna var 
utformade så att lärarna fritt kunde svara på en i taget. Jag väljer att låta 
lärarna vara anonyma och kallar dem fortsättningsvis för Anna, Berit, 
Karin och Lena. 
 
Anna – Lågstadielärare  (Skriftlig intervju) 
Berit –  Grundskollärare 1-7  (Skriftlig intervju) 
Karin – Lågstadielärare  (Muntlig intervju) 
Lena – Lågstadielärare  (Muntlig intervju) 
 
I resultatet väljer jag att redovisa en fråga i taget. Anna och Berits svar 
redovisas var för sig medan Karin och Lenas svar redovisas tillsammans 
då den intervjun genomfördes mer som ett samtal och där de två lärarna 
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ansåg sig ha arbetat tillsammans så länge och ha samma åsikter och 
värderingar att resultatet på frågeställningarna blev så gott som 
detsamma för dem båda.  
 
Frågorna jag ställde till lärarna är utformade utifrån mitt syfte för att 
svaren ska kunna uppfylla detta. 
 
Frågorna är som följer: 
 
1. Hur många år har du arbetat som lärare? 
2. Hur många elever hade du i din nuvarande klass när ni startade upp 

i år 1? 
3. Vad är det viktigaste när man startar upp med en ny klass? 
4. Hur arbetar du med klassen för att en ”vi-känsla” ska uppstå? 
5. Påverkar klasstorleken hur klassens samhörighet utvecklas? 
6. Hur arbetar du för att individen ska känna tillit, få självförtroende och 

känna samhörighet med gruppen? 
7. Påverkar klasstorleken hur individen utvecklar tillit, självförtroende 

och känner samhörighet med gruppen? 
8. Vad anser du vara det optimala antalet elever i en klass? 
9. Påverkar klasstorleken studieresultatet, och i så fall på vilket sätt? 
10. Påverkar klasstorleken ditt sätt att undervisa, och i så fall på vilket 

sätt? 
 
 
 

Metoddiskussion 
 
Genom att två av de intervjuade lärarna svarade skriftligt och de två övriga 
valde att träffa mig och muntligt svara på mina frågor, skulle det kunna bli en 
skillnad i resultatet. Judith Bell (1995) talar om skillnaden mellan formell och 
informell intervju där en informell intervju helt och hållet styrs av de 
intervjuades svar. Således skulle den muntliga intervju som genomfördes kunna 
vara informell och den skriftliga formell. Men då jag finner att både jag som 
intervjuare och de intervjuade höll oss till den frågeställning som var utformad 
för samtliga intervjuade  innebär det att det inte existerar någon skillnad i 
resultatet. 
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5. Litteraturgenomgång 
 
 
I min litteraturgenomgång har jag valt att inte redovisa en författare i 
taget utan gjort underrubriker där jag redogör för samtliga de 
författare eller forskare som berör det specifika området. Jag har valt 
att redovisa det som berör klassen som grupp för sig och 
klasstorlekens betydelse för sig. De flesta författare och forskare finns 
med inom båda dessa områden. 
 
 
5.1. Klassen som grupp  
 
Skolklassen är ett exempel på en formell grupp där det finns ett 
bestämt och uttalat syfte och där ledarskapet är formellt då det finns 
en utsedd ledare. En formell grupp är av permanent karaktär. I en 
formell grupp finns en koppling mellan mål och uppgift 
(Nilsson,1993).  
 
 
5.1.1.  Vad är en grupp? 
 
 I Pedagogisk uppslagsbok (1996) nämns följande förklaring på en 
grupp: 
 

 Begrepp för en samling människor som tillfälligt eller permanent har 
sammanhållning 
 De individer som tillhör en grupp har något eller mycket gemensamt med 
andra i gruppen (s.222). 

 
Björn Nilsson (1993) har ungefär samma definition av en grupp. Hans 
definition är att en grupp består av ett mindre antal människor som 
genom normer och regler samspelar med varandra i det system som 
gruppen utgör. Nilsson menar också att det finns en övre gräns för hur 
stor en grupp kan vara innan den så småningom upphör. Människan är 
en varelse som lever i grupp och mycket av det vi gör påverkas av och 
påverkar andra. Den är en del av vårt liv och vi kan förmodligen inte vara 
utan gruppen då den är den mest grundläggande formen av personligt 
och socialt stöd. Ju bättre gruppen fungerar desto bättre kvalitet får vi på 
våra liv.  
 
Arne Maltén (1992) menar att människan söker sig till grupper för att ett 
ömsesidigt samspel mellan individen och gruppen är livsviktigt. I gruppen 
får människan täckning för vissa av sina grundläggande behov och 
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intressen då det ömsesidiga stödet stärker gemenskapen och skapar en 
vi-anda.  
 
 
5.1.2.  Villkor för gruppbildning 
 
Maltén (1992) anser att ett gemensamt mål är ett grundvillkor för 
gruppbildning. Ett annat villkor är att en grupp behöver gemensamma 
normer då det är de som sätter gränser för gruppens agerande. Dessa 
gemensamma normer ger också trygghet och klarhet hos individen. Det 
är de gemensamma målen och normerna som ger samhörighet, 
trygghet, engagemang och kännedom om varandra och som i sin tur 
leder till den vi-känsla som är grundläggande för hur människor upplever 
sig i en grupp. 
 
Hos Nilsson (1993) finner vi att det är målen som talar om varför gruppen 
bildats, vilka uppgifter den har och vilka funktioner den ska fylla. Han 
beskriver vidare att ett gemensamt mål ger anledning att träffas, ger en 
gemensam drivkraft och är det som ska visa gruppen vart man är på 
väg. Det är normerna i en grupp som avgör vad som är acceptabelt eller 
oacceptabelt beteende. Det är också normerna som samordnar 
handlingarna i gruppen som är kopplade till gruppens mål och det är 
normerna som reglerar det gruppmedlemmarna säger och gör. 
  
Gruppen intar en central roll i skolan där elevernas behov av kontakt och 
social samvaro har varit ett mål som angetts för värdet av att eleverna 
samverkar i grupper (Lendahls/Runesson, 1995). Medlemmar i en grupp 
förväntas arbeta mot ett gemensamt mål, som i sin tur skapar normer 
som blir styrande för en grupps beteende (Sjödin, 1991).  
 
Gunilla Wahlström (1993) menar att en skolklass är en grupp som precis 
som alla andra grupper behöver och skapar normer och regler. Här är 
det viktigt att eleverna själva är med och utformar dessa samt att läraren 
är en konsekvent förebild när det gäller att följa dessa normer.  
 
 
5.1.3.  Att ta mot en ny grupp/klass 
 
När en ny grupp bildats handlar det först och främst om att skapa 
ordning och reda. Den första tiden anses som otroligt viktig för 
deltagarna då det är det som styr gruppbildningen som påverkar 
gruppens utveckling. Normer och regler saknas oftast från början och då 
det är dessa som stakar ut målen kan vissa spänningar uppstå. Det är 
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viktigt att man i den nya gruppen ges tillfälle till att lära känna varandra 
för att man ska kunna anpassa sig. Här är ledarens roll av stor vikt då 
det är han/hon som ska styra utvecklingen av normer som rör att alla är 
lika viktiga i gruppen och som ska vägleda individen till att anpassa sig 
(Nilsson, 1993). 
 
Maltén (1992) beskriver också den första tiden som viktig för att gruppen 
ska känna sammanhållning då normer och regler saknas till en början. 
Den första tiden utgör en fas där tillhörigheten är viktig då individen 
många gånger känner osäkerhet och otrygghet. En stark ledare är här 
oerhört viktig och den som med rätta metoder kan arbeta för att ge 
gruppen just trygghet. Ledaren får inte lämna gruppen att klara sig på 
egen hand utan måste tidigt ge gruppen stadga och klargöra mål, normer 
och ramar för verksamheten.  
 
Barbro Wiking (1991) pekar på i sin bok att det är lärarens ansvar att 
skapa ett positivt klimat för alla i klassrummet. Det är läraren som till en 
början måste stå för strukturen men som successivt ska träna eleverna 
till självständighet och ansvarstagande för att det positiva klimatet i 
gruppen ska bibehållas.  
 
I arbetet med att ta mot en ny klass är ett syfte att barnen ska lära känna 
varandra och förstå och kunna tillämpa normerna som sedan ska vara 
grunden för allt arbete i gruppen. Samverkan är viktigt då det handlar om 
att bli en grupp där alla kan få sina åsikter hörda och vara delaktiga i 
besluten (Wahlström, 1993).  
 
