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Antal sidor: 36 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär och utvecklas människan i en social samvaro där 
interaktion sker mellan deltagarna. Syftet med denna studie är därmed att utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv undersöka verksamma lärares uppfattningar om grupparbete som 
syftar till att skapa utrymme för muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet och 
genom observationer analysera hur detta kommer till uttryck i klassrumspraktiken. För att 
besvara detta syfte används följande frågeställningar  

• Hur beskriver verksamma lärare att de organiserar grupparbeten som syftar till att 
skapa utrymme för muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet? 
 

• Hur kommer lärarnas intentioner om grupparbete till uttryck i klassrumspraktiken? 

Forskningsdesignen utgörs av en flerfallstudie där två olika fall ingår. I undersökningen 
ingår åtta elever från två olika parallellklasser i årskurs 3 och deras fyra undervisande lärare. 
Insamlandet av data har skett genom intervjuer med lärarna och observationer i respektive 
fall. 
 
Resultatet visar att lärarna har som avsikt att vid organisering av grupparbete skapa 
utrymme för muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet. Vid observationerna är 
muntlig interaktion dock frånvarande och framkommer vid fåtal sekvenser. Lärarna 
beskriver att deras uppgift är att stötta eleverna under arbetets gång samt ge eleverna tydliga 
instruktioner innan arbetet påbörjas. Resultatet visar att i de fall som lärarna gav eleverna 
tydliga instruktioner om hur arbetsuppgifter kan fördelas i gruppen var samtliga elever 
delaktiga. I de fall som läraren inte gav eleverna instruktioner om hur arbetsuppgifterna kan 
fördelas var inte alla elever delaktiga. Studiens resultat visar även att om eleverna ska ges 
optimala förutsättningar för muntlig interaktion ska läraren gruppera eleverna i grupper om 
tre till fyra elever där elevernas språkliga bakgrunder varierar.  
 
Sökord: grupparbete, muntlig interaktion, flerspråkiga klassrummet, flerspråkiga elever 
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From a socio-cultural perspective, learn and evolve human when they being in a social 
interaction where the interaction takes place between the participants. The purpose of this 
study is therefore from a socio-cultural perspective examine active teachers ' perceptions 
about group work intended to create space for oral interaction in the multilingual classroom 
and through observations analyze how this is reflected in classroom practice. To respond to 
this purpose, the following questions are 
 

• How do active teachers describe the organizing of group work which aimed to create 
space for oral interaction in the multilingual classroom?  
 

•  How will teacher’s intentions about group work reflect in classroom practice? 

 
The research design consists of a multi- case study where two different cases are included. 
The survey includes eight pupils from two different parallel classes in grade 3 and their four 
teaching teachers. The collection of data has been done through interviews with the teachers 
and the observations in each case. 
 
The results show that the teachers intend to group work to create space for oral interaction 
in the multilingual classroom. However, in the observations, oral interaction is absent and 
appears in few sequences. The Teachers describe their mission is to support the students 
during the course of work as well as provide students with clear instructions before starting 
work. The results show that in the case that teachers gave students clear instructions about 
how tasks can be distributed in the group, were all students involved. In the case that the 
teacher did not give the students instructions on how the tasks can be distributed was not all 
students involved. The results of the study also show that if students are to be given optimal 
conditions for oral interaction, the teacher will group students into groups of three to four 
students where students’ linguistic backgrounds vary.  
 
Keywords: group work, oral interaction, multilingual classroom, multilingual students 
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1. Inledning 

Dagens globaliserade samhälle står i skarp kontrast till den undervisning som utövas i flera 

svenska skolor. I många svenska skolor utövas idag en enspråkig undervisning där 

flerspråkiga elevers erfarenheter och språkliga resurser inte tas vara på (Svensson, 2016). 

Skolinspektionens granskning (2010) visar även att det råder stora brister vid arbetet med 

att skapa goda förutsättningar för optimal språk- och kunskapsutveckling hos flerspråkiga 

elever, vilket betyder att dessa elever har sämre förutsättningar att nå de nationella målen. 

Liknande resultat går att utläsa ur Skolverkets rapport PISA 2015 15-åringars kunskaper i 

naturvetenskap, läsförståelse och matematik (2016d) där en sammanfattning av OECD:s 

internationella rapport från PISA 2015 framförs. Resultatet visar att svenska elever med 

lägre socioekonomisk status, så som bland annat flerspråkiga elever med mångkulturell 

bakgrund, har sämre resultat än de elever som har högre socioekonomisk status och 

inhemsk bakgrund. Det framgår dock tydligt i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016c) att all undervisning ska utgå från 

elevernas tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att främja alla elevers fortsatta 

lärande och kunskapsutvecklande.  

Utifrån den beskrivna problematiken och med kännedom från tidigare arbete (Ekdén & 

Wallin, 2016) om att grupparbeten skapar goda förutsättningar för flerspråkiga elevers 

språk- och kunskapsutveckling utvecklades ett intresse av att undersöka detta mer 

ingående. Tidigare forskning visar dock att om flerspråkiga elever ska gynnas av 

undervisningsformen grupparbete måste lärarna planera och organisera grupparbeten som 

kräver att eleverna kommunicerar med varandra och därigenom utvecklar ämneskunskaper 

(Gibbons, 2016). Med detta som bakgrund är det av intresse att undersöka verksamma 

lärares uppfattningar angående grupparbeten som syftar till att skapa utrymme för muntlig 

interaktion i det flerspråkiga klassrummet.  

Föreliggande studie är en flerfallstudie där åtta elever från två olika parallellklasser i 

årskurs 3 medverkar samt deras fyra undervisande lärare. Datainsamlingen har grundats på 

observationer av grupparbeten och intervjuer med verksamma lärare. Inledningsvis följer 

en beskrivning av studiens teoretiska ansats, kopplingar till styrdokumenten, centrala 

begrepp för studien och tidigare forskning inom området (kap. 2). Därefter beskrivs 

studiens syfte och frågeställningar (kap. 3), följt av en redogörelse för de metoder och urval 
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som legat till grund för studiens resultat (kap. 4). Därefter presenteras de resultatet som 

framkom genom analyser av insamlad data (kap. 5). Avslutningsvis diskuteras val av 

metod och studiens resultat i förhållande till bland annat tidigare forskning (kap. 6).  
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2. Bakgrund 

Kapitlet inleds med en förklaring av den teori som ligger till grund för studien, (2.1) 

Därefter behandlas styrdokument som beskriver grundskolans syfte, mål och riktlinjer 

(2.2). Vidare definieras centrala begrepp för studien (2.3, 2.4). Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning med tre rubriker, muntlig interaktion i grupparbete (2.5), grupparbete 

som främjar muntlig interaktion (2.6) och lärarens roll vid organisering av grupparbete 

(2.7).  

2.1 Sociokulturell teori 

Språkets primära funktion är ett medel för samvaro och kommunikation samt ett medel för 

förståelse och yttrande. Därmed är språket ett verktyg som hjälper människan att förstå sin 

omvärld (Vygotskij, 2001). Denna studie baseras på Lev Vygotskijs teorier om språk, 

lärande och utveckling. Han ansåg att utan social kommunikation sker ingen utveckling av 

vare sig språket eller tänkandet. Det är i den sociala samvaron som människans ges 

möjlighet till utveckling. Vidare har denna teori ett synsätt grundas i att människan inte 

upplever världen direkt utan i omvägar med hjälp av medierande redskap. Människan 

skapar redskap för att tolka och konstruera sin omvärld. Medierande redskap är kulturellt 

betingat och utgörs av två olika verktyg, ordtecknens verktyg och arbetsverktyg 

(Vygotskij, 2001). Säljö (2014) som idag är en framträdande profil inom det 

sociokulturella perspektivet beskriver att ordtecknens verktyg eller som han valt att 

benämna det, språkliga verktyg är ett av de viktigaste medierande redskap som människan 

använder vid kommunikation och vid utvecklande av förståelse.  

 

Det centrala i det sociokulturella perspektivet är att lärande och utveckling sker i social 

samvaro där interaktion sker mellan deltagarna. I relation till skola och undervisning menar 

Vygotskij (2001) att läraren har en avgörande roll i att utmana elevernas tänkande. I detta 

sammanhang brukar man tala om den proximala utvecklingszonen som kort kan beskrivas 

som avståndet mellan vad en individ kan klara av själv och vad den kan klara av med stöd 

av en lärare eller en annan mer kompetent person inom området. Speciellt viktig blir därför 

interaktionen mellan personer som har kommit längre i sin utveckling respektive personer 

som inte kommit lika långt i sin utveckling (Säljö, 2014). Den hjälp som eleverna får kallas 

för stöttning vilket är en tillfällig hjälp som leder eleven mot nya nivåer av förståelse 

(Gibbons, 2016).  
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2.2 Styrdokument 

Förmågan att använda språket påverkar individers sätt att leva och verka i ett samhälle som 

karaktäriseras av förändringar och mångkultur. Skolans uppgift är därmed att förbereda 

eleverna och ge dem de verktyg de behöver för att kunna vara delaktiga i samhällslivet 

(Skolverket, 2016a). Tala, lyssna och samtala är betydelsefulla aspekter som ger eleverna 

tilltro till sin språkliga förmåga. Intentionen i undervisningen är därför att ge samtliga 

elever kunskap om hur de kan formulera sig tydligt, hur de lyssnar lyhört samt hur ett 

samtal förs och sedan kan utvecklas till en diskussion. För att eleverna ska kunna utveckla 

dessa aspekter måste de få använda språket (Skolverket, 2016a). 

 

I Läroplanen (Skolverket, 2016c) framgår det att skolans undervisning ska bedrivas enligt 

demokratiska arbetsformer som förbereder eleverna att aktivt delta i samhällslivet. 

Eleverna ska därmed ges möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt 

som tillsammans med andra. Det är alltså lärarens uppgift att se till att eleverna får pröva 

olika arbetssätt och arbetsformer i sin utbildning. 

2.3 Det flerspråkiga klassrummet och flerspråkiga elever 

I ett samhälle präglat av mångfald krävs det enligt Damber (2014) ett klassrum som kan ta 

tillvara mångfaldens möjligheter. I det flerspråkiga klassrummet beaktas alla elevers 

kulturella, språkliga och religiösa bakgrunder. Vidare ses mångkultur och flerspråkighet 

som en resurs och alla elever oavsett kulturell, språklig eller religiös bakgrund är 

inkluderade i klassrumsgemenskapen. I denna studie definieras det flerspråkiga 

klassrummet i samstämmighet med Dambers (2014) beskrivning. För att förtydliga detta 

innefattar det flerspråkiga klassrummet i denna studie elever som har både svenska som 

andraspråk och elever som har svenska som modersmål.  

