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Abstract 

Sofia Svärd: ”Det blir liksom ringar på vattnet” – Fyra lärares perspektiv på elevens möjlighet 

till språkutveckling i grupp (2018). Svenska, självständigt arbete, inriktning f-3, 

avanceradnivå, VT18, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap. 

Uppsatsen utgår från intervjuer med fyra verksamma lärare i skolans yngre åldrar. Den syftar 

till att undersöka hur lärare resonerar kring vad som ingår i elevens språkutveckling och hur 

språkutvecklingen påverkas av den gruppindelning eleverna ingår i. Uppsatsen grundas i olika 

aspekter av språkutveckling som beskrivs av Anders Arnqvist (1993) och perspektiv på 

gruppindelningar som bl.a. Pasi Sahlberg och Asko Leppilampi (1998) lyfter. Resultatet visar 

att lärarna ser stora möjligheter för eleverna att utveckla sina språkkunskaper i grupp. De 

anser också att eleverna får tillfälle att utveckla de färdigheter som är del av språkutveckling 

under arbete i grupper. Ur resultatet framgår också att lärarna ifrågasätter hur mycket tid de 

lägger på att dela in eleverna i grupper och om den mängden tid är nödvändig för att utforma 

goda gruppindelningar för elevernas språkutveckling. 

Nyckelord: språkutveckling, gruppindelning, gruppsammansättning, lärarintervjuer, 

homogena grupper, heterogena grupper, kvalitativa intervjuer. 
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1. Inledning 

För mig har språkutveckling alltid varit ett ämne som legat mig varmt om hjärtat. Framför allt 

att se hur omvärlden och de sammanhang man ingår i påverkar individens språkutveckling. 

Därför föll det sig naturligt att rikta den här uppsatsens syfte mot hur elevens språkutveckling 

sker i grupp och vilka möjligheter gruppen har att påverka den utvecklingen. I den här studien 

har jag valt att kombinera områdena språkutveckling och gruppsammansättning eftersom en 

stor del av elevers möjligheter till språkutveckling i skolan sker i grupp. Arbete i grupp ger 

också eleverna tillfälle till interaktion, kommunikation och dialog, genom vilka eleverna 

tillägnar sig och utvecklar sitt språk. 

Elevernas första möte med språket i skolan behöver ske på ett lekfullt sätt och i interaktion 

med andra, då leken kan inspirera eleverna till att lära mer, både på egen hand och 

tillsammans med andra skriver Söderbergh (1988, s. 130). Även Skolverket (2017, s. 20) 

påpekar att eleverna ska lära genom lek med andra. Arbete i grupp utvecklar färdigheter för 

kommunikation och språklig interaktion som eleverna behöver senare i livet anser Sahlberg 

och Leppilampi (1998, s. 65). Då språkets primära funktion är att förmedla budskap är 

interaktionen mellan människor en central del av språkets användningsområde och viktig för 

språkutvecklingen menar Arnqvist (1993, s. 18). Även Skolverket (2017, s. 247) lyfter fram 

språkets roll som ett av människans viktigaste redskap när det kommer till att kommunicera. 

Dessutom framhålls (Skolverket 2017, s. 247) vikten av att eleverna utvecklar ett rikt språk 

för att kunna förstå och verka i dagens varierande samhälle. 

Svenskundervisningen ska syfta till att eleverna får chans att utveckla sin förmåga att lyssna 

och anpassa sitt språk efter det sociala sammanhang de ingår i skriver Skolverket (2017, s. 

247). Den kommunikativa kompetensen och att eleverna förstår att sättet de kommunicerar på 

får konsekvenser i interaktionen med andra människor (Skolverket 2017, s. 247) är i sin tur en 

viktig del av att arbeta i grupp. De sociala sammanhang som eleverna ingår i är ofta i form av 

arbete i klassen. Klassen kan i sin helhet, oavsett om den ses från en pedagogisk eller en 

socialpsykologisk vinkel betraktas som en grupp anser Sjödin (1991, s. 70). Det praktiska 

arbetet i skolans yngre åldrar, årskurserna F-3, sker ofta genom undervisning i grupper av 

större eller mindre skala. Därför bör utformningen av elevgrupper som främjar elevernas 

utveckling i största möjliga utsträckning vara av intresse att skapa för alla verksamma inom 

skolans värld. 
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Som sagt är klassen en väldigt närvarande del av elevernas vardagliga skolarbete i årskurserna 

F-3. Då majoriteten av undervisningen och elevernas möjligheter att prestera är i grupp är det 

av värde för svenskundervisningen att gruppsammansättningen ger eleverna möjlighet att 

utveckla sina språkliga färdigheter inte bara individuellt utan också tillsammans med andra. 

Det innebär att läraren måste ha goda kunskaper om hur gruppindelningen kan påverka 

elevernas utveckling. Ur ett lärarperspektiv är gruppens indelning och storlek viktiga aspekter 

att överväga vid grupperingar av eleverna. Frågor att ställa sig kan, enligt Sjödin (1991, s. 25) 

vara; hur eleverna ska delas in och vilken gruppstorlek som gör eleverna mest produktiva. 

Fler aspekter att ta hänsyn till är om eleverna ska delas in efter kunskapsnivå eller sociala 

färdigheter och om grupperna ska blandas.  

Vilka de viktigaste aspekterna kring gruppindelning är beror på gruppens syfte. Det är upp till 

läraren att utifrån erfarenhet och pedagogiska teorier och praktiker utforma gruppindelningar 

som skapar goda möjligheter för elevernas språkutveckling i svenska menar Sjödin (1991, s. 

75). Därför grundas den här studien på intervjuer med verksamma lärare som har egna 

erfarenheter inom områdena språkutveckling och gruppindelning.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare resonerar kring vad som ingår i elevens 

språkutveckling och hur språkutvecklingen påverkas av den gruppindelning eleverna ingår i. 

Eftersom studien grundas i verksamma lärares erfarenheter syftar studien också till att lyfta 

fram en del av den praktik lärarna nyttjar för att sätta samman grupper som positivt påverkar 

elevernas språkutveckling. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla studiens syfte har det fokuseras i följande frågeställningar:  

1. Hur resonerar verksamma lärare i F-3 kring begreppet språkutveckling? 

2. Hur resonerar verksamma lärare i F-3 kring gruppindelningar som kan främja 

språkutveckling? 

1.4 Disposition 

Här presenteras en kort översikt över de kommande kapitlen i uppsatsen och hur de är 

disponerade.  
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Kapitel 2 lyfter den forskning som ligger till grund för studien. Där beskrivs också olika 

perspektiv av de begrepp som är centrala i uppsatsen och vilka av dem som används i 

efterföljande kapitel. I kapitel 3 redogörs för studiens tillvägagångssätt, urval av deltagare och 

hur materialet hanterats under studiens gång. Därefter redovisas resultatet av materialet och 

dess relation till den tidigare presenterade forskningen i kapitel 4. Slutligen diskuteras 

resultaten, valet av metod och studiens relevans i det avslutande kapitel 5.  

2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras några perspektiv på vad som ingår i begreppet språkutveckling, 

olika sätt som språket utvecklas på, och en definition av grupparbete samt aspekter att ta 

hänsyn till vid gruppindelning.  

2.1 Vad är språkutveckling? 

Den språkliga utveckling som barn genomgår kan förklaras genom att delas upp i fyra 

delaspekter: de fonologiska, semantiska, grammatiska och pragmatiska aspekterna menar 

Arnqvist (1993, s. 39). Den fonologiska aspekten inkluderar också ämnesområdet fonetik 

även om de två begreppen ofta skiljs åt. Fonologisk utveckling har med språkljud att göra. 

Fonologin inkluderar både kunskap om hur språkljuden fungerar och vilka regler som gäller 

för dem i ett visst språk, alltså det språkljud en bokstav har i ett språk och hur den uttalas. 

Fonetik däremot har med den fysiska delen av ljud att göra. Fonetisk utveckling innebär att 

barnen lär sig att producera ljud och hur de ska uppfattas. Fonologi och fonetik är båda 

betydelsefulla delar i barns språk- och uttalsutveckling påpekar Arnqvist (1993, s. 39). 