 
5.1.4.  Individen i gruppen 
 
Man kan inte utveckla sin personlighet, identitet eller växa i 
självförtroende på egen hand. Det är i samspelet med andra som 
individen kan bli tydligare både för sig själv och andra. Då vi blir 
bejakade av andra och lär oss bejaka oss själva växer vår identitet 
(Wahlström, 1993). 
 
Även om det man arbetar med i gruppen i många lägen är en 
grupprestation bör man träna individen till en början att förkovra sig 
individuellt (Sjödin, 1991). Sture Sjödin jämför detta med körsång då det 
krävs att var och en ansvarar för sin stämma för att resultatet ska bli bra. 
Dock menar han vidare att i grupper där medlemmarna endast arbetar 
mot individuella mål blir konkurrens och tävling dominerande. Samarbete 
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i gruppen bör vara normgivande då de mål gruppen har oftast kräver 
samarbete.  
 
Vi har behov av grupptillhörighet och gemenskap och olika 
omständigheter kan påverka huruvida individen är attraktiv för gruppen 
eller tvärtom. Gruppen ska ha gemensamma normer och regler samtidigt 
som den ska tolerera individuella ställningstagande och vägval. Gruppen 
bör alltså från början tränas i och ha som syfte att bredda den enskildes 
roll i gruppen för att öka flexibiliteten och effektiviteten i gruppen (Maltén, 
1992). 
 
I Malténs bok finner vi Anti-Jantelagen där Erling Forland har formulerat 
om Jantelagen då man i Norge och i byn Jante skämts för att vara känd i 
hela världen genom denna. 
 

Du är enastående 
Du är mer värd än någon kan mäta 
Du kan något som är speciellt för dig 
Du har något att ge andra  
Du har gjort något du kan vara stolt över 
Du har stora oförbrukade resurser 
Du duger till något 
Du kan godta andra  

                                           Du har förmåga att förstå och lära av andra 
Det är någon som tycker om dig 
                             ( Maltén, 1992, sid. 32) 

 
 
En lärare måste kunna se både individen och gruppen för att både 
gruppens och individens behov ska kunna tillgodoses. I en grupp 
påverkas varje individ av de andra medlemmarna vilket ibland kan 
medföra att individens beteende förändras och han/hon uppträder 
annorlunda beroende av vem han/hon är tillsammans med (Wiking, 
1991).  
 
För att en individ ska känna engagerat deltagande i en grupp krävs att 
han/hon har en positiv självbild. Denna självbild bygger på vad individen 
tror att andra tycker om honom/henne. Självbilden är av betydelse för 
individens vidareutveckling och stärks genom att vederbörande får 
inflytande i förhållande till övriga gruppmedlemmar, känner tillhörighet 
med de andra och känner sig värdefull. Den som känner sig säker i sin 
roll får det lättare i mötet med andra (Maltén, 1992). 
 
I Wahlströms (1993) bok finns flertalet övningar som syftar till att stärka 
individen i förhållande till gruppen. Författaren beskriver nödvändigheten 
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av att känna delaktighet, medinflytande och tillgivenhet då individen i 
brist på detta ofta skapar konflikter, påverkar omgivningen destruktivt 
eller förstör arbetet i gruppen. 
 
 
5.1.5.  Inlärning i gruppen 
 
Att fostra eleverna till att kunna samarbeta och samverka i en grupp 
ingår i skolans uppgift. Arbetet i grupp kan ha motivationsskapande 
effekt då man arbetar utifrån gemensamt uppsatta mål och intressen. 
Vygotsky menade att barn klarar av mycket mera då de interagerar med 
andra än om de arbetar på egen hand. Genom att samtala med och 
lyssna på andra kan eleverna komma till insikt om att problem kan lösas 
på olika sätt, alltså sker både en kognitiv och en social utveckling när 
arbetet och samverkan inom gruppen fungerar ( Lendahls och 
Runesson, 1995).  
 
När omgivningen är stödjande, tillåtande och accepterande vågar man 
prova nya saker, vilket är en förutsättning vid inlärning. Man behöver få 
bekräftelse på det man gör, därför är gruppen som inlärningsfaktor 
väsentlig för vår kunskapsutveckling (Nilsson, 1993). Han pekar också 
på att man effektiviserar inlärningen genom samspel och diskussion 
inom gruppen. Men en förutsättning för detta är att tilliten i gruppen är 
stor, normerna väl uttalade och att målen förstås av alla berörda. Han 
återkommer här till vikten av en stark ledare som föregår med gott 
exempel och som arbetar för att man i gruppen inte finner 
misstänksamhet och konkurrens sinsemellan.  
 
Ökad prestation och förbättrad inlärning uppnås genom att man 
instruerar eleverna till samarbete och gemensamt ansvar (Sjödin, 1991). 
Dock visar Sjödin på vikten av att man inom gruppen har ett 
demokratiskt synsätt för att förhindra att man blir beroende av de 
duktigaste eleverna vid problemlösning och för att inte de svaga glöms 
bort eller försöker komma undan. Det faller, enlig Sjödin, på läraren att 
arbeta för att gruppen når ett gott utbildningsresultat. 
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5.2. Stor eller liten klass 
 
 
Vad som anses vara en stor eller en liten klass påverkas av vilka 
referensramar vi har. Har läraren eller föräldern erfarenheter från en 
skola med små klasser anser hon/han att 25 elever är otroligt mycket 
medan någon som har andra erfarenheter anser det motsatta. Jämför 
man sedan Sverige med vissa andra länder ser man att relationen elever 
per lärare ligger lägre i Sverige. Vid en undersökning som gjordes i USA 
kallade man en klass på 13-17 elever för en liten klass och en klass på 
22-25 elever för en vanlig klass (Granström, 1998).  
 
Före 1991 var delningstalet 30 elever i den svenska skolan. Detta 
innebar enligt Christer Stensmo (1997) att om antalet elever i en årskurs 
översteg detta skulle medel ges för att flera parallellklasser skulle kunna 
göras. Efter 1991 bestämmer man lokalt hur stora klasserna kan vara. 
Detta påverkas således av kommunernas resurser och vilken prioritet 
som görs för skolan.  
 
 
5.2.1.  Klasstorlekens effekter på inlärningen 
 
En allmän uppfattning är att klassens storlek har och får stor betydelse 
vid inlärning (Granström, 1998). Maltén (1992) visar att vissa forskare 
anser att gruppstorleken är som mest gynnsam om den ligger på 6-7 
personer; det ger optimala förutsättningar för prestationsduglighet. Dock 
visar Granström på att det inom forskningen har visat att det inte alltid är 
så enkelt. Vissa forskningsresultat tyder på att om skolprestationerna ska 
bli bättre krävs att grupperna blir mindre än 20 elever. Det är framför allt 
hos elever runt 5-7 år som det visat sig ge ett bättre resultat för och där 
man spårat effekterna vid läsning och matematik. Andra resultat visar på 
att det inte hjälper med att endast minska elevantalet i gruppen för att nå 
ökad elevprestation (Granström, 1998). Stensmo (1997)  pekar också på 
att endast en reduktion av klasstorleken inte påverkar studieresultat, 
utan att lärarens arbetssätt också måste ändras. Och för att man över 
huvud taget ska kunna se förändringar i elevprestationer måste det ske 
en kraftig minskning av elevantalet, från trettio till tjugo elever.  
 
När antalet medlemmar i en grupp minskar kan dock idéflödet och 
kreativiteten bli begränsad i och med att ju större gruppen är desto större 
kapacitet och mer erfarenhet finns representerad i gruppen (Maltén, 
1992).  



 13 

Hos Sjödin (1991) finner vi att gruppens prestation är lika med vad varje 
enskild i gruppen presterar. Detta innebär att ju fler medlemmar en grupp 
har desto större blir gruppens prestationseffekt. Men samtidigt påverkas 
inlärningen negativt hos individen då större klasser medför att 
sammanhållningen avtar vilket i sin tur påverkar att motivationen hos 
medlemmarna minskar.  
 
En effekt för eleverna vid stora klasser i skolan kan vara att läraren 
tvingas lära ut ofrivilliga saker. Detta kan t.e.x. visa sig i  passivitet  - 
därför att läraren tvingas bli undervisande och kunskapsförmedlande 
eller  liknöjdhet – på grund av att eleverna inte tycker sig kunna påverka 
lektionerna ( Maltén, 1992).  
 