 

Till skillnad från definitionen av det flerspråkiga klassrummet innefattar definitionen av 

flerspråkiga elever enbart elever som har svenska som andraspråk. I Kommentarmaterialet 

till kursplanen i svenska som andraspråk (Skolverket 2016b) framgår det att flerspråkiga 

elever är en definition av elever som helt eller delvis har utvecklat ett nytt språk i en miljö 

där det nya språket är officiellt. Vidare framgår det att elever som har svenska som 

andraspråk kan ha kommit till Sverige före eller under sin skolgång.  
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2.4 Grupparbete 

Definitionen av grupparbete är mångtydig då syftet och funktionen med grupparbete 

varierar. Hammar Chiriac (2013) benämner olika syften för grupparbete med två olika 

uttryck grupparbete som mål respektive grupparbete som medel. Syftet med grupparbete 

som mål är främst att eleverna ska utveckla sociala förmågor. Grupparbete som medel 

syftar, till skillnad från grupparbete som mål, främst till att eleverna ska utveckla 

ämneskunskaper där samarbetet i gruppen utgör grunden för elevers kunskapsutveckling. 

Hammar Chiriac och Granström (2012) skiljer därmed även på uttrycken arbete i grupp 

respektive arbete som grupp. Vid arbete i grupp befinner sig eleverna i mindre grupper 

men de arbetar och löser uppgiften individuellt. Vid arbete som grupp arbetar eleverna 

tillsammans och använder gruppens kompetenser för att nå ett gemensamt mål. Vidare 

beskriver Gibbons (2016) att konstellationer på grupper kan variera men grupperna måste 

minst innehålla två elever. 

2.5 Muntlig interaktion i grupparbete 

I grupparbetet ges elever möjlighet att använda språket i ett meningsfullt sammanhang. De 

ges många tillfällen till att interagera med varandra och därmed blir den språkmängd de 

producerar stor. Eleverna får även använda språket i olika sammanhang och uttrycka sig 

på olika sätt. Frågeformuleringar och utbyte av idéer samt formuleringar av gemensamma 

lösningar på problem kräver att eleverna använder liknande men även samma ord i olika 

kontexter. Detta gör att elevernas kommunikativa förmåga samt ordförråd utvecklas. 

Vidare är det när eleverna kommunicerar med varandra som språket, begrepp och 

formuleringar blir elevnära (Gibbons, 2016). 

 

Bilen och Tavil (2015) har genomfört en studie där syftet var att ta reda på om 

grupparbetesstrategier utgör någon effekt på elevernas utveckling av deras ordförråd och 

kommunikativa förmåga, vid inlärning av ett nytt språk. I studien medverkade två lärare 

och deras fyrtioåtta elever som delats in i två lika stora grupper. Grupperna utgjordes av 

en experimentgrupp, där elever undervisades i grupper när de skulle arbeta med 

ordförrådsutveckling och kommunikativa förmågor. Den andra gruppen utgjordes av en 

kontrollgrupp som istället hade traditionell helklassundervisning vid dessa tillfällen. Innan 

undersökningen började fick samtliga elever fylla i ett för-test som forskarna hade gjort. 

Efter fem veckor fick eleverna fylla i ett liknande slut-test. Resultatet visade att de elever 
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som ingick i experimentgruppen hade utvecklat ett större ordförråd och en mer nyanserad 

kommunikativ förmåga än de elever som ingick i kontrollgruppen (Bilen & Tavil, 2015). 

 

I en studie gjord av Gröning (2006) har en avgörande aspekt angående flerspråkiga elevers 

förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling i grupparbeten uppmärksammats. Om 

flerspråkiga elever ska få optimala förutsättningar att utveckla andraspråket måste de vara 

i grupper där både flerspråkiga elever och elever med svenska som modersmål ingår. Om 

eleverna får gruppera sig själva grupperar sig eleverna ofta i grupper som utgörs av samma 

modersmål och då sker inte någon språklig utveckling enligt Gröning (2006). Hon menar 

att de flerspråkiga eleverna inte får möjlighet att höra andraspråkets tillrättalagda uttal och 

formuleringar. Gröning (2006) anser därför att läraren bör grupperna eleverna och se till 

att gruppmedlemmarna kan berika varandras språk.  

2.6 Grupparbete som främjar muntlig interaktion 

Utrymmet för muntlig interaktion i grupp måste planeras. Språkutvecklingen sker inte 

automatiskt utan läraren måste skapa utrymme och förutsättningar som kräver att eleverna 

kommunicerar med varandra (Gibbons, 2016). Hon behandlar fyra principer: tydliga 

instruktioner, uppgifter som kräver interaktion, alla i gruppen är engagerade och 

undervisa om samtalsregler. Om dessa principer följs vid arbete i grupp sätts eleverna och 

deras språkutveckling i centrum. Nedan görs en beskrivning av dessa principer och några 

sätts även i relation till olika forskningsresultat.  

 

Tydliga instruktioner 

Att förstå och komma ihåg en instruktion kan vara en stor utmaning för flerspråkiga elever, 

speciellt om instruktionen innehåller stegvisa anvisningar. Läraren ska i dessa fall försöka 

använda olika informationskällor för att förtydliga instruktionen för eleverna. Muntlig 

instruktion kan kompletteras med både visuella informationskällor, i form av text och bild 

men också av handfasta konkreta exempel. För ytterligare förtydliganden kan läraren be 

eleverna att återberätta instruktionen. Vidare påpekas att tydliga instruktioner inte är 

detsamma som förenklande instruktioner (Gibbons, 2016). 
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Gruppuppgifter som kräver muntlig interaktion 

Ett grupparbete ska kräva att eleverna kommunicerar med varandra. Exempel på sådana 

uppgifter är de som innehåller informationsklyftor. Dessa uppgifter går ut på att varje elev 

bär på olika informationsdelar och för att gruppen ska kunna slutföra uppgiften måste 

eleverna delge sin information till resterande gruppmedlemmar. En av dessa uppgifter som 

innehåller informationsklyftor benämns skärmövning och är bland annat användbar när 

eleverna arbetar i par. Uppgiften går ut på att ena eleven skärmar av sin information, vilket 

kan vara en bild, och sedan förklarar för sin partner vad han eller hon ser. Partnerns uppgift 

är att lyssna och se om han eller hon har en bild som stämmer överens med informationen 

(Gibbons, 2016). 

 

Alla i gruppen är engagerade  

Ett grupparbete ska kräva att samtliga elever är delaktiga och engagerade. Hem- och 

expertgrupper är ett exempel på en övning som gör att alla elever är delaktiga och 

engagerade. Uppgiften bygger på att eleverna skall arbeta i grupp. I första momentet delas 

eleverna in i expertgrupper. I expertgrupperna samlar eleverna information inom ett 

specifikt område varav syftet är att eleverna blir experter inom detta. I moment två delas 

eleverna in i tvärgrupper, de nya grupperna benämns hemgrupper och i dessa har nya 

konstellationer skapats med en eller flera elever från varje expertgrupp. I hemgrupperna 

ska varje enskild elev delge sin områdesspecifika kunskap till de andra 

gruppmedlemmarna. Syftet med hemgrupperna är att alla elever ska ha utvecklat en 

förståelse och kännedom för de andra gruppernas expertområden (Gibbons, 2016). 

 

En annan aspekt som påverkar gruppmedlemmarnas engagemang är uppgiftens struktur. 

Forslund Frykedal (2008) har i sin studie anmärkt att om uppgiften är sammanhållen och 

eleverna måste samarbeta för att kunna utföra uppgiften resulterar det i att samtliga elever 

är engagerade och delaktiga. Hon påpekar även att uppgiften bör kräva att eleverna 

interagerar med varandra. Exempelvis kan en sammanhållen uppgift baseras på att eleverna 

ska framföra sina egna åsikter och tankar kring något som inte har ett korrekt svar. Om 

uppgiftens struktur istället är delbar och ger eleverna ett val att arbeta individuellt eller 

tillsammans, väljer majoriteten av eleverna att arbeta individuellt. Forslund Frykedal 

(2008) menar att om eleverna får valmöjligheter i en gruppuppgift angående samarbete 

eller individuellt arbete kommer majoriteten av grupperna att utföra ett enskilt arbete som 

kan inkludera en viss mån av samarbete i form av att eleverna kommunicerar och rådfrågar 
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varandra när olika beslut ska tas. Hon framhäver dock att både gruppuppgifter som är 

sammanhållna och delbara främjar engagemang och delaktighet fast på olika nivåer av 

samarbete.  

 

Undervisa om samtalsregler 

Mercer och Littleton (2007) framhäver att samtliga elevers resultat ökar vid explicit 

undervisning om hur samtal sker. De har undersökt elevers utvecklande av 

ämneskunskaper och resonerande språkanvändning vid användande av ett program vid 

namn Thinking Together. Programmet består av ett tiotal lektioner där elever systematiskt 

ska lära sig att tänka tillsammans. Programmet inleds med att elever och lärare samtalar 

om vad som kännetecknar ett bra samtal och vad varje deltagare kan bidra med. Vidare 

sätts gemensamma samtalsregler upp i klassrummet. Under följande lektioner arbetar 

eleverna med gruppuppgifter som kräver muntlig interaktion. Vidare inleds och avslutas 

varje lektion med ett lärarlett samtal, där eleverna blir påminda om samtalsregler och får 

hjälp med att utvärdera sina samtal. I undersökningen ingick en experimentgrupp som fick 

undervisning enligt Thinking Together och en kontrollgrupp som inte fick undervisning 

enligt detta program. Resultatet visar att samtliga elever som arbetat med programmet hade 

förbättrat sina ämneskunskaper och utvecklat ett mer resonerande språk än de elever som 

inte arbetat med programmet.  

 

Vidare behöver eleverna även få vägledning i hur agerande och utförande bör ske i en 

grupp (Gibbons, 2016). De regler som gäller vid grupparbeten är ofta ”osynliga regler” 

och baseras på kulturella normer. Det är därför nödvändigt att läraren tydliggör dessa 

oskrivna regler, och framförallt om eleverna har olika kulturella bakgrunder. Vidare 

framhävs betydelsen av att ge eleverna konkreta uttryck och formuleringar som är lämpliga 

vid ett grupparbete. Eleverna kan behöva vägledning i hur formuleringar av medhåll 

uttrycks eller hur ett förslag kan läggas fram på ett artigt sätt samt vilken samtalston som 

ska användas. Att undervisa om språkets interpersonella funktioner, hur språket används 

och utvecklas i olika relationer, undervisas sällan explicit trots att det är en betydande del 

av elevernas relationsbyggande processer och kollektiva arbete (Gibbons, 2016). 