Fortsättningsvis i den här uppsatsen används endast begreppet fonologi för att omtala både 

fonologi och fonetik. Arnqvist (1993, s. 45, 52) tillägger ytterligare två delaspekter av 

språkutveckling som är den semantiska utvecklingen, hur barn lär sig betydelsen av ord och 

satser och vikten av att förstå kontexten för att kunna utläsa rätt betydelse, samt den 

grammatiska utvecklingen, hur barn lär sig strukturer i ett språk. Den fjärde delaspekten av 

språkutveckling är den pragmatiska. Att utvecklas pragmatiskt innebär att barn lär sig att tala 

och kommunicera. Ett viktigt steg i den pragmatiska utvecklingen är att barnet lär sig delta i 

en dialog. När förmågan att själv utveckla och bidra till dialogen behärskas utvecklas också 

den pragmatiska aspekten. Om barn får mindre möjlighet och tillfälle att föra eller delta i 

dialog utvecklas deras kommunikativa färdigheter långsammare menar Arnqvist (1993, s. 59-

60). 



4 
 

Skolverket (2017, s. 247) framhåller vikten av att eleverna genom undervisningen i svenska 

ges förutsättningar att få tilltro till sin egen språkförmåga. Utöver tilltron är även elevernas 

intresse för språket nödvändigt att utveckla. I det ingår att eleverna lär sig att läsa, skriva och 

kommunicera. Dessutom ska svenskundervisningen syfta till att ta tillvara på elevernas 

intresse för att kommunicera genom att de får möjligheter att lyssna och samtala (Skolverket 

2017, s. 20). I kursplanen för svenska listar också Skolverket (2017, s. 247) språkets 

uppbyggnad som en del av de kunskaper som eleverna ska få möjlighet att utveckla.  

Precis som Arnqvist (1993, s. 45, 52) skriver, uppger också Skolverket (2017, s. 247) att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla sina fonologiska och pragmatiska kunskaper genom att 

kommunicera och sina grammatiska och semantiska förmågor genom att förvärva kunskaper 

kring språkets uppbyggnad.  

2.2 Hur utvecklas språket? 

Ett sätt att se på språket är som att det är ett socialt verktyg utvecklat för att människor ska 

kunna kommunicera med varandra nämner Arnqvist (1993, s. 30). Därmed utvecklas språket 

som socialt verktyg sin struktur och sina delar i sociala sammanhang som kräver att 

människor interagerar och kommunicerar med varandra tillägger han (Arnqvist 1993, s. 36). 

Språkutveckling är ingen likformig process utan påverkas av det sammanhang och den 

livssituation som individen deltar i anser Eriksson (1997, s. 45). Det är en livslång process 

och under de första levnadsåren lärs en grammatisk struktur och en kommunikativ kompetens 

in. Under uppväxten fortgår enligt Eriksson (1997, s. 45) främst utvecklingen av den 

kommunikativa kompetensen. Lindö (1997, s. 100) menar att för att utveckla sitt språk är ett 

kommunikativt möte mellan minst två individer nödvändigt. Trots att de språkliga förmågorna 

utvecklas olika mycket i olika åldrar innebär det inte att alla individer utvecklar samma 

förmågor vid en viss ålder och i samma takt påpekar Eriksson (1997, s. 65). Utvecklingens 

gång beror dessutom på vilken typ av grupp och vilket sammanhang som individen engagerar 

sig i skriver han. För barn är interaktionen viktig då de tillägnar sig språk genom den. En egen 

delaktighet i språkutvecklingen och det sociala samspelet med någon annan är viktiga 

komponenter för att barn ska skapa en meningsfull språkutveckling menar Viippola (1997, s. 

122).  

Språkutveckling är en gemensam upplevelse mellan vuxen och barn eller lärare och elev. Det 

är inte nödvändigtvis gemensamma upplevelser mellan vuxen och barn som leder till 

språkutveckling. Utvecklingen kan också byggas på ett samspel mellan barn. På det sättet 
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utnyttjas enskilda barns starka sidor i en grupp och de kan agera som den stöttande och 

hjälpande rollen i någon annans utveckling skriver Lindö (1997, s. 113). Barnets språk 

påverkas av vuxna genom de ord som den vuxne använder i kommunikation med barnet. 

Vuxna använder subjekt i större utsträckning än verb när de talar med barn. Det gör enligt 

Arnqvist (1993, s. 47) att barnet lär sig substantiv tidigare än verb. Det är ett exempel på att 

den typ av ord som barnet lär sig påverkas genom interaktionen med vuxna. 

Skolverket (2017, s. 247) menar att elevernas språkliga och kommunikativa förmåga stärks 

genom att de lär sig om språkets uppbyggnad, dess normer och utveckling. Att eleverna har 

förståelse och kunskap om hur språket förändras beroende på sociala sammanhang bidrar 

också till deras språkutveckling.  

2.3 Vad är ett grupparbete? 

Begreppet grupparbete kan definieras på olika sätt. En typ av arbete i grupp är 

samarbetsinlärning som skiljer sig från grupparbete för att grupperna är väldigt små, från två 

till fyra personer, jämfört med att begreppet grupparbete kan innebära att antalet medlemmar i 

gruppen inte har någon begränsning skriver Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 72). Ju större 

gruppen är desto mer erfarenhet krävs det att medlemmarna har av grupparbete tillägger de. 

Samarbetsinlärning är lärande i mindre grupper som arbetar mot gemensamma mål nämner 

Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 65). Nedan inkluderar jag begreppet samarbetsinlärning i 

det fortsatta benämnandet av grupparbete. Grunden för grupparbete är att alla 

gruppmedlemmar hjälper varandra och är aktiva deltagare i arbetet. Målet med grupparbete är 

att alla eleverna ska bidra till gruppens arbete och utvecklas bättre. Alla i gruppen är 

ansvariga för sin egen utveckling och för de andra gruppmedlemmarnas framgång menar 

Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 71).  

Eftersom även en hel klass går att se på som en grupp enligt Sjödin (1991, s. 70) har jag i den 

här uppsatsen valt att inkludera all undervisning eller utveckling hos eleverna som sker i 

grupper med mer än en medlem i begreppet grupparbete. Det betyder att begreppet inte 

behöver vara en typ av arbete som innebär att eleverna ska lösa en uppgift tillsammans. Det 

kan också vara situationer där eleverna samtalar, lyssnar till någon annan eller skapar något 

tillsammans.  
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2.4 Aspekter av gruppindelning 

Gruppindelningen är en av de faktorerna som påverkar mest när det kommer till elevernas 

möjligheter att lära sig och utvecklas genom grupparbete. Framför allt är gruppens storlek, 

uppgiftens utformning och elevernas kunskapsnivåer viktiga aspekter för en god 

gruppindelning nämner Hammar Chiriac (2013, s. 31). Även Sjödin (1991, s. 12) påvisar att 

ett sätt att se på gruppdynamik är som att den påverkas av fyra olika aspekter. De fyra 

aspekterna som Sjödin (1991, s. 12) nämner är gruppsammansättning, gruppstorlek, 

gruppnorm och problemtyp.  

Utifrån de aspekter som kan påverka gruppindelningen kan grupperna sedan formas 

heterogent eller homogent. Heterogena grupper innebär att medlemmarna är olika varandra 

utifrån den aspekt som gruppen ses från medan homogena grupper innebär att medlemmarna 

är lika varandra.  

När man delar in elever i grupper bör man alltid ta hänsyn till syftet med gruppen och vilka 

personer som ingår i den. Det är sällan bra att sätta samman två extremer i en heterogen grupp 

oavsett vilken aspekt man utgår från skriver Hoel (2001, s. 105). Om eleverna är väldigt olika 

varandra färdighetsmässigt kan det leda till en oförståelse för varandras kunskaper, och 

därmed skapa en känsla av otrygghet då eleverna kan känna sig oförstådda i sina försök att 

bidra till grupparbetet menar Hoel (2001, s. 105). I den här studien är det de språkliga 

färdigheterna som fokuseras. Homogena grupper kan i sin tur vara bra vid fördjupandet av 

kunskaper eftersom det då är bra om eleverna som är medlemmar i samma grupp ligger på 

samma kunskapsnivå initialt sett anser Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 100). Homogena 

grupper utgår från ett kognitivt perspektiv på lärande som innebär att eleverna lär sig genom 

kognitiva konflikter med andra som är på samma kunskapsnivå som dem själva menar Hoel 

(2001, s. 86). I grupper som är homogena utifrån en kunskapsaspekt kan eleverna ofta börja 

arbeta med uppgifterna direkt utan att behöva etablera en gemensam grund för sina kunskaper 

och på det sättet löser de uppgiften och lära sig fortare skriver Sahlberg och Leppilampi 

(1998, s. 100).  

Dessutom påpekar Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 100) att heterogena grupper också kan 

vara en stor tillgång för eleverna när det kommer till de sociala aspekterna av arbete i grupp. 