John Steinberg (1983) skriver i sin bok Effektiv inlärning om olika 
forskares resultat om hur man når effektiv inlärning. Bl.a. nämner han 
Georgi Lozanov, en bulgarisk psykiater som har överfört sina idéer till ett 
pedagogiskt system. Han menar att ett positivt klimat, byggt på tillit och 
förtroende främjar för individen att ta sig an sina arbetsuppgifter. 
Lozanov menar vidare att alla elever kan lära sig och kommer att lära sig 
om förväntningarna på dem är positiva och att miljön de befinner sig i är 
så tilltalande som möjligt. Han understryker att 12 elever är det rätta 
antalet elever för effektivast inlärning och bästa gruppeffekt.  
 
Wahlström (1993) poängterar även hon att ett positivt skolklimat och 
samarbete i små grupper är utvecklande för att tillägna sig kunskaper.  
 
 
5.2.2. Lärarens arbetssituation kontra klasstorleken 
 
Lärare föredrar i allmänhet att undervisa i mindre klasser då detta 
möjliggör för ett större personligt förhållande mellan lärare och elev. 
Lärare menar att arbetet blir gynnsammare och allt praktiskt runt omkring 
blir lättare med färre elever. Uppfattningen är att elever lär sig bättre i 
mindre klasser och dessutom är inte svenska klassrum gjorda för stora 
klasser (Stensmo, 1997).  
 
Genom forskningen påvisas att inte enbart en minskning av antalet 
elever i en klass påverkar inlärningen. Det krävs också att läraren 
anpassar sitt undervisningssätt. I den undersökning, STAR-projektet, 
som Granström (1998) beskriver och som gjorts i USA där elever och 
lärare fördelades i små klasser (13-17 elever) och i vanliga klasser (22-
25 elever) påvisades att i de små klasserna hade eleverna lyckats bättre 
i matematik och läsning. Det var framför allt de yngre barnen i de små 
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klasserna som visade större självkänsla och som snabbare kom i gång 
med arbetet efter genomgångar. En sammanfattning av resultatet har 
gjorts och förklaringen ligger i lärarens förhållningssätt i de små 
klasserna. Till exempel individualiserades undervisningen mera, läraren 
kunde snabbare ge instruktioner och ge mer tid till kompletterande 
uppgifter och läraren använde mer kompletterande och konkret material. 
I undersökningen visades också att man lyckades skapa en trevligare 
och positivare fysisk och social miljö i de små klasserna. Samtidigt 
understryks att lärarna var medvetna om undersökningen vilket kan ha 
påverkat den positiva effekt som resultatet fick. Därför anser man att det 
var kombinationen förändrat arbetssätt och minskad klasstorlek som 
tillsammans påverkade resultatet.  
 
Barbro Wiking (1991) menar kort att små grupper är lättare att handskas 
med än stora. Överstiger antalet 15 personer blir det lätt kaotisk om den 
formelle ledaren inte kan anpassa sitt förhållningssätt till situationen. 
 
I en undersökning som redovisas av Gunnel Colnerud (1988), där man 
på en högstadieskola undersökt om elever med särskilda behov 
påverkas av klasstorleken, visas bl.a. lärarens kontakt under en lektion 
med var och en i en stor respektive liten klass. I resultatet påvisas att 
kontakten mellan lärare och elever med särskilda behov är större i de 
stora klasserna (20-25 elever) medan man i de små klasserna (19 elever 
eller färre) såg en större kontakt mellan läraren och de elever som 
klarade sig bra. Colneruds teori kring detta är bland annat att elever som 
klarar sig bra tar chansen att vända sig till läraren oftare i en mindre 
grupp, medan elever med särskilda behov inte förändrar sitt sätt. 
Ytterligare en tänkbar förklaring, enligt Colnerud, kan vara att elever med 
särskilda behov faktiskt klarar sig bättre i en mindre grupp, vilket medför 
att de inte kräver samma uppmärksamhet.  
 
Vissa forskare har påvisat att lärare i stora klasser (26-30 elever) måste 
lägga ner fler timmar på förberedelser i veckan. Det räcker med en 
ökning av en elev för att kraven på läraren ökar, t.ex. genom ytterligare 
ett föräldrasamtal eller att mer material ska rättas (Granström, 1998). I 
Granströms rapport visas också, genom andra forskare, att ökad 
klasstorlek ger ökad stress och utbrändhet hos läraren. Läraren upplever 
sig inte hinna med att hantera disciplinproblem och störande elever i 
samma utsträckning. Här fästs uppmärksamheten på att även om det 
kräver ökade resurser för att få ner elevantalet i grupperna nu så kan 
vinsterna ligga senare då man minskar risken av förlusten av utbildade 
lärare p.g.a. stress. Dock poängteras att det inte är enbart är 
klasstorleken som påverkar lärares utbrändhet utan att det ska ses i ett 
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samband med andra faktorer. Vinsterna i att minska elevantalet 
framkommer endast om läraren också ändrar sitt arbetssätt och drar 
nytta av den mindre gruppen vid undervisningens uppläggning. 
 
 
5.2.3. Individens förutsättningar kontra klasstorleken 
 
Maltén (1992) presenterar en forskare vid namn Turquet, som i en 
rapport beskriver hur individen i större grupper (15 personer eller fler) 
förlorar möjligheten att få svar på sina frågeställningar. Han menar att 
återkopplingen från gruppmedlemmarna blir sämre i en större grupp. 
Den enskilde individen drar sig lätt tillbaka och känner sig osäker då de 
mest talföra tar överhand. Individen ställer sig då ibland utanför och blir 
kritiska både till gruppen och till ledaren. Maltén visar vidare på att ju 
mindre gruppen är desto mer vågar individen yttra sig. Individens 
personlighet kommer fram och detta skapar vad han kallar för 
socioemotionell trygghet. När gruppen blir större föreligger det också en 
stor skillnad mellan de mest och de minst aktiva. I en större grupp blir 
relationerna mellan individerna svagare och risken finns att gruppen 
delas upp i flera delgrupper. 
 
Människan är beroende av bekräftelse för att kunna känna sig trygg. Ju 
större gruppen är desto svårare blir det för individen att känna denna 
trygghet och genom denna få bekräftelse. Vissa individer reagerar då 
med rädsla och drar sig undan, medan andra blir bråkiga, störande och 
utåtagerande. I större grupper kan man finna individer som utför 
desperata handlingar eftersom de blir påverkade av klimatet i den stora 
gruppen. Dessa handlingar kanske inte skulle ha genomförts i en mindre 
grupp. Detta gäller i första hand barn med socioemotionella svårigheter 
som vilka absolut är beroende av ett lugnare klassrumsklimat vilket 
uppnås bäst genom en minskning av antalet medlemmar i gruppen 
(Wiking, 1991). 
 
Colnerud (1988) skriver i sin rapport Resurser till små klasser att det inte 
finns något underlag för att mindre klasser skulle ändra situationen för 
elever med svårigheter. Den pedagogiska effekten blir inte bättre i 
mindre klasser utan dessa elever kräver riktad specialundervisning ändå. 
Däremot kan det kännas mer familjärt och trivsamt i en mindre klass 
vilket kan påverka positivt.  
 
I klassrummet ska man arbeta för att medlemmarna i gruppen ska bry 
sig om varandra, känna delaktighet, medinflytande och tillgivenhet. Det 
ska arbetas utifrån att varje enskild är unik och som ska bli sedd av 
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andra unika deltagare. Gruppen bör därför vara tillräckligt liten för att var 
och en som av någon anledning är frånvarande ska komma att saknas 
av de andra (Wahlström, 1993). Wahlströms övningar går ut på att 
systematiskt stärka individens självförtroende och att individen ska 
känna trygghet i gruppen. Och det grundläggande i och förutsättningarna 
för detta är att inte grupperna är för stora. En grupp ska vara tillräckligt 
stor för att inte individen ska känna sig alltför exponerad samtidigt som 
den är tillräckligt liten för att individen ska kunna och våga göra sig sedd 
och hörd.  
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6. Resultat  
 
I resultatdelen redovisar jag en fråga i taget och redogör för samtliga 
lärares svar. De svar jag fått från Anna och Berit redovisas var för sig 
medan Karin och Lenas svar redovisas tillsammans då de i intervjun valt 
att svara på frågorna tillsammans. 
 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
 
Anna:  
Mer än trettio år. 
 