2.7 Lärarens roll vid organisering av grupparbete  

Hammar Chiriac och Granström (2012) har i deras studie intervjuat fyrtioen 

högstadieelever från tre olika högstadieskolor. I intervjuerna skulle eleverna bland annat 
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beskriva ett bra respektive ett dåligt grupparbete samt vad de tror kan påverka denna 

fördelning. Utifrån elevernas beskrivningar kunde sex avgörande aspekter för 

grupparbetets kvalité identifieras: Organisation och arbetsvillkor i gruppen, arbetssätt i 

grupperna, gruppuppgiftens utformning, redovisning av utfört arbete, bedömning av 

grupparbete samt lärarens roll. Enligt eleverna kan alla dessa aspekter påverka ett 

grupparbetes kvalité men de uttrycker tydligt att lärarens roll är den aspekt som har störst 

betydelse. Eleverna menar att läraren i grund och botten bestämmer, planerar och 

organiserar och har en betydande roll för hur de övriga aspekterna iscensätts i 

undervisningen. Med utgångspunkt i elevernas ställningstaganden har Hammar Chiriac 

och Granström (2012) formulerat fyra principer som lärare kan följa för att kunna skapa 

grupparbeten av hög kvalité. För det första ska läraren vara engagerad och närvarande 

under arbetets gång och visa ett intresse för det eleverna gör. För det andra måste läraren 

förbereda eleverna inför hur arbete i grupp genomförs, eleverna måste få vägledning i hur 

de ska kommunicera med varandra och hur de ska organisera arbetsuppgifter. 

Avslutningsvis ska läraren konstruera och presentera tydliga och intressanta 

gruppuppgifter.  

 

I en annan studie gjord av Hammar Chiriac och Forslund Frykedal (2011) framgår det att 

lärare har en negativ inställning till grupparbete. Lärarna som ingick i studien kom från tre 

olika svenska skolor och representerade både manliga och kvinnliga lärare. Data samlades 

in genom fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att intervjuerna genomfördes i mindre 

grupper. I intervjuerna uttrycker lärarna tydligt att vid de fåtal tillfällen som de arbetar med 

grupparbete är det främst för att eleverna ska lära sig att samarbeta och inte för att de ska 

utveckla ämneskunskaper. Lärarna var också angelägna om att eleverna skulle arbeta som 

en grupp, vilket innebär att eleverna ska arbeta tillsammans och gemensamt komma fram 

till beslut. De beskrev också svårigheten i att kunna hjälpa alla och se till att alla elever är 

aktiva i uppgiften. Utifrån intervjuerna har Hammar Chiriac och Forslund Frykedal (2011) 

utvecklat en teori om att lärarnas motvilja till grupparbete grundas i olika antaganden. Det 

första antagandet är att elevernas olika förmågor och ambitioner skapar motstånd för att 

arbeta i grupp samt att lärarna redan innan antog att eleverna inte ville arbeta i grupp. Det 

andra antagandet var att lärarna har föreställningar om att grupparbete är tidsutövande och 

en krävande undervisningsmetod. Avslutningsvis påpekar Hammar Chiriac och Forslund 

Frykedal (2011) att lärares antaganden och föreställningar om grupparbete påverkar dess 

utrymme i undervisningen. 
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Baines, Blatchford & Chowne (2007) har undersökt effektiviteten av SPRinG-program, 

vilket är ett program som syftar till att ge lärare strategier för att förbättra grupparbetet i 

det autentiska klassrummet. I studien ingick 560 elever, vilka var med i experimentgruppen 

och fick undervisning enligt SPRinG-program, samt 1027 elever som ingick i 

kontrollgruppen och hade inte undervisning enligt SPRinG-program. Avsikten med 

SPRinG-program var att ge lärarna underlag för att bedriva en undervisning som innehåller 

grupparbeten som främja elevernas språk- och kunskapsutveckling. Lärarna som ingick i 

SPRinG-program fick en handbok som behandlade fyra grundantaganden. Dessa 

grundantaganden berörde elevernas möjligheter till utvecklande av de förmågor som krävs 

vid grupparbete, lärarnas förberedelse inför ett grupparbete gällande gruppstorlek och 

utformande av gruppuppgifter samt lärarnas avgörande stöttning under arbetets gång. 

Studiens resultat visar att SPRinG-program elever hade gjort större akademiska framsteg 

än de elever som ingick i kontrollgruppen. Lärarens förhållningsätt och medvetenhet om 

grupparbete har stor betydelse för hur gynnsam undervisningsformen grupparbete är 

angående elevernas akademiska framsteg (Baines et al., 2007).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka verksamma 
lärares uppfattningar om grupparbete som syftar till att skapa utrymme för muntlig 
interaktion i det flerspråkiga klassrummet och genom observationer analysera hur detta 
kommer till uttryck i klassrumspraktiker.  
 
Detta syfte avser jag att uppfylla genom att besvara följande frågor: 
 

• Hur beskriver verksamma lärare att de organiserar grupparbeten för att skapa 
utrymme för muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet?  
 

• Hur kommer lärarnas intentioner om grupparbete till uttryck i klassrumspraktiken? 
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4. Metod  

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens undersökningsdesign (4.1). Sedan 

förtydligas de datainsamlingsmetoder som använts (4.2), följt av de urval som gjorts (4.3). 

Därefter beskrivs studiens genomförande (4.4) och hur data har analyserats (4.5). Efter det 

följer en redogörelse för studiens tillförlitlighet (4.6). Avslutningsvis framförs de etiska 

överväganden som har beaktats under studiens gång (4.7).  

4.1 Flerfallstudie  

All empirisk forskning har en undersökningsdesign som visar på logiken mellan 

forskningsfrågor, datainsamlande, analys och slutsatser (Yin, 2007). Undersöknings-

designen för denna studie är en flerfallstudie, som inrymmer två olika fall. En flerfallstudie 

är en variant av en enfallstudie och ingår i samma metodologiska ramverk (Yin, 2007). 

Fallstudie, liksom flerfallstudie karaktäriseras av att undersökaren vill få en djupare inblick 

i enskilda avgränsade områden, så kallade fall (Harboe, 2013). Vidare är denna 

forskningsansats lämplig när forskningsfrågorna behandlar frågeställningar hur eller 

varför? (Yin, 2007).  

4.2 Datainsamling  

För att kunna besvara syfte och frågeställningar har datainsamlingsmetoderna observation 

och intervju använts. Yin (2007) menar att det är en fördel att komplettera olika 

datainsamlingsmetoder, under en observation ges information om ett direkt skeende och 

genom intervjun kan de observerade ge uttryck för deras uppfattning av händelseförloppet. 

Det handlar då inte enbart om observatörens tolkningar av situationen utan även 

deltagarnas egna uppfattningar inkluderas. I nedanstående två underrubriker beskrivs dessa 

metoder mer ingående.  

4.2.1 Observation  

Det finns olika typer av vetenskapliga observationer och en observatör kan agera och 

observera utifrån olika nivåer. I denna studie representeras observatören av en icke-

deltagande observatör, vilket betyder att observatören inte är aktivt deltagande i de 

verksamheter eller aktiviteter som observeras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den 

vetenskapliga typ av observation som genomförts är en strukturerad observation vilken 

karaktäriseras av att observatören har förutbestämda aspekter som observeras samt att de 
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personer som ingår i undersökningen observeras under en speciell tidsrymd som bestämts 

i förväg. Vid observationen följs ett konstruerat observationsschema som syftar till att rikta 

observationen mot de aspekter som är intressanta för arbetets syfte och frågeställningar 

(Bryman, 2011).  Innan observationen ägde rum konstruerades ett observationsschema 

med utgångspunkt från insamlad forskning som tagits del av vid inläsning kring 

ämnesområden av grupparbete och muntlig interaktion (se Bilaga 1). Vid formulering av 

precisa påståenden och frågeställningar som utgjorde innehållet i schemat utgick jag från 

studiens syfte och frågeställningar samt information från olika forskares åsikter om de 

ståndpunkter som enligt dem påverkar om ett grupparbete skapar utrymme för muntlig 

interaktion.  

4.2.2 Intervju  

En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad. I denna studie har fyra 

semistrukturerade intervjuer genomförts. Denna intervjuform definieras av att intervjuaren 

följer en intervjuguide (se Bilaga 2) där teman och intervjuområden är formulerade på 

förhand, dock finns det utrymme för avvikelser från guiden om intervjupersonen skulle 

behandla andra intressantområden (Bryman, 2011). Då avsikten med intervjun var att få 

förståelse för vad lärarna själva har för uppfattning om grupparbete och muntlig interaktion 

ansågs semistrukturerad intervju lämplig. Frågorna som ställdes var oftast öppna och gav 

därmed intervjupersonerna möjlighet att framföra sina egna åsikter och tankar (Bryman, 

2011). 

4.3 Urval  

Den skola, de klasser samt de lärare som deltagit i denna studie utgörs av ett målinriktat 

urval, vilket innebär att de valts ut på ett strategiskt sätt och att de därmed anses relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Den miljö som undersöks är en 

mångkulturell skola där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. På denna skola är 

årskurserna indelade i olika parallellklasser. Eftersom jag varit på denna skola tidigare har 

jag sedan innan bildat mig en uppfattning om skolans situation. Utifrån denna medvetenhet 

utvecklades en idé kring att undersöka elever från två olika parallellklasser, vilket i denna 

studie är paralleller från årskurs 3. I studien deltar åtta elever, varav fyra från varje 

parallellklass. Vidare ingår även de fyra klasslärarna som är verksamma i de observerade 

klasserna. 
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För att ingen elev, lärare eller skola ska kunna kopplas till denna studie har jag valt att 

benämna de olika årskurserna som fall 1 respektive fall 2. I dessa beskrivningar ingår även 

klasslärarna som fingeras med siffrorna 1–4.   
 

 
Figur 1: Beskrivning av fall 1, information om klassen, den observerade gruppen samt lärares 
yrkesverkserfarenheter  
 

 
Figur 2: Beskrivning av fall 2, information om klassen, den observerade gruppen samt lärares 
yrkesverkserfarenheter  

Fall 1 

Information om klassen:   
Antal elever: 27  
Språk: Majoriteten av eleverna är flerspråkiga, åtta språk representerade i klassen  
 
Information om observerad grupp:  
Antal elever: 4 
Modersmål: Assyriska, arabiska, dari och somaliska  
 
Lärare:  
Lärare 1: 
Yrkeserfarenhet: Verksam lärare i femton år. Arbetat som lärare i andra länder. Arbetat 
som SFI lärare. Arbetat i förberedelseklass.  
 