De menar att arbetet tillsammans med någon annan kan ge eleverna kännedom om och 

förståelse för andras olikheter. En bra fungerande grupp bör bestå av en heterogen 

gruppindelning, både när det kommer till språkliga och sociala färdigheter anser Sahlberg och 
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Leppilampi (1998, s. 72).  Hammar Chiriac (2013, s. 31) påpekar dock att det är viktigt att 

gruppmedlemmarna inte är allt för heterogena. Om elevernas kunskapsnivåer är allt för olika 

varandra kan de ha svårt med förståelsen för vad de andra gruppmedlemmarna kan anser Hoel 

(2001, s. 106) och det kan försvåra arbetet i gruppen.  

Det finns ingen rätt eller fel metod eller aspekt att utgå ifrån för att dela in elever i grupper 

men Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 98) anger att det finns flera tekniker för att göra 

gruppindelningar. Det finns inget recept på hur en bra gruppindelning skapas. Gruppbildandet 

bör dock inte överlämnas helt på eleverna. Det är viktigt att läraren tar ansvar för att sätta 

samman grupperna påpekar Hoel (2001, s. 106). Fri gruppering kan leda till att eleverna alltid 

är i samma grupper och därför inte får ett tillräckligt varierat utbyte av grupperna för att 

utvecklas. Utifrån en social aspekt kan det också betyda att inte alla elever får vara med i en 

grupp adderar Stensaasen och Sletta (2000, s. 41). De tillägger att även om det är läraren som 

gör gruppindelningarna bör eleverna vara med och bestämma kriterier för hur indelningen 

sker (Stensaasen och Sletta 2000, s. 43). Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 98) menar att det 

är en fördel om indelningen i grupper verkar slumpmässig eftersom eleverna då inte behöver 

undra om det finns någon bakomliggande anledning till indelningen, t.ex. vem som är den 

starka och vem som är den svaga eleven i gruppen. 

Avslutande påpekar Sjödin (1991, s. 75) att det är genom en god personkännedom och 

kännedom om elevernas unika kunskaper som läraren har bra förutsättningar för att forma 

gruppindelningar som ger eleverna så stora utvecklingsmöjligheter som möjligt. 

3. Metod 

För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod valts för att samla in och analysera 

materialet. Studien har utförts genom intervjuer med verksamma lärare i årskurserna F-3. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras. I följande avsnitt av 

uppsatsen presenteras först vad kvalitativa intervjuer innebär och vilken typ av resultat det går 

att vänta sig av dem. Därefter följer beskrivningar av hur urval gjorts, hur intervjuerna 

genomförts och en intervjuguide utformats inför dem, hur konfidentialitet, reliabilitet och 

validitet påverkat studien samt hur bearbetning och analys av materialet gjorts.  

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Valet att använda kvalitativa intervjuer för att samla in material till den här studien baseras på 

den möjlighet som den kvalitativa intervjun ger i återgivande av en berättelse. Det är studiens 
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syfte som avgör om undersökningen som genomförs bör vara av kvalitativ eller kvantitativ 

typ. Den kvalitativa forskningen fokuserar på informanternas egna erfarenheter, i det här fallet 

lärarnas, och på att analysera relationer mellan människor skriver Trost (2010, s. 25, 27). Den 

kvalitativa intervjun syftar till att undersöka resonemangen som informanterna för och genom 

reflektioner kring dem försöka redogöra för personernas erfarenheter av något. Utifrån 

deltagarnas svar på frågorna under intervjun kan sedan handlingsmönster som varierar dem 

emellan urskiljas eller särskiljas utvecklar Trost (2010, s. 32, 43). Syftet med en kvalitativ 

intervju har påverkat valet av metod eftersom studien utifrån den här typen av intervju kan 

resultera i en djupare förståelse för lärarnas egna resonemang kring erfarenheter av arbete 

med språkutveckling, vilket även är syftet med studien. Detta jämfört med om studien 

grundats på kvantitativa intervjuer, vilka syftar till att analysera relationer mellan variabler 

och redovisa ett viss mått av något. Kvantitativa intervjuer används ofta om frågeställningarna 

gäller hur ofta, hur många och hur vanligt något är.  

Det finns flera former av och sätt som den kvalitativa intervjun kan genomföras på. En 

kvalitativ intervju är flexibel och rör sig ofta i olika riktningar för att kunna följa de ämnen 

och områden som informanterna är intresserad av och talar om. Det innebär också att det finns 

plats för frågor och ämnen som dyker upp under intervjun. På det sättet ger den kvalitativa 

intervjun detaljerade svar om hur informanten uppfattar det ämne som fokuseras under 

studien. En studie som innehåller fler intervjuer än en kräver dock en viss struktur för att de 

ska kunna vara jämförbara med varandra. Därför är den semistrukturerade intervjun bra att 

använda sig av vid studier av flera intervjuer som i det här fallet anser Bryman (2011, s. 413, 

416). 

3.2 Urval 

Urvalet av studiens deltagare har gjorts genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet 

innebär att de deltagare som finns tillgängliga för en intervju eller som anmäler sitt intresse är 

de som sedan blir fokus för intervjuerna skriver Trost (2010:140). Under studiens inledande 

arbete tillfrågades lärare vid två olika skolor via mejl vidarebefordrat från deras rektor. Då 

svar uteblev ändrades studiens fokus och lärare vid en annan skola tillfrågades genom direkt 

kontakt med mig. Fyra lärare anmälde då sitt intresse för att delta i studien och därefter 

genomfördes intervjuer med de respektive lärarna.  
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3.2.1 Studiens deltagare 

De fyra deltagarna i studien arbetar på samma skola men i tre olika arbetslag. Intervjuerna 

inleddes med att de fick redogöra för sin yrkesbakgrund och utbildning samt vad de upplever 

som mest intressant med sitt jobb. Genom att ställa den typen av frågor syftar den kvalitativa 

intervjun till att försöka förstå de intervjuades sätt att tänka och resonera skriver Trost (2010, 

s. 43). Utifrån svaren på de frågorna har det sedan varit möjligt att skapa en bild av den 

erfarenhet och föreställning som lärarna har av sin yrkesroll.  

De namn som används för att tala om de intervjuade lärarna är fiktiva. Namnen är valda för 

att lätt kunna skilja lärarna åt i texten då namnen börjar på olika bokstäver och skulle också 

kunna spegla en benämning som Lärare A, B, C eller D.  

Agnes 

Agnes har jobbat som lärare sedan 2010 då hon tog examen. Den lärarutbildning hon gått har 

gett henne legitimation att undervisa från förskoleklass till årskurs sex. Hon har även 

utbildning för att undervisa i idrott upp till årskurs nio men valde under studietiden att rikta 

sina pedagogiska kurser mot skolans yngre åldrar. Under åren som verksam lärare har Agnes 

arbetat i förskoleklass, årskurs ett och två samt som fritidspedagog. Intresset för yrket springer 

ur en familjemedlems arbete som lärare. Det gjorde att hon fick arbeta som vikarie innan hon 

tog beslutet att påbörja sin lärarutbildning. Att jobbet är aktivt och utmanande är viktigt för 

henne, precis som glädjen i att arbeta med barn är.  

Beata 

Beata har arbetat inom skolans värld under drygt 20 år. Det dröjde dock femton år innan hon 

utbildade sig till lärare och lämnade livet som vikarie bakom sig. Det påpekar hon dock har 

gett henne mycket erfarenhet av att träffa olika elevgrupper och forma sitt arbete. Beatas 

lärarexamen riktar sig mot de yngre åldrarna i svenska, bild och NO-ämnen. För Beata är det 

också mötet med människor som gör jobbet speciellt. Hon påpekar att det både handlar om 

mötet med eleverna och med deras föräldrar, hur man kan nå respektive grupp genom 

kontakten med den andra. Men det är just mötet med eleverna och deras spontanitet som 

lockar Beata mest med jobbet. De har inte det filtret som vuxna kan ha och man möts av en 

sådan glädje från barnen menar hon.  

Charlotte 
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Charlotte har en utbildning till grundskolelärare med inriktning F-3. Efter gymnasiet arbetade 

hon inom en annan yrkeskategori men kände efter några år att hon ville byta bana. Hon valde 

att utbilda sig till lärare och har sedan examen 2015 arbetat på samma skola. Att lära ut är det 

som lockar Charlotte. Hon tycker om att se glädjen hos eleverna när de förstår eller lär sig 

något nytt. Arbetet med skolans yngre åldrar innebär att lärarens uppgifter är att lära eleverna 

nya kunskaper från grunden och det finner Charlotte intressant med sitt yrke. 