Berit:  
2,5 år 
 
Karin: 
Ca 30 år 
 
Lena: 
19 år 
 
 
Hur många elever hade du i din nuvarande klass när ni startade upp 
i år 1? 
 
Anna:   
20 elever 
 
Berit:  
24 elever 
 
Karin: 
16 elever 
 
Lena: 
13 elever 
 
 
Vad är det viktigaste när man startar med en ny klass? 
 
Anna:   
Att lärare och elever lär känna varandra. Som lärare bör man ge signaler 
som talar om för eleverna hur man förväntar sig att de ska bete sig, så 
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kallade trivselregler. Det går inte att ge dem lillfingret för då tar de hela 
handen, det är bättre att göra det så småningom. Det är viktigt att jag 
som lärare vet vad jag vill och tror på. Pedagogiken har sekundär 
betydelse i detta ögonblick. 
 
Som lärare måste jag vara väl förberedd inför lektionerna och vara 
välorganiserad, så att alla får full sysselsättning efter sina behov. 
Rutinerna måste vara väl förklarade och det måste finnas en helhetssyn 
på dagen. Jag måste, som lärare, vara ute på morgonen och på rasterna 
för att finnas till hands då det är lika viktigt att rasterna fungerar.  
 
Det är ytterst viktigt att få en god kontakt med föräldrarna. Ofta har det 
redan utvecklats en gruppsamhörighet och eleverna har tränats socialt 
eftersom klassen numera ofta har varit tillsammans under 
sexårsverksamheten. 
 
 
Berit:  
Det är mycket viktigt att alla känner sig välkomna till skolan. Att just DU 
är viktig. Jag som vuxen måste ”se” och uppmärksamma varje elev 
dagligen. Detta kan man göra genom att till exempel hälsa på alla varje 
dag och tilltala dem för att se hur de mår just den dagen. Det är viktigt att 
eleven känner att han/hon har en viktig plats att fylla i gruppen. Att eleven 
har en egen plats i klassrummet med egna saker. Första dagen i ettan är 
grunden för hur eleven kommer att uppfatta skolan. När de kommer 
första dagen tycker jag att det är bra om deras namn redan då finns på 
olika ställen i klassrummet och att den dagen kretsar kring dem och inte 
runt föräldrar som är med. Den första tiden i skolan behöver eleverna 
och jag för oss själva för att lära känna varandra. Därför föredrar jag att 
informera föräldrarna om att de bör vänta med att besöka sina barn 
några veckor. Den första tiden använder vi många lektioner åt övningar i 
att lära känna varandra, att försöka bygga upp en grundtrygghet i 
gruppen. Mycket tid ägnas åt att samtala om att vi är olika och att vi 
måste respektera det och diskussioner kring regler och normer i klassen 
och på skolan. 
 
 
Karin och Lena: 
När man tar mot en ny klass är det viktigt att man har en välkomnande 
miljö. Det är viktigt att man på uppropsdagen visar att det är eleven som 
står i centrum. Genom att tilltala varje elev och säga något igenkännande 
t.ex. Jag har sett dig på skolan förut visar man eleven att man har 
uppmärksammat han/henne. Jag måste som lärare bjuda på mig själv 



 19 

genom att berätta något personligt om mig och mina intressen. Vi måste 
även ha kul tillsammans och jag som lärare måste ha och visa en 
humoristisk sida där jag vågar skratta och ha roligt tillsammans med 
barnen. Detta är viktig samtidigt som det måste finnas en ömsesidig 
respekt och att ordning och reda skapas.  
 
 
Hur arbetar du med klassen för att en ”vi-känsla” ska uppstå? 
 
Anna:  
Vi-känslan mellan barnen bör finnas redan i och med att de gått 
tillsammans under sexårsverksamheten, men måste hållas vid liv. 
Läraren och eleverna måste också bli ”vi”. Det är viktigt att man gör 
trevliga saker tillsammans t.ex. sjunga, leka, dekorera klassrummet och 
korridoren, samtala om fritiden och intressen eller högläsning.  
 
 
Berit:  
Se delvis fråga 3. Vi försöker göra mycket tillsammans, t.ex. leka 
gemensamma lekar på rasterna eller på våra lekpass. Vi sitter också ofta 
i ring och pratar om vardagliga saker så att alla kan känna sig delaktiga i 
diskussionen. Vi försöker också släppa loss lite tillsammans i 
klassrummet med hjälp av lite teater och till musik. Jag försöker få 
eleverna att våga göra fel utan att skämmas för det. Till en början pratar 
vi mycket om hur vi vill att klassen ska vara och hur vi ska vara mot 
varandra. Tillsammans skriver vi ner några viktiga tankar och funderingar 
kring vår klass. I Lions Quests bok Tillsammans finns det många bra 
övningar för detta ändamål. 
 
 
Karin och Lena: 
Oftast är gruppen/klassen  redan etablerad från förskolan. Men den 
första tiden är det viktigt att studera och observera individen i den stora 
gruppen. Därefter är det bra att göra en indelning i mindre fasta grupper. 
Vi arbetar med och delar in våra klasser i familjegrupper, vilket fungerar 
bra. Dessa grupper följs åt och det är viktigt att de fungerar. Genom att 
man studerat individen en tid så bör man tänka lite på vilka man placerar 
i samma grupp. Till exempel om man har upptäckt att det finns en stark 
individ som dominerar över någon annan bör inte dessa vara i samma 
grupp. Eller om man har vissa redan läskunniga så bör dessa placeras i 
de olika grupperna för att få en jämn fördelning.  
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Lika viktigt som det är att barnen i gruppen fungerar ihop är det att 
föräldrarna någorlunda fungerar tillsammans. Genom att även studera 
dessa den första tiden upptäcker man vilka som är engagerade, vilka 
som styr och ”tar tag i saker” eller vilka som är blyga eller av olika 
anledningar står tillbaka vilket då kan vara positivt om de blir fördelade i 
de olika grupperna. Fungerar samarbetet mellan föräldrarna smittar det 
oftast av sig på barnen. 
 
När man får den lilla gruppen att fungera är det också lättare att det 
fungerar i den stora. Genom den lilla gruppen kan individen känna 
trygghet och finns denna grundtrygghet så blir det automatiskt färre 
konflikter bland eleverna i den stora gruppen.  
 
 
Påverkar klasstorleken hur klassens samhörighet utvecklas? 
 
Anna:   
Det beror mycket på hur individen är. Jag anser dock att antalet har en 
viss betydelse. 15-20 lever är positivt för utvecklingen av 
klassamhörigheten. Men för få elever kan också vara negativt.  
 
Berit:  
Detta tycker jag är en svår fråga. Det kan givetvis göra det, men om man 
aktivt arbetar med ”vi-känslan” i klassen så tror jag inte att det påverkar. 
 
Karin och Lena: 
Vad gäller detta ligger det ingen vinst i att man har en liten grupp/klass. 
Det är mer personligheten hos barnen som påverkar hur 
sammanhållningen i klassen blir. Man måste som lärare upptäcka vem 
som styr över vem, vilka som är de ”busiga” eller vilka som är blyga och 
tillbakadragna. Men i en liten klass är det lättare att handskas med dessa 
och få dem att anpassa sig till gruppen vilket är en förutsättning för att 
sammanhållningen ska fungera.  
 
Dessutom påverkas samhörigheten av vilken bild eleven har av skolan. 
Om eleven har med sig en negativ bild av skolan från hemmet och 
föräldrarna påverkar det attityden hos eleven som i sin tur kan påverka 
så att sammanhållningen störs. Här underlättar sammansättningen av 
familjegrupperna och hur de är sammansatta. Fungerar dessa mindre 
grupper och det finns en sammanhållning i dessa blir det också lättare att 
få den stora gruppen att fungera och känna samhörighet.  
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Hur arbetar du för att individen ska känna tillit, få självförtroende 
och känna samhörighet med gruppen? 
 