Lärare 2: 
Yrkeserfarenhet: Verksam lärare i ett år. Arbetat enbart på denna skola.  

Fall 2  

Information om klassen:  
Antal elever: 27 elever  
Språk: Majoriteten av eleverna är flerspråkiga, fem språk representerade i klassen 
 
Information om observerad grupp:  
Antal elever: 4 
Modersmål: Två elever har svenska som modersmål, en har kinesiska och en arabiska.  
 
Lärare 
Lärare 3 
Yrkeserfarenhet: Verksam lärare i två år. Arbetat enbart på denna skola, haft praktik på 
svenska skolan i Thailand.  
 
Lärare 4: 
Yrkeserfarenhet: Verksam lärare i 7 år. Arbetat i andra kommuner.  
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4.4 Genomförande.  

De grupparbetestillfällen som observerats ingick i ett större projekt som eleverna arbetat 

med under en längre tid. Arbetet handlade om nordisk mytologi och asagudarna. Varje 

grupp skulle söka fakta om en speciell gud och sedan med hjälp av en plansch redovisa om 

sin gud inför sina klasskamrater. Vid observationstillfället var båda klasserna vid 

avslutningsskedet av projektet och eleverna arbetade med att dekorera planscherna. De 

grupper som observerats hade dock kommit olika långt i sin arbetsprocess. Gruppen som 

observerades i fall 1 skulle precis börja dekorera sin plansch och gruppen som 

observerades i fall 2 hade redan påbörjat processen med att dekorera sin plansch. Vid 

observation av fall 2 var det en del andra grupper som redan var färdiga och arbetade med 

enskilda uppgifter som inte ingick i grupparbetet.  

 

Först observerades fall 1 som följdes av en observation av fall 2. Under observationen var 

eleverna medvetna om att klassen skulle observeras. De var dock inte medvetna om att 

observationen var fokuserad på en av grupperna, detta för att eleverna skulle agera så 

sanningsenligt som möjligt. Avsikten med observationen var dels att studera hur läraren 

agerar och arbetar vid grupparbeten, dels att observera elevernas agerande och muntliga 

utbyten vid grupparbeten.  

 

Intervjuerna utfördes efter att observationerna ägt rum. Intervjuerna genomfördes med en 

lärare i taget. Samtalet spelades in, med lärarnas godkännande, och under intervjuerna 

gjordes anteckningar i intervjuguiden. Anteckningar fördes för att enklare kunna bygga 

vidare på lärarnas svar och ställa följdfrågor därefter. Justessen och Mik-Meyer (2011) 

rekommenderar att intervjuer dokumenteras med ljudinspelningar då enbart anteckningar 

inte kan ge samma detaljerade information. Efter intervjuerna transkriberades de 

ljudinspelade materialet. Transkriberingen gör det lättare att bibehålla intervjupersonernas 

ordalag och uttrycksätt (Bryman, 2011).  

4.5 Analys  

Observationerna och intervjuerna har analyserats med hjälp av en innehållsanalys, vilket 

innebär att materialet fördelas i olika kategorier. Kategoriseringen utgörs av 

ämnesområden som framkommit under bearbetning av insamlat material (Bryman, 2011). 

Inledningsvis analyserades det transkriberade materialet genom att föra samman alla 

lärares olika svar i ett dokument. Det blev då tydligt om lärarna hade skilda eller liknande 
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uppfattningar angående respektive intervjufråga. Därefter lästes materialet återigen och ett 

objektiv förhållningsätt användes. Under läsning av det transkriberade materialet framkom 

vissa ämnesområden, Lärarens uppfattning av begrepp, Gruppsammansättningar, 

Lärarens roll och Delaktighet. Dessa ämnesområden färgkodades för att tydliggöra de 

olika områdena. De ämnesområden som urskilts innehöll flera olika aspekter och därför 

behövdes en ytterligare bearbetning av materialet genomföras. Varje ämnesområde 

analyserades var för sig och genom detta utkristalliserades mer precisa och specifika 

ämnesområden som är relevanta för denna studies syfte och frågeställningar. Lärarnas 

uppfattning om grupparbete, Lärarnas uppfattning om muntlig interaktion, Grupparbete i 

relation till muntlig interaktion, Betydelse av gruppkonstellationer, Tydliga instruktioner 

och Elevers delaktighet vid grupparbete. Ämnesområdet gruppsammansättningar utgörs 

av tre underteman då det i analysen framkom tre huvudsakliga aspekter, Varierande 

gruppsammansättningar, Optimala antalet gruppmedlemmar och Faktorer som lärare bör 

beakta vid gruppsammansättningar. Liknande process utfördes vid analys av 

observationsschemat men detta material behövdes inte bearbetas två gånger. När analysen 

av observationsscheman påbörjades var rubriker redan identifierade och det var lätt att 

anpassa observationsschemats innehåll till de förutbestämda rubrikerna. Dessa rubriker 

utgör även de olika delarna i denna studies resultat. Att tillägga är att observationsschemat 

analyserades inte enbart för att komplettera innehåll till intervjuerna utan även för att hitta 

nya ämnesområden, dock framkom inga nya ämnesområden utifrån analysen av 

observationsscheman. 

4.6 Tillförlitlighet 

För att stärka studiens tillförlitlighet har fyra delkriterier beaktats (Bryman, 2011). 

Studiens trovärdighet bekräftas dels genom att olika datainsamlingsmetoder har 

kompletterat varandra; intervjuer ger information om deltagarnas uppfattningar medan 

observationer ger information om det faktiska skeendet. Detta resulterar i att studiens 

resultat stödjs av två olika beskrivningar av en social verklighet. Sedan stärks studiens 

trovärdighet genom den analysprocess som fortskridit av de intervjuer och observationer 

som ingått i studien.  Intervjuerna har genomförts med ljudupptagningsfunktioner och 

därefter har det inspelade materialet transkriberats i största språkliga precision för att 

därefter analyseras och kategoriseras i olika ämnesområden. Efter kategoriseringen av 

olika ämnesområden påbörjades analys av observationsscheman. Observationsschemans 

innehåll anpassades till de redan identifierade ämnesområdena för att visa på flera olika 
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sociala verkligheter. Kriteriet för överförbarhet behandlas utifrån strävan att ge läsaren en 

god förståelse för de deltagande personerna och de miljöer som ingår i studien. Läsaren 

förses med tydliga beskrivningar för att sedan själv kunna avgöra till vilken grad resultatet 

är överförbart till andra situationer och sammanhang. Pålitligheten stärks genom 

redogörelser av studiens alla delmoment, samt genom ett granskande synsätt vid val av 

datainsamlingsmetoder som skulle vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera möts upp i största möjliga mån. Under 

studiens gång har ett objektivt förhållningsätt eftersträvats utan att låta personliga 

värderingar medvetet påverka studiens utförande eller resultat (Bryman, 2011).  

4.7 Etiska överväganden 

När en forskningsstudie utförs kan det uppstå situationer som gör att forskaren ställs inför 

etiska frågor. Därför har statliga myndigheter och insatser formulerat regler för hur 

forskning ska bedrivas ur en etisk synpunkt (Bryman, 2011) Några av de etiska principer 

som svensk forskning ska beakta redogörs för i Vetenskapsrådets rapport god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). I rapporten framgår inte några tydliga 

benämningar på dessa etiska principer men däremot framför Bryman (2011) följande 

benämningar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan beskrivs dessa krav och relateras till genomförandet av denna 

studie.  

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar berörda personer om studiens syfte 

samt att deltagandet är frivilligt. Detta gjordes både innan och under studien gång vid bland 

annat intervjusessionen. I studien observeras elever, vilket kräver ett godkännande av 

elevers vårdnadshavare. Ett brev utformades där studiens syfte och medgivande av barnets 

delaktighet kunde godkännas, vilket stämmer överens med samtyckeskravet. Vid 

insamlandet av data har information om deltagarna behandlats konfidentiellt i enlighet med 

konfidentialitetskravet. För att beakta nyttjandekravet blev alla intervjuade personer, innan 

intervjusessionen, muntlig informerade om att deras anonymitet i studien var garanterad, 

även deras arbetsplats. Lärarna fick även information om att det inspelade materialet endast 

kommer att användas för att besvara denna studies syfte och frågeställningar och därefter 

kasseras. På samma sätt kommer även information om observationerna att kasseras när 

studien publicerats.   
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit genom studien. Inledningsvis 

presenteras lärarnas uppfattningar om grupparbete och muntlig interaktion (5.1, 5.2) följt 

av förtydliganden om grupparbete i relation till muntlig interaktion (5.3). Därefter framförs 

lärarnas resonemang kring betydelsen av gruppkonstellationer (5.4). Vidare presenteras 

innebörden av tydliga instruktioner (5.5) och avslutningsvis framförs elevernas delaktighet 

vid grupparbete (5.6). Vid läsning av resultatet följs ett mönster, först presenteras lärarnas 

resonemang och uttalanden och därefter jämförs dessa med det som betraktades under 

observationerna.  

5.1 Lärarnas uppfattning om grupparbete 

Under intervjun skulle samtliga lärare besvara frågan ”Vad innebär grupparbete för dig?” 

Samtliga lärare uppger att grupparbete innebär samarbete, att eleverna ska lära sig att 

samarbeta med varandra och inte enbart med dem som de leker med på rasterna. 

Majoriteten av lärarna anger även att grupparbete handlar om att eleverna ska lära sig av 

varandra och se vinsten i att arbeta tillsammans. En av lärarna, Lärare 4, beskriver att 

grupparbete innebär lärande på en annan nivå. Hon beskriver att i ett grupparbete samtalar 

eleverna med varandra och i samtalet sker ett lärande som grundas på elevernas ordval och 

förklaringar, vilket hon benämner som lärande på en annan nivå. När lärarna ska beskriva 

deras uppfattning av grupparbete i styrdokumenten framträder en osäkerhet. Lärare 2 

uppger att hon inte vet om grupparbete står uttalat i styrdokumenten, däremot nämner hon 

de begrepp utifrån styrdokumenten som hon relaterar till grupparbete. ”Jag tänker att det 

är viktigt att samarbeta och lära sig att ta hänsyn till andra […] man ska kunna diskutera, 

resonera och ta andras åsikter i beaktning”. Liknande resonemang framhålls från Lärare 4 

som menar att grupparbete är ett arbetssätt som används för att eleverna ska kunna utveckla 

sociala förmågor. Lärare 4 uttrycker ”Jag tänker att det framgår lite asså när man läser 

mellan raderna att grupparbete är ett sätt att nå det som står”. Lärare 1 uppger däremot att 

hon anser att grupparbete finns med på ett betydande sätt i styrdokumenten, hon relaterar 

grupparbete till arbetsformer i nationella proven och menar att grupparbete därför finns 

med på ett betydande sätt. Hon anser att genom grupparbete får eleverna visa att de kan 

arbeta i grupp och medverka i ett samtal. 
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5.2 Lärarnas uppfattning om muntlig interaktion 

Majoriteten av lärarna uppger att muntlig interaktion är detsamma som ett samtal och att 

prata med varandra. En av lärarna, Lärare 1, vidareutvecklar detta resonemang och betonar 

att samtal och muntlig interaktion är likvärdiga. Hon menar att muntlig interaktion bygger 

på att eleverna lyssnar på varandra och ställer följdfrågor på utlåtanden ”[…] om man 

rabblar sin åsikt så är inte det ett samtal, inte interaktion […] det är liksom steget längre”. 