Deema 

Deema är utbildad i naturämnena och skapande, främst inriktat mot förskola, men också i 

svenska och matematik. Utbildningen gör henne kvalificerad att undervisa några ämnen upp 

till och med årskurs tre och några till och med årskurs sex. Deema examinerades 2012 och har 

sedan dess arbetat främst inom förskolan men också som resurs i årskurserna F-3 och som 

klassföreståndare i förskoleklass. Intresset för jobbet springer ur arbetet med människor. 

Upplevelsen av att arbetet är varierande och utvecklande både för henne som person, i sin 

yrkesroll och för eleverna är viktigt. Det är vad som gör jobbet roligt menar hon. 

3.3 Genomförande 

En övervägning som gjorts inför intervjuerna är om de ska ske i grupp eller individuellt. 

Inledande diskussioner fördes med deltagarna om att genomföra gruppintervjuer då det var av 

intresse för dem. De fördelar som kommer med en gruppintervju och som lyftes fram under 

diskussionen var att lärarna genom samtalet med varandra skulle kunna få en djupare insikt i 

sina egna åsikter. De skulle också få en inblick i hur andra lärare agerar och resonerar genom 

att bygga vidare på varandras resonemang. En gruppintervju kan dock innebära en osäkerhet 

för deltagarna skriver Trost (2010, s. 45-46). Den kan leda till att de följer det spår den 

tidigare talaren slagit in på och håller inne med information som de skulle delgett under en 

individuell intervju. Vidare medför gruppintervjuer även direkta problem för forskaren då det 

från en inspelning kan vara svårt att urskilja vem som sagt vad. Att registrera det under 

intervjun är också svårt då forskaren även bör kontrollera kroppsspråk, gester och miner för 

att notera det till analysen av intervjun nämner Trost (2010, s. 45-46). Då studien syftar till att 

visa på variationer och sätt som olika lärare resonerar på kring gruppens påverkan på 

elevernas språkutveckling föll valet på att genomföra individuella intervjuer. Valet togs för att 

värna om variationen i lärarnas svar och säkerställa att svaren är oberoende av varandra.  

Den miljö som intervjun genomförs i kan påverka materialet, där störningsmoment t.ex. kan 

vara ljud eller avbrott under intervjun. Studiens intervjuer har genomförts i två lokaler med 
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olika god ljudisolering och därför kan intervjuerna, med Agnes och Charlotte ha påverkats av 

att miljön runtomkring inte varit helt tyst. Detta kan t.ex. ha gjort att informanterna avbrutit 

sig i ett resonemang eller till att korta delar av intervjun varit ohörbar vid transkriberingen. I 

sin helhet bedöms dock inte detta påverka intervjuernas kvalitet.  

Totalt genomfördes och spelades fyra intervjuer in för att sedan transkriberas. Alla intervjuer 

är mellan 20 och 30 minuter långa.  

3.4 Intervjuguide 

Det finns flera olika sätt att genomföra kvalitativa intervjuer på. Materialet till som ligger till 

grund för den här studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer.  

En semistrukturerad intervju innebär att intervjun utgår från en lista med specifika teman och 

områden som ska avhandlas under intervjun, en så kallad intervjuguide. Till skillnad från en 

strukturerad intervju där frågorna i intervjuguiden ska ställas i samma ordning och i samma 

ordalag vid varje intervju har forskaren större frihet vid en semistrukturerad intervju skriver 

Bryman (2011, s. 415). Ordningen i vilken frågorna presenteras i intervjuguiden behöver inte 

följas och det finns också utrymme för att ställa frågor som överhuvudtaget inte finns med i 

guiden. Detta för att intervjun ska kunna följa informantens svar på tidigare frågor och ge en 

djupare bild av ämnesområdet menar Bryman (2011, s. 415). De frågor som ställs under 

kvalitativa intervjuer är enkla och raka frågor som intervjupersonen sedan ska kunna ge 

detaljerade och innehållsrika svar på tillägger Trost (2010, s. 25).  

En intervjuguide består ofta endast av ämnesområden att diskutera och avhandla under 

intervjun. Ofta finns inga förformulerade frågor utan endast ämnesområden som ligger till 

grund för intervjuerna menar Trost (2010, s. 71). Intervjuerna i den här studien genomfördes 

med en intervjuguide till grund för frågeställningarna och diskussionsområdena som 

avhandlades under intervjun. Den intervjuguide som använts under intervjuerna (se bilaga 1) 

är indelad i tre ämnesområden men till skillnad från en helt fri intervjuguide är den fylld med 

frågor. Frågorna är till för att specificera detaljerna inom det område som avhandlas och för 

att säkerställa att materialet är relevant för studiens syfte. I den här studien fokuseras främst 

området gruppsammansättning men också i mindre utsträckning gruppstorlek och problemtyp 

utifrån vad lärarna nämnt under intervjuerna. Gruppsammansättning och gruppstorlek var 

planerade samtalsområden inför intervjuerna. Aspekten problemtyp lyftes under intervjuerna 
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av intervjupersonerna och har under analysen varit en av de framträdande aspekterna att ta 

hänsyn till under arbetet med gruppindelning utifrån vad deltagarna i studien sagt.   

Efter varje intervju anpassades intervjuguiden för att tydliggöra frågor som intervjupersonerna 

inte förstod. Allt eftersom flera intervjuer genomfördes blev intervjuguiden mer ett stöd än ett 

schema att följa och frågorna ställdes utifrån vad som avhandlats tidigare under den aktuella 

intervjun samt för att uppmuntra de svar som getts.  

3.5 Konfidentialitet 

Forskningsintervjuer syftar till att föra forskningen framåt och bygger på konfidentialitet till 

skillnad från andra typer av intervjuer anger Trost (2010, s. 43). Med konfidentiella intervjuer 

avses att inget som sägs under intervjun förs vidare och att ingen kan få reda på vem som sagt 

eller gjort vad skriver Trost (2010, s. 61) och Bryman (2018, s. 170) tillägger att de uppgifter 

som deltagarna i studien lämnat måste behandlas med största möjliga konfidentialitet. För den 

här studien har det inneburit att namnet på skolan som lärarna arbetar på inte nämns i 

uppsatsen och att deltagarnas namn har ändrats. För att anonymisera de intervjuade kan man 

välja att utelämna en del av informationen och vissa detaljer om dem i arbetet. Det är 

ytterligare ett sätt att vidta säkerhetsåtgärder för att öka konfidentialiteten i arbetet anser Trost 

(2010, s. 127). I den här uppsatsen har det gjorts genom att detaljer kring lärarnas 

yrkesbakgrund och aktuella arbetssituation inte beskrivs i full utsträckning. Framför allt 

handlar det om att göra lärarna anonyma sinsemellan då de arbetar nära varandra och känner 

varandra väl. Att lärarna arbetar så nära varandra har också lett till att konversationer mellan 

dem och mig uppstått spontant kring studien och intervjuerna. Då har det varit viktigt att ta ett 

steg tillbaka i min roll för att inte avslöja något i intervjuerna som lärarna själva inte velat dela 

med sig av.  

Deltagarna i intervjun har skriftligen undertecknat ett samtyckesformulär (se bilaga 2). 

Bryman (2011, s. 178) anger att fördelen med att deltagarna undertecknar ett 

samtyckesformulär är att de då fått information om studien redan innan den genomfördes och 

hur genomförandet kommer att ske. För forskarens del är det också fördelaktigt att ha ett 

undertecknat samtyckesformulär om någon senare skulle kritisera eller ifrågasätta studien. 

Genom att skriva på samtyckesformuläret visar den intervjuade att han eller hon har tagit 

emot information om studien innan genomförandet av intervjuerna, samt är medveten om att 

deltagande är frivilligt och att det går att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens 

gång. Materialet skulle i detta fall inte ingå i studien. Intervjun skulle t.ex. kunna tagit en 
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annan vändning än deltagaren förutsett eller önskat och då är en skriftlig säkerhet bra att 

kunna hänvisa till för att avsluta sitt deltagande.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet innebär att en mätning ska vara så stabil som möjligt. Hög reliabilitet 

innebär att studiens resultat är tillförlitligt och redovisar det studien avser att mäta (Trost 

(2010, s. 131). Det finns flera aspekter att se reliabilitetsbegreppet ur. Kongruens innebär att 

frågorna ska vara tillräckligt lika vid varje intervju för att kunna mäta samma sak. Precision 

handlar om intervjuarens sätt att registrera svar. Objektivitet handlar om hur olika intervjuare 

registrerar svar (Trost 2010, s. 131). I den här studien har objektiviteten och precisionen dock 

inte varit något problem mellan de intervjuare som genomfört studien då det endast varit jag 

och alla svar registrerats på samma sätt. Därför har alla svar också registrerats med samma 

ansats och tolkningar. Som tidigare nämnt har intervjuguiden dock anpassats efter de ämnen 

som tagits upp under intervjuerna. Därför skulle kongruensen i intervjuerna kunna 

ifrågasättas. Men att intervjuguiden och frågorna förändras och anpassar sig till intervjun 

ifråga är intressant och en viktig aspekt av kvalitativa intervjuer. För att kunna visa på nyanser 

i informanternas svar är en stor del av intervjun att följa ämnesområden som de tar upp under 

intervjun. Därför har intervjuernas kvalitet inte heller påverkats av kongruensen. 