Anna:   
Eleverna sitter i familjegrupper d.v.s. 4-6 elever i varje grupp. Där får de 
en överblickbar situation och kan få goda relationer. De har också en 
möjlighet att samarbeta och känna trygghet i denna lilla grupp. Ett 
material som heter Jag duger är mycket användbart. Det är viktigt att 
individen får känna att han/hon duger och gör sitt bästa. Här är även den 
gyllene regeln nödvändig Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska 
du göra mot dem = Hänsyn 
 
Berit: 
Se även punkt 3 och 4. Alla måste få chans att synas och höras. Alla har 
rätt att bli uppmärksammade varje dag! Alla ska känna att deras åsikter 
är värda att lyssnas på och att någon bryr sig om dem. Detta kan vara 
svårt om man har några som tar mycket plats och uppmärksamhet. Men 
det är ett måste. Varje individ måste få känna tillit och samhörighet i 
gruppen och detta tycker jag att man skapa genom till exempel 
diskussioner, drama, musik eller lekar. När dt gäller självförtroendet så är 
det en lång process. Eleven måste först känna att han/hon känner en 
trygghet i gruppen för att våga. Sedan kan man träna självförtroendet på 
många olika sätt. Man kan börja i en liten grupp för att sedan sluta i 
helklass. Det kan vara så små saker som att berätta något för sina 
kompisar i en liten grupp, t.ex. om en dröm man haft eller en bok man 
läst. Vi har också något som kallas för pausgympa där eleverna turas om 
att hålla i den (frivilligt). Vi brukar också ha samlingar tillsammans med 
andra klasser där vår klass framträder inför de andra. Då är alla med, 
men en del gör mer än andra. Alla är med där framme och sjunger 
sånger, några läser dikter, spelar teater, mimar med mera. 
 
Karin och Lena: 
Det är viktigt att eleverna utvecklar en ömsesidig respekt. De måste lära 
sig att lyssna på varandra. Man måste låta varje elev komma till tals och 
få berätta om sig och sina intressen och det måste få ta den tid det tar. 
Det är då mycket viktigt att de andra visar tålamod och lyssnar på vad 
den andre har att säga.  
 
Jag som lärare måste ge varje elev mycket uppmuntran och positiv 
förstärkning. Detta är bra om man gör inför de andra och att man 
poängterar det som är bra istället för att man hela tiden noterar och 
observerar det sämre beteendet. T.ex. om en elev har ställt sina skor fint 
så är det mer positivt att säga till den eleven att det där gjorde du bra än 
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att säga till de andra att de är slarviga. De andra tar ofta till sig detta 
också och det positiva beteendet påverkar alla.  
 
Det är också oerhört viktigt att uppmuntra och poängtera det som var 
och en är bra på och att man får alla att inse att de kan allt men efter sin 
förmåga. Vi måste, i skolan och i klassrummet, höja statusen för de som 
inte är så bra ex. de som är kraftiga, klumpiga eller ser och hör sämre. 
Att verkligen uppmuntra det de är bra på inför de andra påverkar 
attityden positivt och deras självförtroende stärks gentemot de andra.  
 
För att få de blyga barnen att våga och känna tillit kan det vara positivt 
att få dem att våga öppna sig och tala inför de andra. Ta då aldrig fram 
en i taget utan låt en hel grupp stå där framme och stötta varandra om 
någonting ska berättas eller visas. Vill man få en elev att öppna sig kan 
det vara bra att lirka lite och ställa följdfrågor som kräver ett svar. Försök 
att undvika ja- och nejfrågor. Att jag som lärare också visar ett stort 
intresse för var och en påverkar också att eleverna visar varandra 
intresse. Läraren måste kunna vara flexibel och strunta i sin planering 
om tillfälle dyker upp där eleverna ”kommer igång” att diskutera och 
samtala med och inför varandra. 
 
Oftast finns det också föräldrar i en klass som är tillbakadragna och 
behöver lite extra stöd. De kanske känner en osäkerhet kring hur de ska 
förhålla sig gentemot skolan och läraren. Det är då viktigt att läraren 
observerar detta och på olika sätt även stärker dessa för att det inte ska 
smitta av sig och reflekteras i barnens beteende. 
 
 
Påverkar klasstorleken hur individen utvecklar tillit, självförtroende 
och känner samhörighet med gruppen? 
 
Anna:   
Det viktigaste är att de små familjegrupperna fungerar, klasstorlekens 
påverkan kommer här i andra hand. 
 
Berit:  
Det är givetvis mycket svårare att arbeta med detta om man är många i 
klassen. Alla behöver ju få ”sin tid” av mig som vuxen.  
 
Karin och Lena: 
Detta påverkas till en viss del då det är lättare att i en mindre klass få 
mer tid till var och en. Det kan också underlätta för vissa elever att våga 
prata inför de andra om de inte är så många. En svag elev som har dåligt 
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självförtroende kan känna sig skräckslagen inför att visa att han/hon inte 
är tillräckligt bra eller inte lyckas med en uppgift. Denna behöver då en 
tight kontakt och enskilt stöd av den vuxne läraren, vilket försvåras om 
antalet elever är stort. Detsamma gäller om man har svårhanterliga barn 
som är busiga. Dessa kräver stramare tyglar och i en klass med många 
elever får de större chans att agera fritt då läraren inte hinner med.  
 
Samtidigt kan detta utvecklas bättre i en stor klass om det finns utrymme 
för var och en. Detta kan då bero mer på elevernas personlighet, 
tålamod och tolerans gentemot varandra än på hur många som går i 
samma klass.  
 
Lena funderar mycket kring huruvida ett mobbningsfall bland flickorna i 
en tidigare klass med ett större antal elever hade kunnat undvikas om 
det hade varit färre elever i klassen. Men i och med att eleverna som 
berördes var duktiga på att dölja inför läraren sina trakasserier och att 
offret inte berättade någonting så tror hon inte att det hade påverkat. 
Men det kan naturligtvis vara mycket lättare att ha koll på var och en och 
upptäcka vissa saker om antalet är färre.  
 
 
Vad anser du vara det optimala antalet elever i en klass? 
 
Anna:  
Ca. 18 elever 
 
Berit:  
Mellan 15-20 elever. Ej fler än 20 elever. 
 
Karin och Lena: 
Får man önska är femton det optimala och aldrig fler än arton. Den 
individanpassade skolan kräver färre elever i klasserna för att arbetet 
och undervisningen ska fungera som bäst. Men som lärare kan man inte 
påverka antalet utan får ta den klass man får. 
 
 
Påverkar klasstorleken studieresultatet, och i så fall på vilket sätt? 
 
Anna:   
Jag vet inte, men jag har den uppfattningen  att klassammansättningen 
påverkar mer än klasstorleken. Grupptimmar och spec. timmar är också 
avgörande.  
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Berit:  
Jag är inte så säker på att det påverkar. Det skulle i så fall vara om det 
inte är lika lätt att hinna med alla i en stor klass. Är det dessutom en stor 
spridning på kunskaperna i klassen är det mycket svårt att hinna med. 
Som lärare känner man sig ibland otillräcklig. Men vissa barn skulle inte 
komma längre i en liten klass. De behöver specialhjälp. Jag tror däremot 
att om man hade mindre grupper skulle man kunna ”klara” av fler elever 
själv istället för att skicka dem till specialläraren. Återigen beror det på 
sammansättningen  av eleverna.  
 
Karin och Lena: 
Storleken på klassen påverkar så till vida att man får mer tid till var och 
en. Och genom att man hinner lyssna på alla och att man hinner ha en 
oftare en till en- undervisning  ökar individualiseringen. Och en 
individualiserad undervisning utvecklar varje elev och det den är bra på 
vilket också ger ökat studieresultat för individen.  
 
Vad gäller läsningen så påverkar mognaden mer än klasstorleken. En 
elev lär sig inte läsa förrän han/hon är mogen för detta oavsett  hur 
många elever läraren har att undervisa. Däremot kräver skrivandet en 
närmre kontakt där man sitter med och rättar under tiden. Genom att 
man upptäcker en elevs problem och ”fel” direkt undviks problemen att 
följa med eleven upp i klasserna.  
 
Någonting som däremot har förändrats är antalet spec. timmar. Dessa 
har blivit färre vilket innebär att elever med särskilda behov ofta finns 
kvar i klassen och ska undervisas av klassläraren. Är då antalet elever i 
klassen stort är tiden knapp att hinna med alla och oftast blir det de 
duktiga som får sitta mellan då dessa elever kräver mycket tid. 
 
 
Påverkar klasstorleken ditt sätt att undervisa och i så fall på vilket 
sätt? 
 