Hon menar att om interaktion ska ske mellan eleverna måste de kunna lyssna på varandra 

och därefter kunna ifrågasätta eller bygga vidare på någon annans yttranden. Lärare 4 

beskriver att muntlig interaktion handlar om samspel mellan människor, vilket även Lärare 

1 antyder i sina resonemang. Det framträder dock en osäkerhet när Lärare 4 ska beskriva 

sin uppfattning om muntlig interaktion i styrdokumenten. ”Jag kan inte påstå att det står 

genom muntlig interaktion så ska […] utan det är mer genom samspel […] jag tänker att 

det är lite, inte riktigt synonymt kanske men att de påminner om varandra”. De andra 

lärarna framför också att muntlig interaktion handlar om samspel. Genom analysen av det 

transkriberade materialet framgår att lärarna relaterar muntlig interaktion till olika begrepp 

som har med samtal och samspel att göra. Exempelvis relaterar Lärare 2 följande 

påståenden utifrån styrdokumenten till muntlig interaktion ”[…] kunna motivera, resonera, 

diskutera, man ska kunna framföra sin åsikt och ta ställning”. Utifrån intervjun var det ett 

fåtal lärare som angav vad eleverna ska samtala om för att en muntlig interaktion ska 

framträda. Lärare 4 beskriver att muntlig interaktion inte handlar om något specifikt ämne 

utan att kommunikation och utvecklandet av muntlig interaktion även äger rum i de 

skeenden då eleverna diskuterar och samtalar om uppgiftens innehåll eller utseende ”Det 

behöver inte vara fakta liksom utan jag tycker att vi ska skriva om det här, nej jag tycker 

vi ska skriva i det högra hörnet. Det är också muntlig interaktion tänker jag”. 

 

5.3 Grupparbete i relation till muntlig interaktion  

När lärarna ska beskriva grupparbete och muntlig interaktion använder de liknande 

begrepp så som samspel, kommunikation, diskutera, lyssna och framföra sin åsikt. Lärarna 

antyder därmed att det finns en relation mellan grupparbete och muntlig interaktion. 

Utifrån lärarnas uttalande framgår det att i ett grupparbete ska eleverna ges utrymme att 

kommunicera med varandra. Vidare ska kommunikationen leda till att eleverna bland annat 

diskuterar, resonerarar och argumenterar. Trots lärarnas gemensamma syn på relationen 

mellan grupparbete och muntlig interaktion är det inte uppenbart att eleverna i sina 
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grupparbeten samtalar med varandra. Detta synliggörs genom analysen av de 

observationsscheman som användes under grupparbetstillfällena (se Bilaga 1). I 

återstående text är det detta observationsschema som hänvisas till.  

 

Vid analys av observationen med fall 1 framgår att elevernas kommunikation under 

grupparbetet var fåordigt. Uppgiften som eleverna ska arbeta med kräver inte att eleverna 

kommunicerar med varandra, egentligen skulle eleverna kunna genomföra uppgiften utan 

att samtala med varandra. Skälet till detta utlåtande är enligt min tolkning att denna uppgift 

lika väl skulle kunna utföras enskilt. Den kommunikation som sker handlar enbart om 

formen av arbetet, hur planschen ska se ut. Egentligen är detta ett val som eleverna kan ta 

själva och uppgiftens slutprodukt kräver inte att eleverna har kommunicerat med varandra. 

Denna uppgift kan slutföras både utan och med muntlig interaktion mellan eleverna. I 

analysen av observationsschemat av fall 1 synliggörs att de samtal som eleverna för baseras 

på korta påståenden och åsikter som beskriver var de vill placera olika texter och bilder på 

planschen. ”Jag tycker att den ska vara där” eller ”Jag vill ha den här” är uttryck som 

eleverna använder. Ifrågasättande av andra elevers åsikter eller väntan på medhåll är 

ovanligt i denna grupp. Elevernas muntliga interaktion karaktäriseras varken av samspel, 

resonerande eller diskussioner. Däremot framför flera i gruppen sin åsikt som förblir 

okommenterad. I framförandet av åsikter formuleras inte åsikten som en fråga utan det är 

mer ett påstående om hur eleven själv anser att det ska vara. 

 

Till skillnad från gruppen i fall 1 har eleverna i fall 2 utvecklat ett mer resonerande språk. 

I denna grupp ifrågasätts åsikter och eleverna får därmed argumentera för sina val. Vidare 

visar eleverna ett behov av medhåll från resterande gruppmedlemmarna innan ett beslut 

tas. ”Vad tror ni om vi sätter den här?” eller ”Vill ni lägga till något eller ska vi skriva ut?” 

I denna grupp framför eleverna sina åsikter och ett ifrågasättande förhållningsätt 

möjliggörs, de lyssnar och beaktar varandras åsikter och eleverna argumenterar för sina 

ställningstaganden.  

5.4 Betydelse av gruppkonstellationer 

Nedan presenteras lärarnas resonemang kring betydelsen av gruppkonstellationer som 

syftar till att främja den muntliga interaktionen. Inledningsvis framförs lärarnas 

resonerande kring vem eller vad som ska utgöra eller utföra en gruppsammansättning 

(5.4.1). Vidare beskrivs det optimala antalet gruppmedlemmar vid arbete i grupp (5.4.2). 
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Avslutningsvis presenteras de faktorer som lärare bör beakta när han eller hon ska 

genomföra en gruppsammansättning (5.4.3). 

5.4.1 Varierade gruppsammansättningar 

Samtliga lärare uppger att gruppsammansättningar ska variera. De menar att eleverna 

ibland ska få bestämma grupper själva och ibland kan det vara slumpen som får avgöra 

men främst är det läraren som ska sätta samman grupperna. Hur gruppsammansättningen 

ska ske beror dels på hur uppgiften är uppbyggd men också på dess syfte. Lärare 4 nämner 

att en gruppindelning även kan baseras på elevernas intresse ”Säg att de ska forska om 

frukt till exempel då kanske man kan få samspela med lite favoritfrukter att dem som har 

samma kan få jobba ihop, ibland kan de vara utifrån intresse om det är möjligt”. Lärare 3 

anser däremot att det främst ska vara läraren som sätter samman grupper inför ett 

arbetsområde. Vidare framhåller hon att om det inte är läraren som konstruerar grupper 

kan det eventuellt ske via lottning. ”Läraren väljer grupper, alternativt man drar stenar eller 

namn liksom för att få ihop dem […] men främst läraren som sätter upp det.” Liknande 

resonemang för Lärare 4 som menar att lottning kan ge eleverna en känsla av att lärarna 

inte alltid bestämmer ”[…] ja för att eleverna ska få känna att det inte alltid är så här AHHH 

nu bestämde de så för att jag inte ska få vara med den och den och att det verkligen är 

slumpen”. 

 

Att eleverna ska kunna arbeta och muntligt interagera med alla råder det dock skilda 

uppfattningar om. Lärare 1 menar att i ett grupparbete ska eleverna få träna på att arbeta 

och kommunicera med alla och att det är ett tillfälle för eleverna att lära känna andra 

klasskamrater än dem som de vanligtvis inte brukar leka med. Till skillnad från Lärares 1 

uttalande anser Lärare 2 att eleverna inte behöver kunna arbete och kommunicera med alla 

elever utan att arbetet i grupp kan anpassas till elevernas förutsättningar Hon menar att 

”Oftast är inte det just målet att kunna arbeta ihop med den personen utan att arbeta i grupp 

och då kanske det inte behöver tvinga på någon så”. 

 

Samtliga lärare framhäver att gruppsammansättningar kan och bör ske på olika sätt. Under 

observationstillfället var det svårt att avgöra hur de observerade grupperna var 

sammansatta, därför fick lärarna själva svara på det. Lärarna i fall 1 och fall 2 beskriver att 

de genomfört en lärarstyrd gruppsammansättning vid detta tillfälle.  
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5.4.2 Optimala antalet gruppmedlemmar  

En annan aspekt som bör beaktas vid gruppkonstellationer, som framträdde genom 

analysen är att lärarna beskriver att en grupp inte får innehålla för få eller för många elever. 

Vad som är för få och vad som är för många råder det dock tveksamhet om.  

 
Intervjuare: Vad är antalet optimala gruppmedlemmar enligt dig? 

Lärare 3: Fyra skulle jag nog gissa eller tycka det är nog rätt tillräckligt. Det kan också vara tre 

eller fem men inte åtta liksom och helst inte mindre än tre, det tror jag man behöver vara, tre till 

sex, fem. Det är svårt men ungefär där.  

Intervjuare: Ja och vad är det som gör det optimalt?” 

Lärare 3 Ja men det är tillräckligt många för att kunna komma överens och få med alla så att ingen 

försvinner bort sådär och inte deltar. Så fyra är ju väldigt bra, fem är nog egentligen för mycket. 

Intervjuare: Så mer än fyra? 

Lärare 3: Ja så mer tre än fem om man tänker så liksom.  

 

Lärare 3 kommer slutligen fram till att tre elever är bättre än fem när arbete i grupp ska 

utföras. Denna uppfattning delas med Lärare 4 som direkt uttrycker sin åsikt om att 

optimala antalet gruppmedlemmar är ”Tre till fyra elever”. Vid följdfrågan ”Varför just 

detta antal är optimalt?” följde ett resonemang kring att om det är för många elever i 

gruppen är risken stor att det saknas en sammanhållen dynamik där alla elever kan och får 

ta plats. Lärare 4 menar att 
 

Fyra eller fler, fyra tycker jag är lite gränsfall att vara i en grupp, tre skulle jag säga i våran ålder 

är kanon för fyra eller fler så blir det väldigt lätt att någon per automatik hamnar lite utanför och 

det är svårt för alla att ta plats och vara lika delaktiga.  (Lärare 4) 

 

Att antalet gruppmedlemmar är en fråga om elevernas möjlighet till deltagande framför 

även Lärare 1 som menar att om det är fler än fem elever så blir det för många viljor och 

att det blir svårt för gruppens medlemmar att komma överens om gemensamma beslut. 