Validitet innebär att frågorna som ställs mäter det de är avsedda att mäta. Det betyder inte att 

alla frågor som ställs direkt syftar till att svara ordagrant på den specifika frågan. Istället ställs 

frågorna för att skapa en bild av informantens verklighet och uppfattning av något påpekar 

Trost (2010, s. 133). Just det har varit tanken med flera av de första frågorna som ingår i 

studiens intervjuguide. Svaren på frågorna ska tillsammans återge lärarnas uppfattning av 

språkutveckling, upplevelser av hur utvecklingen sker praktiskt i undervisningen och hur 

grupparbete utformas på bästa sätt för att eleverna ska kunna utveckla sitt språk så mycket 

som möjligt.  

3.7 Bearbetning och analys 

Under intervjuerna har svaren på frågorna registrerats genom ljudupptagning. Fördelarna med 

ljudupptagning under en intervju är att intervjuaren inte behöver anteckna. Det finns dessutom 

en möjlighet att gå tillbaka och lyssna på ordval och tonfall hos informanterna. Som 

intervjuare finns också tillfälle att lyssna på vad man gjorde bra och mindre bra under 

intervjun, hur frågorna ställdes och hur responsen gavs för att sedan revidera det vid behov 

inför nästa intervjutillfälle. Många informanter kan bli hämmade av att vara inspelade och det 
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är inte säkert att de delger alla detaljer de skulle gjort om inspelningen inte genomfördes. 

Trots det vänjer sig de allra flesta vid att vara inspelade och efter en stund är det inget de 

tänker på menar Trost (2010, s. 74). 

Efter att intervjuerna genomförts har materialet transkriberats för att tydligare kunna få en 

överblick över vad som sagts under intervjuerna. Beslut har tagits om att transkribera 

deltagarnas tal mer skriftspråksnära genom att skriva ner avsluten på de ord som förkortats 

genom talspråket deltagarna använt. Vid de tillfällen i intervjuerna där jag upplevt att det 

talspråk deltagarna använt sig av är relevant för förståelsen av intervjun har den transkriberats 

mer talspråksnära.  

Analysen av materialet bör inte göras i direkt anslutning till intervjuerna. Trost (2010, s. 149) 

förespråkar att man väntar med att analysera materialet då tiden skapar distans till det och ger 

intervjuaren tillfälle att reflektera över det som sagts menar han. I arbetet med materialet till 

den här studien innebar det att jag fick tid att reflektera över det och därför fann gemensamma 

drag i intervjuerna som kanske skulle fallit bort om analysen påskyndats.  

Analyser av kvalitativa intervjuer kan genomföras på flera olika sätt. Ord-för-ord-kodning 

innebär att man läser igenom materialet och finner delar som är intressanta för studien. Det 

kan vara ord eller sammansättningar av ord. Ett annat alternativ är att se på hela satser och 

meningar. Den tredje varianten Trost (2010, s. 155) ger exempel på är att studera hela 

intervjun, vad den säger och om det finns något intressant med i den. Den sista metoden är 

den som använts för att analysera materialet i den här studien. Efter att allt material 

transkriberats har det sedan granskats för att gemensamma drag och intressanta delar från hela 

intervjuerna ska kunna analyseras i relation till den bakgrund som presenterats inom 

områdena språkutveckling och grupparbete tidigare i uppsatsen. De delar som analyseras är 

både gemensamma ämnen och ämnen som lärarna lyft individuellt under intervjuerna.  

4. Resultat  

I följande avsnitt presenteras lärarnas uppfattningar och upplevelser genom att de tematiskt 

redogörs för utifrån hur lärarna reflekterar först kring språkutveckling och sedan kring 

gruppindelning. Resultatet redovisas genom ämnesområden som tolkats vara centrala och 

gemensamma för lärarnas uppfattningar av språkutveckling och grupparbete under 

intervjuerna. Lärarnas olika erfarenheter kan leda till en bredare redogörelse och deras lika 
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erfarenheter kan ge en djupare förståelse för deras sätt att arbeta med språkutveckling och att 

göra gruppindelningar för att främja den.  

Resultatet redovisas med hjälp av citat från intervjuerna. För att redovisa emfas i citaten har 

kursiv textstil använts. Hakparenteser kring tre punkter markerar att intervjupersonen sagt 

något i citatet som inte återges i uppsatsen. Hakparenteser används också för att visa på ord 

som intervjupersonen utelämnat i sitt tal eller som är underförstådda genom sammanhanget 

från intervjun. Bindestreck i ett ord som inte är sammansatt har använts för att markera 

avbrott som intervjupersonen gjort av ett resonemang eller en tanke.  

4.1 Resonemang kring språkutveckling 

I följande avsnitt presenteras lärarnas uppfattningar av vilka delar som ingår i elevers 

språkutveckling. Avsnittet är indelat efter ämnesområdena kommunikation, fonologi och 

grammatik, intresse och gemensamt lärande.  

4.1.1 Kommunikation 

Att kommunicera är en av grunderna till arbetet i svenskämnet. I svenskundervisningen ingår 

att eleverna ska lära sig läsa, skriva och samtala, färdigheter som alla är olika former av 

kommunikation. Deema (enskild intervju, den 2 maj 2018) uttrycker det som att ”det är ju 

språket, att kunna lösa konflikter och kunna kommunicera”. För att kunna bidra till en dialog 

eller kommunikation är det viktigt att eleverna kan relatera sitt bidragande till det som redan 

sagts och en färdighet som krävs för det är att eleverna kan lyssna. Det är dessutom en av de 

första färdigheterna Beata kopplar till språkutveckling; att kunna lyssna aktivt.  

Det ingår i svenska [att] lyssna, läsa, skriva och allt vad det nu är […]. Idag är 

det ju så här de här yngre barnen, de vill ju bara säga och sen om ingen tar emot 

det eller inte, det spelar inte så stor roll, bara jag har sagt det. Men att lyssna på 

sin kompis, lyssna på vad fröken säger, det är jättespännande. (Beata, enskild 

intervju, den 27 april 2018) 

Aktivt lyssnande handlar inte bara om att sitta och lyssna på vad någon annan säger menar 

hon. Eleverna ska lyssna för att kunna återberätta vad någon annan sagt eller för att de kan ha 

användning av det i ett senare skede. Av den här anledningen lyfter även Charlotte elevernas 

förmåga att lyssna som viktig att utveckla eftersom det ger eleverna en chans att lära av 

varandra. 
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För att lära sig det [någon annan kan] måste man ju lyssna på kompisarna och ta 

till sig det. […] Räcker någon upp handen och berättar någonting så tänker jag 

att de andra lyssnar och tar till sig. (Charlotte, enskild intervju, den 7 maj 2018) 

Agnes lyfter också färdigheten att lyssna som viktig för elevernas språkutveckling. Men hon 

markerar ytterligare vikten av att eleverna lyssnar på varandra och inte bara på läraren. Att 

lära sig lyssna på varandra och bidra till en interaktion innebär också att kunna tala med och 

inför varandra tillägger hon. 

Att våga tala inför grupp, det är ju en ganska stor grej. Och att lyssna ingår ju 

också. […] Men det är inte bara det jag säger som är det viktiga utan det är lika 

viktigt vad kamraterna säger. Det är inte mig de ska lära sig av utan de ska lära 

sig av varandra också. (Agnes, enskild intervju, den 7 maj 2018) 

4.1.2 Fonologi och grammatik 

Som en del i elevernas språkutveckling uppger både Beata och Charlotte att de arbetar med 

rim, ramsor och taktkänsla. På det sättet tillägnar sig eleverna språkets fonologi, de lär sig hur 

bokstävernas språkljud låter, hur de skiljs åt och sätts samman menar Beata och Charlotte. Till 

fonologin hör också kunskaper som hur ljuden produceras och regler för hur de ska uppfattas 

inom ett visst språk. Charlotte använder sig främst av ljudning när det kommer till elevernas 

fonologiska utveckling. Hon säger att i språkutveckling ingår ljudningen till att börja med, 

därefter kommer lite läsning och skrivning och sedan bygger man ihop det till en helhet.  