Anna:   
Ju fler elever desto mindre tid till var och en individuellt. Men eleverna 
kan också hjälpa varandra och dessutom kan det påverka deras egen 
inlärning på ett positivt sätt. De måste förstå för att själva kunna förklara. 
Mängden katederundervisning tenderar att öka, men är fullt användbar 
och ibland det bästa sättet att ge kunskaper i en inledningsfas.  
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Det krävs noggrann planering av arbetet som ska göras på helklass 
respektive grupptimmar. Antalet grupptimmar och spec. timmar är 
betydelsefullt då de ger tid till övriga.  
 
Berit:  
Givetvis behövs det tydliga rutiner i en stor grupp. Eleverna måste tränas 
i att bli självständiga ( detta bör man göra även i en liten grupp). De 
måste ta sitt ansvar. De måste veta vad de ska göra när de är färdiga 
med en uppgift så att de inte behöver fråga mig hela tiden om vad de ska 
göra. De ska också tränas i att hjälpa varandra med små saker. Jag 
arbetar till exempel redan på vårterminen i ettan med eget arbete (egen 
planering). Men eleverna måste få tid på sig att komma in i rutinerna. 
 
Karin och Lena: 
Det ligger på läraren att kunna individualisera sin undervisning. Detta 
försvåras avsevärt i en större klass. Det är svårt att hinna med alla och 
att ha full kontroll då alla arbetar med sitt. Med ett individualiserat 
arbetssätt krävs det mer planering av läraren då var och ens behov ska 
tillgodoses. Det innebär att för varje elev som klasstorleken ökar med går 
det åt mycket mer tid för planering och ”servning” av läraren.  
 
Varje elev befinner sig på sin nivå och att alla kan och ska arbeta med 
samma saker samtidigt är inte möjligt vilket kräver, oavsett antalet, att 
läraren individualiserar.  
 
Eftersom det i en större klass går åt mer tid till var och en blir det svårare 
för läraren att frångå sin planering och ta tillvara de tillfällen som dyker 
upp. Detta är viktigt då man bör kunna sväva ut i sin undervisning och i 
sitt arbetssätt 
 
Egen sammanfattning från Anna:  
Det är många faktorer som påverkar arbetet och resultatet, inte bara 
klasstorleken. Det kan vara antalet grupptimmar, spec. timmar, 
samarbetet med fritids, eventuella assistenter samt lokalernas 
utformning (grupprum). 
 
Egen sammanfattning från Berit:  
När det gäller gruppstorleken så är min personliga åsikt att det inte alltid 
bara är gruppens storlek som påverkar gruppens samhörighet, 
individens självkänsla samt studieresultat. Hur gruppen är sammansatt 
är av stor betydelse. En stor klass med 24-25 elever kan vara ”bättre” än 
en klass med 14-25 elever beroende på vilka elever gruppen/klassen 
består av. 
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7. Resultatdiskussion 
 
Under resultatdiskussionen sammanfattar jag och jämför alla lärares 
svar. Jag har valt att diskutera en fråga i taget och numrerar dem från 1-
10 utan att skriva någon rubrik.  
 
 

1) Vad gäller hur många år som de olika lärarna arbetat skiljer det inte 
så mycket förutom Berit som är 1-7 lärare och ganska 
nyutexaminerad. De övriga, som för övrigt är något äldre, har arbetat 
som lågstadielärare under ganska lång tid. 

 
2) Antalet elever varierade ganska stort mellan deras olika klasser där 

den klass med flest elever bestod av 24 elever och den klass med 
minst antal elever endast innehöll 13 elever vid skolstarten i år ett. 
Här vill jag tillägga att det i den klass med 13 elever går en flicka med 
nedsatt hörsel, vilket till en viss del påverkat att det inte går fler elever 
i just denna klass. 

 
3) När man startar upp med en ny klass ser man att alla är överens om 

att uppropsdagen är viktig. Både Berit, Karin och Lena talar om en 
välkomnande miljö där individen/eleven måste känna sig stå i 
centrum. Detta tycker även jag är oerhört viktigt då den första dagen 
är den som kommer att leva kvar länge i minnet hos eleven och som 
förmodligen kommer att påverka elevens syn på skolan. Alla talar 
också om vikten av att alla tidigt måste lära känna varandra, inte 
minst  lärare och elever då eleverna många gånger gått i en 
gemensam sexårsgrupp. Jag tycker det är positivt där Anna berättar 
om att hon är ute på rasterna för att även lära känna eleverna där. 
Likaså finner jag det positivt att Karin och Lena poängterar att lärare 
och elever måste kunna ha roligt tillsammans. Detta tror jag 
underlättar när man ska diskutera kring normer och regler för klassen 
och som vi också kan se är viktigt att samtala om och göra klart för 
alla under den första tiden i skolan. 

 
4) Vi-känslan uppstår genom att göra saker tillsammans. Här ser vi 

också att Berit poängterar att jag som lärare bör vara ute på rasterna 
med barnen och att vi genom sång, lek och samtal skapar en 
samhörighet. Karin och Lena tycker att man bör utgå från individen för 
att forma väl fungerande mindre grupper som i sin tur innebär att den 
stora gruppen/klassen fungerar väl. Jag tycker att det som Karin och 
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Lena tar upp om att det är viktigt att också få föräldragruppen att 
fungera är intressant. Naturligtvis måste det påverka eleverna positivt 
om föräldrarna fungerar tillsammans.  

 
5) Samtliga lärare verkar vara överens om att klasstorleken inte 

påverkar samhörigheten i gruppen, även om Anna anser det vara 
positivt i sammanhanget om det inte är fler än 20 elever. Jag tror 
också att det är elevernas personlighet som påverkar i första hand 
men att det är, precis som Karin och Lena anser, lättare att upptäcka 
individernas egenskaper i en liten grupp och att utifrån detta arbeta 
med gruppens sammanhållning. Även i detta sammanhang 
poängterar Karin och Lena att sammanhållningen fungerar bättre i 
den stora gruppen om det finns väl fungerande små grupper i klassen. 

 
6) Det är positivt att samtliga lärare anser att individen i gruppen är 

viktig. Alla fyra lärarna arbetar mycket med att få individen att känna 
säkerhet inför de andra. Jag tycker att det är bra att Karin och Lena 
poängterar att jag som lärare, genom mitt beteende, påverkar hur 
eleverna är och bemöter varandra. Jag tycker också att det är bra att 
de tar upp föräldrarnas roll och att det är viktigt att man även stärker 
dessa för att undvika en negativ påverkan på barnen. Alla fyra lärare 
verkar vara överens om att för att få individen att utveckla tillit och 
självförtroende bör man börja i en mindre grupp. 

 
7) Anna anser att klasstorleken har sekundär betydelse hur individen 

utvecklas gentemot gruppen. Både Berit, Karin och Lena talar om att 
det är svårare att hinna med individen om klassen är stor, och att 
detta är en viktig del i hur individen utvecklas. Men även här 
poängteras att det inte alltid spelar någon roll hur stor klassen är då 
det också är personligheten hos eleverna och samhörigheten i 
gruppen som styr.  

 
8) Ingen av de fyra lärarna önskar att antalet i en klass ska överstiga 

18-20 elever. Även jag har svårt att se att den individanpassade skola 
vi ska ha kan fungera fullt ut om elevantalet är för högt. 

 
9) Att det är klasstorleken som i första hand  påverkar studieresultatet 

tror inte lärarna. Men även här anses att man hinner med lättare om 
det är färre elever i en klass och att detta i sin tur påverkar 
studieresultatet. Jag tycker också det är intressant att Karin och Lena 
talar om mognad kring inlärning och att detta påverkar lika ofta som 
klasstorleken. Samtliga lärare tar upp specialundervisningen, och det 
är nämnvärt att man själv som lärare många gånger ska kunna ”hinna 
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med” de elever som behöver detta stöd, vilket naturligtvis måste 
försvåras om klassen är stor.  

 
10) Individualiseringen tycks försvåras om elevantalet är stort. Men 

både Anna och Berit talar om självständighet och att eleverna ska 
hjälpa varandra. Detta måste ju naturligtvis vara lika viktigt i både 
stora och små klasser. Lärarens planeringstid ökar ju större klassen 
blir. Och som Karin och Lena poängterar så ökar planeringsarbetet 
med ett individanpassat arbetssätt vilket då naturligtvis ökar med 
elevantalet. 