Lärare 2 för liknande resonemang och anser att fyra elever är det optimala antalet vid arbete 

i grupp med argumenten att gruppen är tillräckligt stor för att ett samarbete ska kunna ske 

samt att gruppen kan beakta alla elevers åsikter.  

 

Lärarnas någorlunda gemensamma syn om antalet gruppmedlemmar framgår även vid 

analys av de två observationsscheman som användes vid observationstillfällena. I både fall 

1 och fall 2 är de grupper som observerats indelade i grupper om fyra. Däremot är inte 
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resterande grupper i de observerade klasserna indelade på detta sätt utan några grupper 

består enbart av två elever medan andra består av tre elever. Vid observationstillfället 

framgick det dock att de grupper som bestod av två elever saknade en eller flera 

gruppmedlemmar. Avsikten med gruppsammansättningen var enligt lärarna att samtliga 

grupper skulle innehålla tre till fyra gruppmedlemmar.  

5.4.3 Faktorer som lärare bör beakta vid gruppsammansättningar  

Som nämndes ovan kan gruppsammansättningar bland annat vara lärarstyrda. Samtliga 

lärare fick under intervjun beskriva vad de anser en lärare bör ta hänsyn till när han eller 

hon ska sätta samman en grupp. Genom analysen framträder flera olika aspekter som lärare 

kan och bör beakta vid sammansättning av en grupp. Den aspekt som samtliga lärare lyfter 

fram är elevernas kunskapsmässiga nivåer. Lärare 2 beskriver att antingen kan läraren 

konstruera grupper som bygger på att eleverna har en kunskapsnivå som stämmer överens 

med samtliga i gruppen. Eller kan läraren konstruera grupper där kunskapsnivåerna 

varierar. Lärare 2 menar att ”[…] om de är på helt olika nivåer kan de lyfta varandra”. 

Detta resonemang stödjer studiens teoretiska ansats och visar på att när eleverna befinner 

sig vid proximala utvecklingszonen kan de hjälpa och stötta varandra. Vidare framhåller 

Lärare 2 att lärare även kan konstruera grupper utifrån elevernas modersmål. Lärare 4 

stödjer detta argument och beskriver språk som en betydelsefull faktor som lärare bör 

beakta vid gruppsammansättningar. Lärare 1 förmedlar att lärare kan behöva beakta olika 

faktorer beroende på uppgiftens utformning men att gruppens sammansättning ska visa på 

en bred repertoar av kunskaper och kompetenser. ”Det ska vara brett så att det ska vara en 

blandning på alltså kön, språkbakgrund så att de ofta gynnar gruppen […] Ofta är det bättre 

att bara blanda så mycket som möjligt”. 

 

Under observationstillfället var det svårt att avgöra elevernas modersmål. Lärarna gav då 

uppgifter om elevernas modersmål i respektive observerad grupp. I fall 1 hade samtliga 

elever olika språkliga bakgrunder och ingen hade svenska som modersmål. I gruppen som 

observerades i fall 2 hade två elever svenska som modersmål och de andra två eleverna 

hade kinesiska och arabiska som modersmål. Om lärarna hade en tanke med elevernas 

språkliga bakgrund vid gruppsammansättningen framgick dock inte.  

 

Ytterligare en aspekt som flera lärare framför är att läraren bör ta hänsyn till elevernas 

personligheter och dagsform vid sammansättning av grupper. Lärarna menar då att denna 
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aspekt bör beaktas för att det inte ska uppstå konflikter mellan eleverna när de ska arbeta 

tillsammans. Denna problematik lyfts från olika håll och lärarna för olika resonemang 

kring detta. Lärare 2 och 3 menar att läraren bör ta hänsyn till elevernas personligheter och 

dagsform och sedan använda denna information för att konstruera grupper som tillgodoser 

elevernas behov och förutsättningar. Lärare 1 menar däremot att lärarens medvetenhet kan 

förbises och istället utmana eleverna till att arbeta med olika elever oavsett personlighet 

eller dagsform. ”Sen är det väll alltid det här lite sociala att man vet vilka som går ihop 

alltså så. Samtidigt som det ibland är värt att testa det som man inte tror funkar, det kan bli 

bra ändå”. 

5.5 Tydliga instruktioner  

Att ge tydliga instruktioner inför ett grupparbete anses enligt två lärare vara lärarens 

viktigaste uppgift vid ett grupparbete. Lärare 1 och 2 förmedlar att tydliga instruktioner är 

avgörande för hur grupparbetet kommer fortskrida. Att eleverna förstår vad de ska göra är 

en grundläggande aspekt för att de ska kunna fortsätta arbeta och interagera med varandra. 

Om eleverna uppfattar uppgiften olika kan det enligt Lärare 1 uppstå problem. För att 

undgå detta ska läraren ge eleverna tydliga instruktioner kring vad uppgiften handlar om, 

vilket inkluderar förtydliganden angående olika uppgiftsmoment och i vilken ordning de 

ska genomföras. Därefter behöver läraren även ge tydliga direktiv om hur eleverna ska 

arbeta tillsammans för att ett samarbete ska utvecklas. Läraren ska även ge eleverna 

förtydliganden angående uppgiftens syfte.  

 

I ett klassrum där flertal elever är flerspråkiga anses det vara extra viktigt att samtala med 

eleverna innan grupparbete ska utföras. Lärare 2 menar att ”Vi behöver förklara och 

resonera högt tillsammans för att alla ska vara med på tåget […] vi har mycket muntligt 

för att lägga grunden för en lektion”. Lärare 2 förklarar att de ofta lyfter olika begrepp eller 

att eleverna ifrågasätter olika begrepp innan eleverna börjar arbeta tillsammans. Detta gör 

att eleverna kan förstå instruktionerna på ett bättre sätt. Om oklarheter råder är det inte 

ovanligt att eleverna översätter ord eller begrepp till sina modersmål. Lärare 2 beskriver 

att ”Det kan ju vara att vi lyfter ett ord på arabiska och det klickar för alla liksom”. 

Elevernas modersmål används i dessa situationer som ett hjälpmedel för att eleverna ska 

förstå instruktioner på svenska. Det är inte lätt för läraren att i förväg veta vilka ord eller 

begrepp som kan vara svårbegripliga för eleverna, därför är det enligt min tolkning 

fördelaktigt när läraren är medveten om att förståelsen för en uppgift kan försvåras om 
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eleverna inte förstår grundläggande ord och begrepp. Under intervjun framkommer inga 

antydningar om att tydliga instruktioner innefattar annat än muntliga instruktioner. Vid 

analys av observationsscheman framgår det dock att lärarna i fall 1 respektive fall 2 

förtydligar instruktioner även med hjälp av skriven text och konkreta exempel och inte 

enbart genom muntliga instruktioner.  

 

I fall 1 inleds lektionen med att lärarna genom muntligt uttalande beskriver vad eleverna 

ska göra under lektionen. De får då instruktioner kring vad uppgiften handlar om samt 

vilka olika uppgiftsmoment som ingår i gruppuppgiften. Eleverna har även tillgång till en 

sammanfattad skriftlig instruktion på tavlan samt en färdig plansch som innehåller de delar 

som ska vara med och som kan inspirera gruppen kring innehåll och utseende. Läraren 

avslutar instruktionen med att beskriva hur grupparbete genomförs och förtydligar att 

avsikten med arbetet är att de ska samarbeta samt att alla ska vara delaktiga. Läraren ger 

även förslag på hur eleverna kan formulera sig när de ska framföra en åsikt eller ifrågasätta 

en åsikt.  

 

I fall 2 har eleverna tillgång till en skriven instruktion på ett blädderblock som hänger 

framme vid tavlan. Tydliga muntliga instruktioner framförs inte i detta fall utan den 

instruktion eleverna har att tillgå är den skrivna på blädderblocket. På blädderblocket står 

det nedskrivet i punktform vad gruppens planscher ska innehålla. Eleverna får inga 

instruktioner angående hur arbetet i grupp bör genomföras för att samtliga i gruppen ska 

känna delaktighet och ett samarbete ska utvecklas.  

5.6 Elevers delaktighet vid grupparbete  

I intervjuerna framkommer det att grupparbete både främjar och hämmar elevers 

delaktighet. Samtliga lärare uppger att det finns både för- och nackdelar med grupparbete 

som undervisningsmetod angående elevers delaktighet. Det som främjar delaktighet anses 

enligt Lärare 1, 3 och 4 vara att gruppuppgifter kan delas in i mindre uppgiftsmoment. 

Exempelvis kan en gruppuppgift innebära att eleverna ska samla fakta, skriva ner fakta 

samt rita passande bilder till. De olika uppgiftsmomenten kan då fördelas mellan 

gruppmedlemmarna vilket gör att alla elever blir delaktiga. Lärarna menar att det är en 

fördel att eleverna kan fördela uppgifterna mellan sig och i samband med fördelningen 

även beakta intresse och kompetens. 
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Det är väl just att, där har du möjlighet att bidra med det som du är bra på, du kanske är den som 

får måla bilderna till texterna för att du känner att det är något du är bra på eller vill göra eller är 

du kanske den som vågar gå och intervjua vaktmästaren, alltså det är ju en möjlighet att hitta något 

så alla känner att de bidrar till arbetet. (Lärare 1) 

 

Vidare beskriver lärarna att grupparbete även kan hämma elevers delaktighet. Vid 

grupparbeten är det enligt Lärare 4 lätt att eleverna ingår i olika roller. ”En del tar för sig 

en del är försiktiga, några tar ett aktivt val att kanske glida med lite för att de förväntar sig 

lite att någon annan ska göra jobbet”. Liknande resonemang för även Lärare 3 som 

beskriver att ”Nackdelen kan väl vara om någon glider undan på något sätt att ja men 

antingen av att man själv liksom inte vill engagera sig i gruppen eller att man inte får 

utrymme att engagera sig”. Lärare 1 förmedlar att det är lärarens uppgift och se till att alla 

elever är och kan vara delaktiga och engagerade i gruppuppgiften. Hon beskriver även att 

läraren måste vara lyhörd och uppmärksam när eleverna arbetar i sina grupper för att vid 

behov kunna stötta och styra gruppen så att alla elever blir lika delaktiga. 