Vi jobbar väldigt mycket med att ljuda. Oavsett vad vi gör så ljudar vi allt 

tillsammans i klass först. […] Även de som har svårt för bokstäver börjar följa 

med och lär sig ljuda. […] Vi har märkt att det ger resultat. (Charlotte, enskild 

intervju, den 7 maj 2018) 

Deema och Agnes nämner också fonologi som en viktig aspekt för språkutveckling. Men de 

tillägger båda två att den fysiska delen av fonologin behöver utrymme i undervisningen. 

Deema (enskild intervju, den 2 maj 2018) säger ”att man knäcker de koderna, hör 

ljudningarna och kan koppla det till bokstaven t.ex. […] och hur man faktiskt gör rent- hur 

man formar munnen och så där”. När eleverna kopplar rätt språkljud till bokstäverna har de 

fått kännedom om språkets fonologiska regler och normer.  
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Språkets struktur och hur det är sammansatt är också en naturlig del av elevernas 

språkutveckling. Det innebär inte att eleverna lär sig grammatiska termer utan snarare att de 

får en känsla för språkets grammatiska struktur. Beata, Deema och Agnes framhåller alla tre 

vikten av just det och Beata (enskild intervju, den 27 april 2018) säger ”att man förstår att 

språket är uppbyggt på ett speciellt sätt, man behöver inte kunna grammatiska termer men att 

det går att leka fram och att man är nyfiken”.  

Eleverna ska i det här stadiet av sin utveckling inte lära sig teorin bakom grammatiken utan 

hur den praktiskt används i språket. Det är att väcka intresse för språkets struktur och 

uppbyggnad som är viktigt för elevernas fortsatta språkutveckling framhåller alla studiens 

deltagare. 

4.1.3 Språkligt intresse 

Lärarna uppger att elevernas intresse är av vikt för deras språkutveckling. För att eleverna ska 

finna undervisningen intressant menar lärarna att den måste ta sin utgångspunkt i elevernas 

tidigare erfarenheter och vad de kan sedan tidigare. Beata påpekar att elevernas faktiska 

kunskaper om språket initialt inte är det mest väsentliga. Intresset för att lära sig och 

nyfikenheten på språket är grundläggande för elevernas vidare utveckling säger hon. Deema 

menar att läraren måste väcka elevernas intresse för bokstäverna och språkets struktur. 

Intresset för språket är en av de viktigaste faktorerna för elevernas fortsatta språkutveckling 

framhåller informanterna.  

Eleverna visar ett intresse och tycker det är kul. Man märker när man börjar 

jobba med språket att de börjar liksom hitta det runtomkring sig, och då har man 

väckt någon sorts intresse. Det tror jag nästan är det viktigaste. (Agnes, enskild 

intervju, 7 maj 2018) 

4.1.4 Gemensamt lärande 

Jag tänker att jag kan ju förklara på ett sätt men är det på den nivån som den 

eleven behöver för att förstå vad det är jag säger? […] Det har jag mött- den 

problematiken eller svårigheten, att man försöker förklara någonting på flera 

olika sätt och ändå går det inte fram. Och så kommer en kompis och förklarar 

och då går det upp ett ljus! (Agnes, enskild intervju, den 7 maj 2018) 

Just det här har även Deema uppmärksammat i sin undervisning. Alla fyra informanter har 

uttryckt upplevelser av att eleverna kan lära sig mycket av varandra och läraren. Men att de 
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lär sig olika kunskaper av lärare och jämnåriga kamrater. På frågan om eleverna lär sig olika 

saker av lärare och kamrater svarade Agnes (enskild intervju, den 7 maj 2018): ”Ja, men det 

hoppas jag! Annars skulle ju jag inte behövas [skratt]. Jag hoppas ju att jag tillför något. Men 

att de sedan kan bygga vidare på det.” 

Vi har ju lite annat språk- vi vuxna. Men samtidigt så tror jag att de lär sig 

mycket av oss också för man säger sånna ord som de inte redan kan. Och sen så 

får man förklara vissa svåra ord och då tror jag de lär sig av oss. (Charlotte, 

enskild intervju, den 7 maj 2018) 

Vidare är interaktion genom lek en stor del av språkutvecklingen säger Deema. Genom att 

engagera sig i spel och lekar menar hon att eleverna omedvetet ingår i en interaktion med 

kamraterna och på det sättet lär genom den. ”Det [språkutveckling] ska vara lite lekfullt och 

kan handla om spel och lek där man kan få lösa konflikter som uppstår” säger Deema (enskild 

intervju, den 2 maj 2018). 

Beata framhåller att språkutvecklingen eleverna gör i skolan inte är enskild utan att både 

klassen och mindre grupper kan bidra till elevernas individuella språkutveckling. Eleverna 

inspireras då av att se att någon annan kan, säger hon. Deema uttrycker samma mening som 

Agnes i citatet nedan. 

De kan uppmuntra och locka varandra. Om en kan vill de andra också lära sig. 

Det blir liksom ringar på vattnet. […] Så där tror jag absolut att de drar med 

varandra, ganska mycket positivt. (Deema, enskild intervju, den 2 maj 2018) 

4.1.5 Sammanfattning av resonemang kring språkutveckling 

Lärarna i studien uttrycker alla att eleverna bör utveckla färdigheter i att lyssna på andra. 

Genom att eleverna lär sig lyssna till någon annans bidrag i interaktionen får de också 

möjlighet till lärande. Grammatiken är en del som lärarna också lyfter men de nämner att 

eleverna behöver utveckla kunskaper om och känsla för språkets struktur snarare än de 

korrekta grammatiska termerna. Ytterligare en färdighet som är tydlig att alla lärarna upplever 

som viktig att arbeta med är fonologin. Elevernas förmåga att urskilja och skapa ljud samt att 

koppla dem till bokstäver är något som framhålls av alla lärarna.  

Det sätt som lärarna arbetar med språkutveckling på grundar sig i elevernas intresse för 

språket och deras vilja att utveckla det. Ur elevernas intresse arbetar lärarna med att skapa 
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motivation och nyfikenhet på språket hos eleverna. Lärarna menar att det är viktigt för 

elevernas fortsatta språkutveckling. 

För att ge eleverna möjlighet att utveckla de språkliga färdigheter som lärarna redan nämnt 

arbetar de också med att skapa möjlighet till interaktion för eleverna. Interaktionen och 

arbetet i grupp ger dem tillfällen att lära sig från fler än bara läraren. Eleverna kan också 

genom interaktionen med andra lära sig på flera sätt än bara det läraren erbjuder och genom 

andra medel, t.ex. lek och spel. 

4.2 Resonemang kring grupparbete 

Nedan följer en redovisning av hur lärarna resonerat kring elevers språkutveckling i grupp.  

Här lyfts också vilka aspekter de tar hänsyn till när de gör gruppindelningar för att eleverna 

ska få möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt. 

4.2.1 Vem utformar grupper? 

För att eleverna ska kunna utveckla sitt språk är det viktigt att den grupp de interagerar i 

fungerar på ett utvecklande sätt. Alla elever har inte samma behov i ett grupparbete utan 

behöver olika typer av gruppsammansättningar för att utvecklas. Den som bäst känner till hur 

eleverna fungerar i grupp är läraren som baserat på sin erfarenhet av elevernas kunskaper och 

möjligheter kan avgöra vilken typ av gruppsammansättning som utvecklar eleverna mest.  

Alla lärare som deltagit i studien uppger att de till större delen av tiden är den som delar in 

eleverna i grupper. Allra mest framhåller lärarna att det är på grund av den sociala aspekten av 

gruppindelning. De vill inte riskera att någon av eleverna blir utanför eller känner sig mindre 

omtyckt eller uppskattad än sina klasskamrater.  

Beata uppger att det till största delen av tiden är hon som gör gruppindelningar. Men hon 

säger också att hon gärna vill låta släppa kontrollen över dem och låta eleverna ta större 

ansvar.  