 
Jag anser att alla fyra lärare jag intervjuat är överens i det mesta och 
tycks arbeta mot samma mål, d.v.s. att få en samhörighet i klassen och 
att individen ska finna sig väl inom gruppen. Att man medvetet måste 
arbeta med detta den första tiden har de alla fått mig övertygad om och 
att man som lärare är mycket delaktig i hur gruppen utformas. Det verkar 
som samtliga anser att det underlättar om gruppen följs åt från förskolan, 
men att inte detta innebär att man kan undvika att arbeta med ”vi-
känslan” även när de börjar i år ett. Jag tror för övrigt att man hela tiden 
under skolgången måste arbeta med gruppens sammanhållning och att 
stärka individen. Samtliga verkar arbeta med så kallade familjegrupper i 
den stora klassen och påvisar flera gånger att samhörigheten i dessa är 
oerhört viktig och att detta påverkar hur klassen i stort utvecklas. 
 
Det jag finner extra nämnvärt är att Karin och Lena flera gånger 
poängterar hur viktigt samarbetet och stödet till föräldrarna är, då 
föräldrarnas attityd till skolan ofta smittar av sig på barnen. Genom 
tidigare kurser och litteratur jag läst har jag förstått och blivit övertygad 
om att det är oerhört viktigt att ha ett gott förhållande till föräldrarna och 
att en öppen dialog mellan skola och hem är a och o för att allting ska 
fungera. 
 
Vad gäller klasstorleken anser jag att de fyra lärare jag intervjuat anser 
att ett mindre antal elever underlättar vad gäller samhörigheten i 
gruppen, individens utveckling och undervisningen men att det inte 
endast är detta som påverkar. Arbetar man regelbundet och medvetet 
med klassen som grupp skapas en samhörighet oavsett storleken på 
klassen. Att man sedan tar hänsyn till individens personlighet är också 
av stor vikt i hur klassen utformas. Men att kunna arbeta mot det mål 
skolan kräver idag, nämligen en individanpassad skola så verkar 
samtliga vara överens om att ett färre antal elever i klassen underlättar. 
Inte minst med tanke på all planeringstid som krävs.  
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8. Diskussion 
 
Genom diskussionen vill jag knyta samman litteratur och resultat för att 
se om mina frågeställningar blir besvarade. Jag vill dessutom inflika mina 
egna tankar kring valt område. Jag utgår från de frågor jag ställde 
samman i problemformuleringen, och använder dessa som rubriker. 
 
 
Vilka är villkoren för att lärare, när han/hon tar mot en ny klass, får 
sammanhållning i gruppen? 
 
I svaren hos samtliga fyra lärare liksom i den litteratur jag läst finner jag 
att den första tiden i skolan, eller då en ny grupp skapas, är otroligt viktig. 
Nilsson, (1993) beskriver att ledarens roll är av stor vikt vilket jag tycker 
att alla lärare jag intervjuade framhöll både genom att man bör vara 
delaktig på rasterna som genom att man måste ”se” alla elever och våga 
bjuda på sig själv. Att elever och lärare lär känna varandra är syftet när 
man tar mot en ny klass enligt Wahlström, (1993) vilket också framför allt 
Anna och Berit poängterar som viktigt första tiden med en ny klass. Anna 
menar t.o.m. att pedagogiken får inta en sekundär plats i denna stund, 
vilket jag tycker låter sunt då jag tror att för att över huvud taget kunna 
genomföra någon pedagogisk verksamhet måste gruppen först fungera. 
Karin och Lena framhöll det som även Wiking, (1991) talar om och som 
också jag tycker är viktigt att framhålla nämligen att  läraren måste skapa 
ett positivt klimat, bjuda på sig själv och våga skratta tillsammans med 
barnen.  
 
Samhörighet i en grupp innebär ”vi-känsla”. Detta uppnås genom att 
gruppen träffas regelbundet och på fastställda tider Maltén, (1992). 
Många gånger är eleverna redan etablerade i sin klass från förskolan, 
och vana vid att träffas regelbundet och på fasta tider, enligt de 
intervjuade lärarna. Men det jag kan tycka passa in här är det som Karin 
och Lena flera gånger poängterar, nämligen vikten av att även 
föräldragruppen fungerar. Regelbunden, kanske inte på fastställda tider, 
kontakt mellan föräldrarna och läraren/skolan underlättar för att eleverna 
ska känna samhörighet. Att då redan från skolstart upprätta denna goda 
kontakt med föräldrarna måste vara viktigt. 
 
Att det ska finnas normer och regler i skolan är en självklarhet för att 
allting ska fungera. Ordning och reda underlättar och jag tror att barnen 
finner en trygghet i om det finns ramar att följa. Den första tiden bör 
ägnas åt, enligt samtliga intervjuade lärare, att tillsammans med eleverna 
diskutera fram klassens egna trivselregler och klargöra de regler som 
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finns på skolan. Att detta görs tillsammans med eleverna poängteras 
också hos Wahlström, (1993). Maltén, (1992) framhåller också att detta 
är viktigt då normer och regler måste skapas för den nybildade gruppen 
eftersom det är en stor del för att gruppen ska få och känna  
sammanhållning.  
 
 
Vilka är villkoren för att lärare ska kunna stärka individens 
självförtroende och tillit i gruppen? 
 
En grupp består ju av ett visst antal individer och det vill mycket till för att 
dessa ska kunna fungera och samverka tillsammans. Samtliga lärare 
arbetar med mindre familjegrupper i den stora gruppen för att i den 
stärka individen. Gunilla Wahlströms bok Gruppen som grogrund 
innehåller övningar som också går ut på att individen ska stärkas först i 
en mindre grupp för att sedan kunna finna sig tillrätta i den stora gruppen 
(Wahlström, 1993). Hon menar också att det är i samspelet med andra 
som vi växer och finner vår identitet vilket jag tror vi uppnår om vi arbetar 
för att eleverna ska utveckla ömsesidig respekt och lära sig lyssna på 
varandra vilket också lärare Karin och Lena framhåller.  
 
Sjödin, (1991) talar om att arbetet många gånger är en grupprestation 
men att man måste träna individen till att förkovra sig individuellt. Att då 
först låta eleverna träna sig att tala eller berätta i en liten grupp innan de 
ska framföra något inför en hel klass måste vara stärkande eller att de, 
om de ska gå fram, får vara flera. Berit berättar att de ofta har samlingar 
tillsammans med andra klasser och då är det helt plötsligt den egna 
stora klassen som blir den lilla trygga gruppen i förhållande till de andra.  
 
Att individen har/får en positiv självbild är grunden för den individuella 
utvecklingen. Jag tycker det är mycket positivt att samtliga lärare jag 
intervjuat berättar att de arbetar mycket med denna och att det är viktigt 
att framhålla det var och en är bra på. Maltén, (1992) menar att den som 
är säker i sin roll får det lättare i mötet med andra, vilket jag mycket väl 
kan hålla med om. Det räcker att se till sig själv. Anti-Jantelagen som 
finns i Malténs bok ska hänga på väggen i mitt klassrum.  
 
 
Vad påverkar inlärningen i grupp? 
 
Enligt Vygotsky utvecklas vi och klarar av mera då vi interagerar med 
andra. Eleverna får insikt i och kunskap kring olika problem om de lär sig 
att lyssna och samtala med andra, (Lendahls och Runesson, 1995). 
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Alltså måste vi även här få eleverna att känna samhörighet inom 
gruppen och lära dem att lyssna och respektera varandra, precis som 
Karin och Lena framhåller. Detta understryker även Björn Nilsson som 
menar att när omgivningen är stödjande och tillåtande vågar man prova 
på, vilket leder till förbättrad inlärning. Om man då har en elev  som är 
”svag” och med dåligt självförtroende måste det vara ännu mer viktigt att 
man känner att de övriga i gruppen är stödjande för att inte denna ska 
känna sig, som Karin och Lena säger; skräckslagen. Jag anser också att 
en skräckslagen elev som är rädd för att göra fel eller visa att han/hon 
inte kan behöver allt stöd för att uppnå ett gott studieresultat. Till detta 
tillkommer också, det som de intervjuade framhåller, att man måste 
plocka fram det som individen är bra på.  
 
Enligt Sjödin (1991) faller det på läraren att man inom gruppen ska 
uppnå ett gott studieresultat. Det är således lärarens ansvar att eleverna 
får en bra undervisning och inlärning. Detta ska idag ske genom ett 
individualiserat arbetssätt och där man ser till varje elevs situation. Detta 
individanpassade arbetssätt ger, enligt Karin och Lena ett ökat 
studieresultat för individen. Men de poängterar vidare att detta kräver 
mycket tid av läraren och att om det är många i en klass så blir det svårt 
att hinna med var och en. Alltså skulle inlärningen  i en större klass 
påverkas negativt jämförelsevis med en mindre. 
 