 

Vid analys av fall 1 går det utläsa att samtliga gruppmedlemmar var delaktiga under 

grupparbetstillfället. I detta fall gav lärarna tydliga instruktioner om hur en 

grupparbetsuppgift kan fördelas mellan de olika deltagarna. När eleverna började arbeta 

var det en elev som tog initiativet att delegera uppgiftsmoment till gruppmedlemmarna. 

Inga elever i gruppen ifrågasatte detta utan följde elevens direktiv om vem som skulle göra 

vad. Två elever letade bilder i böcker, en elev klippte ut en faktatext som de under 

föregående lektion producerat. Den elev som delegerade ut uppgifter skrev gudens namn 

på planschen. Under arbetets gång när eleverna började bli färdiga med sina 

uppgiftsmoment eller hade funderingar och ville få något bekräftat rådfrågade samtliga 

elever i gruppen den elev som delegerade ut uppgifter. Samtliga elever var därmed inte 

delaktiga i avgörande beslut för planschens utseende. 

 

Vid analys av observation gällande fall 2 framgår det att en elev var delaktig vid 

grupparbetstillfället. I detta fall fick inte eleverna några tydliga instruktioner av lärarna om 

hur grupparbetesuppgiften kan fördelas mellan de olika deltagarna. Eleverna i denna grupp 

deltog inte på lika villkor. Beroende på hur delaktighet betraktas var alla elever delaktiga 

eller var enbart en elev delaktig. Med detta menas att om delaktighet innebär praktiskt 

utförande av arbetsprocesser var inte alla elever delaktiga men om delaktighet betraktas 
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som medhåll och utlåtande av åsikter var alla elever delaktiga. Genom analys av 

observationsschemat framgår att det var en elev som praktiskt utförde de uppgiftsmoment 

som ingick i grupparbetsuppgiften, dock var alla elever delaktiga vid samtliga beslut. Av 

lärarnas beskrivningar förmedlas en tanke om att delaktighet handlar om praktiskt 

genomförande och inte bara godkännanden. Om så är fallet var det enbart en elev som var 

delaktig vid detta grupparbetstillfälle. Den delaktige eleven skrev på datorn och letade efter 

bilder men innan några beslut togs rådfrågades resterande gruppmedlemmar vilket gör att 

de var delaktiga i samtliga beslut.  
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6. Diskussion 

I föregående avsnitt redogjordes studiens resultat. Resultatet baseras på den data som 

samlats in under intervjuer och observationer av fall 1 respektive fall 2. I kommande avsnitt 

löper en metoddiskussion om hur forskningsdesign, urval och utförande av 

undersökningen kan ha påverkat studiens resultat (6.1). Därefter följer en diskussion om 

studiens resultat i förhållande till teoretisk ansats, styrdokument, tidigare forskning och 

relevans inför kommande yrkesroll (6.2). 

6.1 Metoddiskussion  

Inledningsvis diskuteras studiens syfte i förhållande till studiens resultat. Avsikten med 

studien var att den skulle omfatta ett urval som utgjordes av flerspråkiga elever. Studiens 

urval, var därmed målinriktat (Bryman, 2011) och data har samlats in på en skola där 

majoriteten av eleverna är flerspråkiga och lärarna som deltar i studien undervisar dagligen 

i ett flerspråkigt klassrum. En betydelsefull aspekt i detta sammanhang är att i resultatet 

framhävs inte flerspråkighet i den mån som förväntades. En trolig orsak till detta är 

innehållet i den intervjuguide som användes vid intervjusessionerna (se Bilaga 2). 

Intervjuguiden som användes under intervjusessionerna innehöll mestadels öppna frågor 

eftersom avsikten med intervjun var att lärarna skulle medge sina egna uppfattningar och 

tankar angående grupparbete och muntlig interaktion. Detta är inte genomförbart om 

frågorna hade varit av en sluten karaktär (Bryman, 2011). Det var ett medvetet val att 

formulera öppna frågor då jag inte ville leda lärarnas tankar och svar åt en viss riktning 

(Bryman, 2011). De öppna frågorna som användes under intervjusessioner var därmed inte 

riktade mot flerspråkiga elever. Jag hade dock en förväntan om att lärarna skulle relatera 

intervjufrågorna till sin undervisning i det flerspråkiga klassrummet och att flerspråkiga 

elever skulle framträda därigenom, detta antagande stämde dock inte och många 

intervjufrågor besvarades mer generellt. För att undvika detta hade jag kunnat formulera 

följdfrågor som var riktade mot flerspråkiga elever under intervjusessionerna. Avsaknaden 

av flerspråkighet vid intervjusessionerna har i resultatet kompletterats med det som 

betraktades under observationerna. Vid konstruerandet av observationsscheman beaktades 

elevernas språkliga bakgrunder genom att bland annat sammanställa de observerade 

gruppmedlemmarnas språkliga bakgrunder samt observera elevernas användande av 

språkliga resurser under grupparbetet. Av det målinriktade urvalet och kompletterande 

datainsamlingsmetoder anser jag att studien mäter det som den avser att mäta då studien 
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omfattar flerspråkiga elever och det flerspråkiga klassrummet i tillräckligt hög grad för att 

studiens validitet ska bedömas som giltig. 

 

En styrka i studien är att två olika datainsamlingsmetoder har använts. Bryman (2011) 

menar att om det finns flera olika beskrivningar av en social verklighet stärker det studiens 

trovärdighet. Denna studies resultat stödjs av två olika beskrivningar av en social 

verklighet, lärarnas beskrivningar och det faktiska skeendet som observerats. Att 

komplettera intervjuer med observationer har gett denna studie material för att 

uppmärksamma skillnader och likheter mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs. 

Lärarnas utlåtanden förblir inte den enda beskrivningen av en social verklighet utan i denna 

studie granskas även hur lärarnas utlåtanden kommer till uttryck i klassrumspraktiken. En 

ytterligare aspekt som visar på studiens styrka är att studien utgörs av en flerfallstudie. Yin 

(2007) menar att en flerfallstudie alltid är mer tillförlitlig än en enfallstudie då resultatet 

behandlar två olika fall. Det innebär att den sociala verkligheten återigen beskrivs utifrån 

två olika utgångpunkter. Att studiens resultat inte visar på en faktisk verklighet utan 

problematiserar, reflekterar och utgår från flera olika sociala verkligheter är enligt mig en 

styrka för denna studie.  

 

En betydelsefull aspekt som är av vikt att diskutera och som troligtvis har speglat studiens 

resultat är lärarnas medvetenhet om undersökningens genomförande. Innan 

datainsamlingen påbörjades kontaktades de lärare som skulle delta i studien. Vid detta 

tillfälle informerades lärarna om studiens syfte och idéer kring undersökningens 

genomförande. Lärarna fick information om att observationerna skulle ske under ett 

schemalagt grupparbetstillfälle. Vid närmare eftertanke har jag uppmärksammat att denna 

information inte var tillräckligt detaljerad, det hade behövts förtydliganden om att 

observationen skulle ske vid en uppstart av ett grupparbete. Avsikten med observationen 

var dels att studera hur grupparbete introduceras, dels att studera elever när de arbetar i 

grupp. På grund av min bristande information till lärarna hade inte båda klasserna, fall 1 

och fall 2 en introduktion inför grupparbetet vid observationstillfället. Om lärarna istället 

hade fått detaljerad information där det framgick att observationen skulle ske under en 

uppstart av ett grupparbete hade antagligen andra jämförande aspekter framkommit och 

lyfts fram i resultatet.  
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Avslutningsvis vill jag framföra att denna studie baseras på observationer som enbart har 

utförts under två grupparbetstillfällen. Det är i detta sammanhang angeläget och förtydliga 

att de observerade grupparbetstillfällena enbart studerar aktuella skeenden som 

åskådliggörs under dessa tillfällen. Bryman (2011) beskriver att fallstudier, liksom 

flerfallstudier som grundas i ett målinriktat urval inte syftar till att generalisera fallen till 

andra miljöer eller populationer. Det innebär att denna studies resultat inte kan betraktas 

som tillförlitlig i andra miljöer. Vidare förklarar Yin (2007) att fallstudie kan liknas vid 

experiment. Han menar att resultatet som framkommer i en fallstudie kan generaliseras 

precis som ett experiment utifrån teoretiska hypoteser, då målet med en fallstudie är att 

utveckla och beskriva teori. Idéer om fallstudier börjar ofta i andra forskares rön och 

utvecklas därefter till egna fallstudier, olika fallstudier visar på olika resultat. Resultaten 

kan sedan jämföras och det är vid jämförelsen som teorier kan utvecklas och beskrivas. 

Bryman (2011) menar att det är vid jämförelser mellan olika forskningsrön som fallstudier 

kan generaliseras i måttlig grad.  

6.2 Resultatdiskussion 

Hammar Chiriac (2013) och Hammar Chiriac och Granström (2012) beskriver att 

begreppet grupparbete är svårdefinierat på grund av dess mångtydiga syften. Detta problem 

framträder även i denna studies resultat då lärarna uppger ett syfte under intervjuerna men 

i klassrumspraktiken beskådas ett annat syfte. Samtliga lärare i studien är överens om att 

grupparbete handlar om samarbete och att eleverna ska arbeta tillsammans. Resultatet visar 

dock att grupperna som observerats inte samarbetar; de arbetar istället självständigt och få 

sekvenser av grupparbetet handlar om samarbete. Det som skedde i klassrumspraktiken 

stämde i dessa fall inte överens med vad lärarna uppgav vid intervjuerna. Vid användande 

av Hammar Chiriac och Granströms (2012) uttryck för grupparbetes syften har lärarna i 

studien en strävan att grupparbete ska syfta till att eleverna arbetar som en grupp, vilket 

innebär att eleverna arbetar tillsammans och tar tillvara på varandras kompetenser för att 

gemensamt slutföra uppgiften. Trots lärarnas enade samsyn på grupparbetes syfte 

framträder inte detta i klassrumspraktiken. I klassrumspraktiken arbetar eleverna enligt 

definitionen av grupparbete i en grupp. Eleverna är då i en grupp men arbetar individuellt 

med gruppuppgiften. Om lärarna i studien vill att eleverna ska samarbeta när de arbetar i 

grupp ska de enligt Forslund Frykedal (2008) konstruera uppgifter som kräver att eleverna 

samarbetar. Hennes studie visar att om eleverna får välja mellan att arbeta individuellt eller 
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tillsammans under grupparbeten väljer majoriteten av eleverna att arbeta individuellt, 

vilket även denna studies resultat visar. 