Jag är nog lite för strukturerad själv, och kontrollfreak. Jag är inte alls såhär att 

jag bara går ut och free basear alltså men jag skulle nog behöva slänga mig ut 

lite mer och tänka att vad kan hända om jag bara låter det bli lite busgrupper 

eller så. […] men då tänker jag på att vi har några som inte riktigt fungerar […] 

och man vet aldrig riktigt om den personen klarar det och då styr ju jag det här 

med grupperna. (Beata, enskild intervju, den 27 april 2018) 
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Det samma gäller för Agnes, oftast är det hon som delar in eleverna i grupper. Deema och 

Charlotte resonerar lite annorlunda kring vem det är som gör eller bör göra gruppindelningar. 

De säger båda att de ofta delar in grupperna men även att eleverna får göra det själva ibland 

och ser fördelar med båda sätten att dela in grupper.  

Jag har oftast delat in eleverna […] för att jag vill att eleverna ska få ut så 

mycket som möjligt av varandra. […] De får träna på att kunna vara med andra 

också. Men de tycker att det är roligare att vara med sin kompis. (Charlotte, 

enskild intervju, den 7 maj 2018) 

Fördelar om vi som lärare delar in kan vara att de hamnar med någon som de 

annars kanske inte hade suttit med. […] Det kan ju också vara positivt om de 

själva får välja att de känner att de blir ännu mer drivna för att de får vara med 

bästa kompisen men det kan också bli mer prat då. (Deema, enskild intervju, den 

2 maj 2018) 

Deema uppger också att hon ibland låter slumpen avgöra gruppsammansättningen. 

Slumpmässiga indelningar kan vara bra för elevernas trygghet i en grupp. Om grupperna delas 

in slumpmässigt behöver eleverna inte undra över konstellationen eller riskera att känna av att 

de är den svagare eleven i gruppen som behöver hjälp av de starkare gruppmedlemmarna. 

Ibland så blir det bara spontant, att man tar några i stunden som man ser och då 

kan det blir slumpen också. Ibland drar vi pinnar [drar lott] vilka som ska jobba 

ihop också. Så ibland kanske det inte finns en jättetanke bakom det utan det bara 

blir. (Deema, enskild intervju, den 2 maj 2018) 

Men att låta eleverna vara med och ta ansvar för hur gruppindelningar i klassen sker kan 

också vara givande. Beata ger ett exempel på hur hon nyligen börjat dra lott om vilka platser 

eleverna får sitta på i matsalen. Hon säger att det innebär att eleverna blandas och får 

interagera med nya klasskamrater varje vecka. Dessutom framhåller Beata (enskild intervju, 

den 27 april 2018) att klassen i förväg diskuterat hur man agerar om man inte trivs med sin 

nya placering. ”Och så hade vi ju pratat om det innan. Hur blir det nu om jag kommer till 

någon jag inte vill sitta vid? Ska jag säga det? Eller kan jag låta det vara?” är frågor hon 

nämner att de tagit upp för diskussion. Det har medfört att eleverna har en förståelse för hur 

de ska hantera platsfördelningen. Elevinflytandet har visats sig vara positivt i Beata klass och 

hon säger att hon gärna vill fortsätta ge eleverna mer utrymme i indelandet av grupper. 
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Även Agnes (enskild intervju, den 7 maj 2018) uppger att hon har för avsikt att öka sina 

elevers inflytande och ansvar för gruppindelningarna. ”Jag tänker mig att man ska stegra 

ansvaret, att de ska få mer ansvar ju större och större de blir. Men i början kan det vara ganska 

bra att hålla det här fyrkantiga” säger hon.  

4.2.2 Kunskapsaspekten 

Att läraren delar in eleverna i grupper gör också att han eller hon kan välja att utgå från olika 

aspekter vid indelningen. De aspekter som lärarna under intervjuerna nämnt är sociala och 

kunskapsmässiga aspekter. Grupperna kan sedan delas in heterogent eller homogent efter hur 

lika eleverna är inom de olika aspekterna.  

Heterogena grupper kan bestå av elever som är både starka och svaga kunskapsmässigt. 

Starka elever kan då bidra till diskussionen och språkutvecklingen hos de svagare eleverna 

som inte kan lika mycket. Alla informanter nämner hur de svagare eleverna har nytta av att 

arbeta med någon som är språkligt starkare. Utvecklingen för de starkare eleverna ser lärarna 

snarare ligga på det sociala planet.  

Jag tror att de starka får, träna på att backa tillbaka och inte bestämma och ta 

över allt. Och sen tror jag att de svaga får träna på att ta för sig mer. Så jag tror 

att de gynnar båda fast på olika sätt. (Charlotte, enskild intervju, den 7 maj 2018) 

Två elever som kunskapsmässigt är väldigt heterogena, i var sin ände av spektrumet är sällan 

bra att dela in i samma grupp anser Beata (enskild intervju, den 27 april 2018): ”har man en 

stark läsare och sen en som precis knäckt koden, de sätter jag inte ihop. Jag tror inte att det 

blir en bra kombo.” Hon tillägger att det finns risk att eleverna kan bli irriterade på varandra 

för att de inte förstår att de måste ha tålamod och vänta. 

Men det finns också fördelar med att blanda elevgrupperna utifrån de kunskapsnivåer 

medlemmarna ligger på. De starkare eleverna kan då stötta och hjälpa de svagare för att 

gruppen ändå ska klara av att lösa uppgiften. Då får eleverna istället en möjlighet att förstå 

varandras olika kunskaper och utvecklas på det sociala planet.  

Jag har två killar som jobbar nu med fåglar och en är ju lite starkare än den andra 

och de jobbar superbra med det här med fåglar. Den ena är jätteduktig 

kunskapsmässigt men tycker det är jobbigt att skriva och läsa. Den andra är inte 

lika stark kunskapsmässigt, kan inte lika mycket om fåglar, men har ju knäckt 
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den här koden med att skriva. […] Då sitter de och resonerar och fungerar 

jättebra ihop. (Beata, enskild intervju, den 27 april 2018) 

I homogena grupper får eleverna möjlighet att utifrån sin gemensamma kunskapsmässiga 

grund direkt börja arbeta med uppgiften och kan lösa den tillsammans. Agnes uppger att hon 

ser en fördel med homogena grupper genom att eleverna kan utmanas i grupp men på rätt 

individuella kunskapsnivå.  

De [svaga elever] kanske känner att de lyckas lösa uppgiften tillsammans, att de 

växer genom det. […] Men att man sätter ihop två starka för att de behöver ju 

också en utmaning. Och då kanske de kan få en utmaning på en annan nivå än 

vad två svaga kan få. (Agnes, enskild intervju, den 7 maj 2018) 

4.2.3 Den sociala aspekten 

Lärarna som deltagit i studien framhåller vikten av att eleverna ska fungera socialt 

tillsammans. ”Jag tänker att de ska fungera framför allt socialt. Att man har respekt för 

varandra och jag vet att de här två kommer- de gillar varandra någorlunda. De behöver inte 

vara bästa vänner men man har respekten. För har man inte det så blir det ju väldigt jobbigt” 

säger Beata (enskild intervju, den 27 april 2018). 

Risken med att låta eleverna dela in sig själva är att några som inte riktigt fungerar 

tillsammans kan komma i samma grupp och det är inte säkert att de klarar av det menar Beata. 

Därför delar hon ofta in eleverna utifrån sociala aspekter. Om eleverna inte har de sociala 

färdigheter som krävs för att jobba tillsammans eller komma överens anser hon att det finns 

risk att arbetet inte blir positivt för elevernas självkänsla.  

Jag har alltid tänkt på det här sociala. Det är nog min starka grej, att jag- ja men 

jag bara går till mig själv. Hur skulle jag själv vilja sitta bredvid någon som 

pikar mig för att jag inte kan? Hur skulle jag må? Då är jag vuxen och kanske 

kan sätta ner foten. Kan ett barn- hur- gör barnet det? (Beata, enskild intervju, 

den 27 april 2018) 

För Deema är de sociala aspekterna inte riktigt lika viktiga som för Beata. Hon säger att hon 

absolut tar hänsyn till de sociala aspekterna och ibland särar på elever eller delar in dem i 

andra grupper. Det är dock främst för att de ska känna att de kan jobba ihop med vem som 
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helst i klassen. Men hon påpekar även att hon ibland värderar den sociala aspekten högre än 

den kunskapsmässiga.   

Ja, det kan ju också ha varit att man märker att det är ingen- kemin kanske inte 

alltid är så bra eller att man märker att det blir negativ stämning eller man vet att 

de här behöver man dela på rent socialt. Att det kanske har fått gått i förväg, 

snarare än kunskapsmässigt för att det ska bli lugnt och harmoniskt. (Deema, 

enskild intervju, den 2 maj 2018) 

Agnes menar att hon för klassrumsklimatet också kan behöva ta hänsyn till den sociala 

aspekten av gruppindelningen. Då kan hon styra eleverna till eller från varandra för att miljön 

i klassrummet ska vara bra för alla. Charlottes klass delas in för att de ska få möjlighet att 

utforska det sociala i klassen, men inte bara för att de ska ha nytta av det i undervisningen 

säger hon.  