Det som jag kan se som negativt och skrämmande är att om det faller på 
läraren hur gruppens studieresultat blir är den neddragning som, enligt 
de lärare jag intervjuat, skett vad gäller specialundervisningstimmar 
mycket oroväckande. Har jag många elever i en klass måste det således 
bli otroligt mycket svårare att hinna med dessa och ge dem det extra 
stöd de behöver. Jag blir alltså inte övertygad av Colneruds (1988) 
rapport som säger att den pedagogiska effekten inte blir bättre för dessa 
elever om elevantalet minskar. 
 
Jag är, precis som de flesta, övertygad om att klasstorleken har en 
mycket stor betydelse för hur undervisning och inlärning utvecklas. Men 
jag har nu genom läst litteratur och intervjuer förstått att det inte alltid är 
den avgörande faktorn. De flesta forskare jag stött på i den litteratur jag 
läst menar på att antalet elever måste minska så oerhört om 
studieresultaten ska påverkas. Granström, (1998) menar att antalet bör 
gå under 20 elever, vilket också visar sig vara det antal som de 
intervjuade lärarna anser vara det optimala i en klass, medan andra 
forskare menar att antalet bör vara ännu färre för att inlärningen ska vara 
effektiv (Steinberg, 1983 och Maltén 1992).  
 



 32 

Men hos Maltén (1992) finner vi också att ju fler antal elever det är i en 
grupp desto större kapacitet och kreativitet finns representerat i gruppen. 
Sätter man detta ihop med Vygotskys syn på att gruppens samspel 
påverkar inlärningen kan det kanske få en viss betydelse om klassen är 
stor eller liten. Karin och Lena påtalar ju också att vissa saker kan 
utvecklas bättre i en större klass om det i den gruppen finns utrymme för 
var och en. Och enligt Berit beror det oftare mer på klassens 
sammansättning än på klasstorleken hur undervisning och inlärning 
påverkas.  
 
Påverkar klasstorleken hur individen utvecklas? 
 
Jag tycker att det framgår att samtliga lärare anser att individen stärks 
om gruppen är liten med tanke på att de samtliga arbetar med att först 
och främst stärka individen i de små familjegrupperna som de upprättar i 
klassen. Som Anna menar är det viktigare att dessa fungerar i detta 
avseende än att klassen är liten. Relationerna mellan individerna blir 
svagare i en stor klass och risken finns enligt Maltén (ibid) att gruppen 
delas upp i mindre delgrupper. Det måste då vara bättre att jag som 
lärare gör denna indelning när jag känner eleverna så att det blir en jämn 
fördelning i dessa.  
 
Maltén (ibid) menar att för individen är det positivt med mindre klasser. 
Individen drar sig lätt undan om han/hon inte får den återkoppling från 
övriga medlemmar som är nödvändig för dennes utveckling och som 
försvåras om klassen är stor. Detsamma måste gälla om inte läraren har 
möjlighet att hinna med och ge enskilt stöd till den enskilde vilket framför 
allt de svaga behöver enligt Karin och Lena. Detta understryker även 
Barbro Wiking då hon menar att ju större gruppen är desto svårare blir 
det för individen att känna trygghet vilket medför att han/hon drar sig 
undan (Wiking,1991). Wiking talar också liksom Karin och Lena om de 
svårhanterliga barnen som ofta påverkas negativt av en stor klass. De 
kräver stramare tyglar och är beroende av ett lugnare klimat vilket lättare 
uppnås i mindre klasser.  
 
Jag tycker att Wahlström (1993) är klok när hon anser att inte gruppen 
ska vara större än att om någon är frånvarande bör den saknas av de 
andra. Hon menar att vi hela tiden måste arbeta utifrån att varje enskild 
individ är unik och att vi ska bry oss om varandra. Detta framgår också 
tydligt i de intervjuade lärarnas arbetssätt tycker jag och är framför allt 
tänkvärt kring de funderingar Lena har kring det mobbningsfall hon har 
varit med om. Det måste vara svårare att se och höra allting om det är 
ett större antal elever i klassen. En grupp ska vara tillräckligt stor för att 



 33 

inte individen ska känna sig exponerad samtidigt som den ska vara 
tillräckligt liten för att individen ska kunna och våga göra sig sedd och 
hörd. 
 
 
Påverkar klasstorleken lärarens arbetssätt? 
 
Det som påvisas i litteraturen är att oavsett om klasstorleken minskar 
måste lärarens förhållningssätt ändras för att studieresultatet ska 
påverkas. Anna menar att katederundervisningen tenderar att öka om 
antalet elever är stort, men som vilket hon också poängterar är en 
användbar undervisningsform. Karin och Lena förespråkar en tight en till 
en undervisning för att nå goda studieresultat för individen vilket 
försvåras avsevärt om antalet elever i klassen är stort. Samtliga lärare 
anser att ju fler elever i klassen desto svårare blir det att individualisera 
undervisningen. Samtidigt menar både Anna och Berit att om eleverna 
tränas i att arbeta självständigt behöver inte klasstorleken påverka så 
mycket. Karin och Lena talar om att ett individualiserat arbetssätt kräver 
mycket mer tid och planering av läraren vilket också understryks av den 
allmänna uppfattningen hos lärare vi finner hos Stensmo (1997).  
 
Det är inte bara individanpassningen som förbättras hos lärare som har 
mindre klasser utan lärarna tar sig också mer tid till att plocka fram 
kompletterande material och uppgifter och de ger snabbare instruktioner 
(Granström, 1998). Farligt är om lärarna utvecklar passivitet och en 
liknöjdhet som de, enligt Maltén (1992), kan göra om de undervisar i 
stora klasser och känner att de inte hinner med. Det är ju heller inte bra 
om läraren känner att hon/han inte hinner med att låta eleverna känna 
medinflytande. 
 
I Granströms rapport står att läsa att alltför stora klasser innebär en ökad 
risk för stress och utbrändhet hos lärare och med tanke på detta är det 
skrämmande att inte någonting görs åt de alltför stora klasser som finns. 
Det är då i första hand tidsbristen som orsakar stressen och att då 
hantera situationer som uppstår om man har flertalet svårhanterliga 
elever som tar mycket tid gör inte saken bättre. Berit anser ju att om man 
hade mindre klasser skulle man kunna ”klara” av fler elever själv istället 
för att skicka iväg dem till spec. lärare eller dylikt. Det är nog kanske så 
att situationen lättare blir kaotisk i stora grupper än i mindre precis som 
Wiking, (1991) menar. Tidsbristen tycks också vara den största 
svårigheten som de intervjuade lärarna anser höra samman med alltför 
stora klasser. En tidsbrist som, enligt Karin och Lena, många gånger 
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innebär att man som lärare inte hinner ta till vara på de spontana tillfällen 
som dyker upp eller vågar frångå sin planering.  
 
Slutdiskussion 
 
Då jag bestämde mig för att skriva ett arbete som berörde klasstorlekens 
betydelse, var jag ganska övertygad om att stora klasser var boven till 
mycket av de problem som finns i skolan idag. Jag har nu genom den 
litteratur jag läst och genom mina intervjuer fått insikt i att så inte är fallet. 
Visst har det en stor påverkan, men jag måste som lärare medvetet 
arbeta med klassen som grupp och anpassa mitt arbetssätt. Intressant är 
också betydelsen av lärarens aktiva och medvetna arbetsgång kring 
mottagandet av en ny klass. En klass måste fungera som grupp för att 
undervisning och övrigt över huvud taget ska kunna fungera. Jag 
kommer nu med större säkerhet ta emot mina nya elever och medvetet 
arbeta för att de ska bli stärkta både som individer i grupp och i gruppen 
som helhet. 
 
Om jag någon gång ska gå vidare i min undersökning inom det område 
jag valt, skulle det falla sig naturligt att gå högre upp i åldrarna och se om 
man fortfarande systematiskt arbetar med gruppen eller om 
klasstorleken fortfarande påverkar till en viss del. Dessutom skulle det 
kunna vara av intresse att undersöka vad eleverna anser vara viktigt, 
och om de tycker klasstorleken är väsentlig.  
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