 

I studiens resultat framgår det att lärarna ger uttryck för att grupparbete ska skapa utrymme 

för eleverna att kommunicera med varandra och att kommunikationen ska leda till att 

eleverna diskuterar, resonerar och argumenterar. Kommunikationen som betraktas vid 

observationstillfällena karaktäriseras vid fåtal tillfällen av diskussion, resonemang eller 

argumentation. Resultatet visar att gruppen som ingår i fall 2 har utvecklat och för ett mer 

resonerande språk än den grupp som ingår i fall 1. Utifrån Grönings (2006) resultat bör 

flerspråkiga elever och elever som har svenska som modersmål ingå i blandade grupp vid 

grupparbeten. Hon framför att det är vid denna sammansättning som flerspråkiga elever 

ges optimala förutsättningar för språkutveckling. Detta är ett intressant resultat i 

förhållande till denna studie då gruppen som ingår i fall 1 representeras av elever som inte 

har svenska som modersmål. Detta kan i enighet med Grönings (2006) resultat vara en 

bidragande faktor till att gruppen i fall 1 inte utvecklat ett resonerande språk. En möjlig 

faktor kan vara att eleverna saknar kompetens och förmågor att använda andraspråket på 

ett sådant sätt som öppnar upp för diskussion och reflektion. Om så är fallet menar Mercer 

och Littleton (2007) att eleverna ska få explicit undervisning om hur samtal sker. Deras 

studie visar att explicit undervisning om samtal medför att eleverna utvecklar ett mer 

resonerande språk samt förbättrar sina ämneskunskaper. Till skillnad från vad som 

framkommit hos Mercer och Littleton (2007) finns det i denna studies resultat inga 

antydningar på att lärarna vägleder eleverna i deras muntliga interaktion eller ger dem 

handfasta konkreta exempel på hur kommunikationen kan föras, varken genom 

beskrivning av formulering, ordval eller samtalston. Att lärare förbiser elevernas behov av 

vägledning vid muntligt interagerande situationer är enligt Gibbons (2016) inte ovanligt. 

Vidare beskriver Gibbons (2016) att alla elever gynnas av en språklig vägledning men att 

den är nödvändig för flerspråkiga elever. 

 

Tidigare forskning visar att läraren har en betydande roll vid organisering av grupparbeten 

samt att lärarnas medvetenhet och förhållningsätt till grupparbeten även framträder i 

klassrumspraktiken (Hammar Chiriac & Granström, 2012; Hammar Chiriac & Forslund 

Frykedal, 2011; Baines et al., 2007).  Till skillnad från ovanstående visar denna studies 

resultat att lärarnas medvetenhet och förhållningsätt till grupparbete inte framträder i 

praktiken. Lärarna beskriver att grupparbete ska främja elevernas samarbetsförmåga, dock 
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framstår samarbete som frånvarande under de observerade grupparbetstillfällena. Lärarna 

uppger att grupparbete ska skapa utrymme för kommunikation och diskussion men under 

observationerna är det enbart en av de observerade grupperna som använder ett 

reflekterande språk som kan utvecklas till diskussioner. Lärarna har som avsikt att vid 

organisering av grupparbete skapa utrymme för muntlig interaktion men i den praktiska 

klassrumsmiljön framgår inte detta. 

 

Till skillnad från vad Hammar Chiriac och Forslund Frykedal (2011) såg i sin studie har 

lärarna i denna studie en positiv inställning till grupparbete. Lärarna framhåller att 

undervisningsformen är en kontinuerlig del av deras undervisning och att eleverna är vana 

vid att arbeta i grupp. Lärarna lyfter undervisningsformens fördelar men förklarar även att 

grupparbete är ett krävande arbetssätt. De betonar att läraren måste vara lyhörd och 

uppmärksam under hela arbetets gång för att kunna stötta eleverna i deras grupparbete. 

Stöttning (Gibbons, 2016) är en aspekt som framkommer flertal gånger i resultatet, bland 

annat framhävs lärarens stöttning gentemot eleverna men också elevernas stöttning 

gentemot varandra. Att eleverna lär i en social samvaro där interaktion sker mellan 

deltagarna framgår inte alltid direkt i studiens resultat. Däremot framgår betydelsen av 

social samvaro och muntlig interaktion i resonemangen kring likheter och olikheter mellan 

lärarnas uttalanden och elevernas görande. Studiens resultat utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv (Vygotskij, 2001) då det är tydligt att strävan med organisering av grupparbete 

är att eleverna ska lära sig av varandra i den sociala samvaron där eleverna uppmuntras till 

att stötta varandra. Den proximala utvecklingszonen framhävs indirekt i resultatet och 

lärarna beskriver ett flertal gånger att grupparbete är en undervisningsmetod där alla elever 

kan delta, oavsett kunskapsnivå eller språklig bakgrund. Lärare 1 beskriver att ”Om de är 

på helt olika nivåer kan de lyfta varandra”. Jag anser att detta citat tyder på att lärarna ser 

grupparbete som en undervisningsmetod där elevernas proximala utvecklingszoner kan 

utvecklas och nå nya nivåer av förståelse, framförallt genom att eleverna stöttar varandra. 

 

Lärarens viktigaste uppgift vid organisering av grupparbete är enligt de intervjuade lärarna 

att ge eleverna tydliga instruktioner, vilket enligt lärare 1 och 2 inkluderar beskrivningar 

av gruppuppgiftens olika moment samt i vilken ordning de ska genomföras. Därefter 

behöver lärare ge tydliga direktiv om hur eleverna ska arbeta för att ett samarbete ska kunna 

utvecklas. Eleverna ska även få förtydliganden angående uppgiftens syfte. Vid lärarnas 

uttalanden i intervjuerna framgår det att tydliga instruktioner innebär muntliga 
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instruktioner. Vid observationerna syns däremot att lärarna även använder andra 

informationskällor för att förtydliga instruktioner och uppgifter för eleverna. I 

samstämmighet med Gibbons (2016) som menar att instruktioner behöver kompletteras 

med olika informationskällor så som muntliga beskrivningar, visuell text eller bild men 

också av handfasta exempel syns även dessa informationskällor i studiens resultat. Det 

framgår att en av de observerade grupperna ger instruktioner på det sätt som Gibbons 

(2016) beskriver. Den andra observerade gruppen får enbart visuell instruktion i form av 

en skriftlig punktlista som beskriver vad eleverna ska ha med på sin plansch. Vidare visar 

resultatet att den grupp som fått varierade instruktioner av lärarna och där samtal om 

begrepp och ord har förts innan grupparbetet börjar, arbetar på ett sätt där alla elever är 

praktiskt deltagande i gruppuppgiften. De elever som enbart fått skriftliga instruktioner 

visar inte den grad av delaktighet som föregående beskrivna grupp gör. I denna grupp är 

det enbart en elev som är praktiskt deltagande i uppgiften. En betydelsefull aspekt i detta 

sammanhang är innebörden av delaktighet. Lärarna som deltar i studien beskriver 

delaktighet som en praktisk process, vilket även Gibbons (2016) gör. I studiens resultat går 

det dock utläsa att eleverna i fall 2 visar på delaktighet genom att samtliga elever är med 

när beslut ska tas. Däremot är denna delaktighet frånvarande i fall 1 där elevernas 

delaktighet enbart framställs som praktisk aktivitet och inte vid gemensamma beslut. 

Studiens resultat visar på betydelsen av tydliga instruktioner gällande elevernas delaktighet 

vid grupparbete. Det framträder tydligt att eleverna som får varierade instruktioner av 

lärarna visar på förståelse av uppgiften och samtliga elever är praktiskt deltagande. De 

elever som inte får tydliga instruktioner visar istället osäkerhet och alla elever är inte 

praktiskt deltagande i uppgiften. 

 

I Bilen och Tavils (2015) studie har det uppmärksammats att elever som undervisas i 

mindre grupper utvecklar ett större ordförråd samt en mer nyanserad kommunikativ 

förmåga. Utifrån denna studies resultat stämmer inte detta antagande. Det är av min 

tolkning fåtal sekvenser i denna studies resultat som tyder på att eleverna utvecklar sin 

språkliga förmåga när de arbetar i mindre grupper. Vidare förklarar Gibbons (2016) att 

utrymmet för muntlig interaktion i grupp måste planeras. I enighet med Gibbons (2016) 

uttalande visar även denna studies resultat att lärarna måste skapa utrymme och 

förutsättningar som kräver att eleverna interagerar med varandra. Utifrån egna erfarenheter 

är det inte ovanligt att lärare ser grupparbete som en undervisningsmetod som främjar 

elevernas sociala förmågor. Jag har dock uppmärksammat att eleverna ofta blir lämnade 
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utan social eller språklig vägledning och förväntas att samarbeta, diskutera och komma 

fram till gemensamma beslut. Intentionen med svenskundervisning är att ge samtliga 

elever kunskap om hur de kan formulera sig tydligt, hur de kan lyssna lyhört samt hur ett 

samtal förs och sedan kan utvecklas till en diskussion (Skolverket, 2016a). Jag ställer mig 

frågande till detta och undrar hur eleverna ska kunna utveckla dessa förmågor om de inte 

får explicit undervisning eller vägledning i hur detta ska ske. Med utgångspunkt i studiens 

teoretiska ansats framhävs språkets betydelse för elevernas förutsättning att utvecklas. 

Genom användande av medierande redskap, så som språkliga verktyg kan människor stötta 

varandra och därmed nå nya nivåer i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001; 

Säljö, 2014).  

 

Meningen med studien var inledningsvis att bidra med kunskap om hur verksamma lärare 

organiserar grupparbeten som syftar till att skapa utrymme för muntlig interaktion i det 

flerspråkiga klassrummet. Under arbetet gång började en insikt infinna sig om att lärarnas 

organisering av grupparbeten inte skapar optimala förutsättningar för eleverna att 

interagera med varandra. Istället visar denna studie på betydelsen av att lärarna använder 

sina teoretiska kunskaper även i klassrumspraktiken. Lärarnas gemensamma uppfattningar 

om relationen mellan grupparbete och muntlig interaktion synliggörs inte i 

klassrumspraktiken. Som blivande lärare har detta resultat utvecklat mina kunskaper om 

hur viktigt det är att lärarna även praktiserar sina kunskaper, det är lätt att säga en sak men 

svårare att praktisera det.  

 

För att kunna berika mina och andras kunskaper om hur lärare faktiskt ska göra för att 

skapa utrymme för muntlig interaktion genom grupparbeten efterfrågas därför forskning 

om detta. Det hade i detta fall varit angeläget med en studie som baseras på ett målinriktat 

urval, där forskaren är medveten om att lärarna bedriver en undervisning som innehåller 

grupparbeten som syftar till att skapa utrymme för muntlig interaktion. 
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Observationsschema 
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Bilaga 2: Intervjuguide till semistrukturerad intervju 
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