Jag försöker para ihop dem så att man får vara med någon man aldrig har varit 

med. Och att man får lär- jag tror också att om man är närmare i par [i 

undervisningssituationer] så är det kanske roligare och lättare att komma in i lek 

tillsammans med den personen på raster och fritids och sånt. (Charlotte, enskild 

intervju, den 7 maj 2018) 

Majoriteten av lärarna anser att den sociala aspekten av gruppindelning är en av de allra 

viktigaste aspekterna för att grupperna ska fungera överhuvudtaget.  

4.2.4 Problemtyp som aspekt av gruppindelning 

Problemtyp är en aspekt som påverkar gruppdynamiken under ett arbete. Med problemtyp 

avses utformningen på den uppgift eller det problem som eleverna arbetar med. Genom att 

eleverna utmanas på en nivå som passar de kunskaper de redan har får de möjlighet att 

utveckla tilltro till sin egen förmåga menar lärarna. Deema och Agnes tar upp den här 

aspekten när de resonerar kring sina gruppsammansättningar. Deema tar hänsyn till den 

uppgift eleverna ska arbeta med när hon delar in grupper. Uppgiften ska passa elevernas nivå 

för att de ska klara av den menar hon. Agnes tar också hänsyn till uppgiftens syfte när hon 

delar in grupper och resonerar kring vad eleverna får arbeta med för uppgifter.  

De som har kommit långt och ligger långt framme, de får en utmaning. Och de 

lite svagare får en annan text som inte alls är lika kämpig. […] Jag vill ju att de 
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ska lyckas. Och vad krävs för att de ska lyckas? (Agnes, enskild intervju, den 7 

maj 2018) 

4.2.5 Gruppstorlek som aspekt av gruppindelning 

Vid grupparbete är gruppstorleken en aspekt att fundera över. Grupper med fler än fem 

medlemmar kräver mer arbete och större erfarenhet av grupparbete från eleverna och därför är 

det en fördel att dela in eleverna i mindre grupper. I mindre arbetsgrupper blir det en naturlig 

del av arbetet för gruppmedlemmarna att lämna utrymme till varandra. Dessutom innebär en 

mindre grupp att eleverna tvingas vara aktiva och bidra till uppgifternas lösningar, de kan inte 

förlita sig på de andra gruppmedlemmarnas arbete och att de löser uppgiften själva. 

Beata var en av lärarna som allra främst framhöll att det är viktigt att eleverna blir lyssnade på 

och får uppmärksamhet. Därför föredrar hon att hålla grupperna till en storlek om max fyra 

elever för att de ska få utrymme att bli hörda. Agnes uppger att hon inte heller väljer att göra 

grupper som är större än fyra elever i varje.  

Blir grupperna för stora, då är det ju lätt att det är någon som hamnar på kanten 

och inte är med på vad man gör. Och det är lättare för mig också att få en 

överblick om man går runt och hjälper till att se att alla faktiskt förstår vad man 

gör och är med på det. (Agnes, enskild intervju, den 7 maj 2018) 

4.2.6 Hur viktig är gruppindelningen?  

Både Deema och Agnes resonerar dock kring att de lägger mycket fokus på att skapa bra 

gruppindelningar. Deema menar att gruppindelningarna som hon gör slumpmässigt eller som 

lottas ofta blir mint lika bra som de indelningar hon lägger mycket tanke bakom. Dessutom 

påpekar hon att hon ofta får göra om de gruppindelningar hon gjort på förhand: ”och ibland 

har man tänkt till. Men så vet man ju inte om någon är sjuk eller ledig heller så det brukar 

oftast bli ganska spontant faktiskt” säger Deema (enskild intervju, den 2 maj 2018). 

..att man byter dem ständigt [konstellationerna i klassen] att det är nya liksom. 

Och då tänker jag att då kan man bara para ihop dem hur som eftersom de hela 

tiden ska bytas. Ibland har man kanske för stor tanke bakom gruppindelningen, 

att den inte ska vara med den och man flyttar, hej och hå. Men jag vet inte om 

det i grunden alltid blir så bra. Ibland är de konstellationer man inte tror ska 

funka kan visa sig funka ganska bra. (Agnes, enskild intervju, den 7 maj 2018) 
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4.2.7 Sammanfattning av resonemang kring gruppindelning 

Lärarna framhåller att de tar hänsyn till flera aspekter av gruppindelning när de delar in 

eleverna. För att utveckla elevernas kunskaper resonerar lärarna t.ex. om att dela in eleverna 

efter deras kunskapsnivåer. Lärarna ser fördelar både med att dela in eleverna i grupper med 

lika och olika kunskapsnivåer. Dessutom tar de hänsyn till aspekterna problemtyp och 

gruppstorlek när de delar in grupper. Problemtypen är viktig för att eleverna ska kunna 

utveckla tilltro till sin egen förmåga när det kommer till språket. Gruppstorleken är också 

avgörande för att eleverna ska få utrymme att delta och att bidra till arbetet i gruppen anser 

lärarna. Men det är inte alltid lärarna gör gruppsammansättningar för att sätta elevernas 

kunskaper i främsta rum. Ibland anser lärarna att den sociala aspekten är viktigare för att 

eleverna ska fungera bra tillsammans i gruppen. 

Ytterligare en aspekt som påverkar interaktionen mellan eleverna och som är avgörande för 

vilken aspekt som tas hänsyn till är vem det är som delar in grupperna. Även om lärarna oftast 

är de som gör indelningarna vill de öka elevernas eget ansvar och inflytande. Lärarna 

upplever att tiden de lägger ner på att dela in eleverna i grupper kanske inte alltid behövs. De 

skulle kunna lägga mindre tid och energi på det och ändå lyckas forma grupper som fungerar 

bra och låter eleverna utvecklas. De grupperna kan t.ex. skapas genom slumpmässiga 

indelningar eller på elevernas eget initiativ.   

5. Diskussion 

Nedan diskuteras en jämförelse av resultatet från lärarintervjuerna och den litteratur kring 

språkutveckling och grupper som tidigare presenterats. Därefter diskuteras valet av metod, 

studiens relevans och didaktiska implikationer samt alternativ fortsatt forskning inom 

området.  

5.1 Resultatdiskussion 

Huruvida de gruppindelningarna som lärarna i studien resonerar kring är generellt 

utvecklande för elevers språkliga färdigheter eller inte är svårt att ta ställning till utifrån den 

här typen av studie. Däremot finns möjlighet att uttrycka sig om vilka erfarenheter lärarna har 

av gruppindelningar och en diskussion av bakomliggande faktorer till deras resonemang. 

Lärarna har alla stor erfarenhet av att arbeta med grupper, vare sig det är med eleverna i 

helklass eller indelade i mindre grupper. Det gör att de utifrån sin yrkesroll och sina 
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erfarenheter kan uttala sig om elevernas möjligheter till språkutveckling och vad som 

påverkar de möjligheterna.  

Generellt upplever alla lärarna i enighet med Skolverket (2017, s. 247) att eleverna har 

språklig nytta av att ingå i en grupp. Både i grupper som är kunskapsmässigt hetero- och 

homogena kan eleverna antingen lära sig nya kunskaper, befästa gamla eller driva sin egen 

inlärning framåt. De resonemangen bekräftas av Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 100). 

Lärarna uttrycker också att grupparbete ger eleverna tillfälle att interagera och utveckla de 

språkliga färdigheter som är viktiga för vidare språkutveckling. I interaktionen ingår 

deltagande i kommunikation och dialog som förs med andra. De olika sätten att kommunicera 

är alla en del av svenskundervisningen (Skolverket 2017, s. 247) Genom att eleverna lär sig 

att lyssna på varandra kan de t.ex. bidra med relevanta och vidareutvecklande inlägg i en 

dialog vilket Arnqvist (1993, s. 59-60) och även Lindö (1997, s. 100) poängterar är väsentligt 

för utvecklandet av ett språk.  

Lindö (1997, s. 113) tillägger också att både jämnåriga och vuxna kan bidra till 

språkutveckling hos barn. Så länge den andra parten kan mer än en själv utvecklas språket 

vidare i interaktionen skriver hon. Arnqvist (1993, s. 47) är enig i att eleverna kan lära sig 

olika saker av barn och vuxna. Därför är elevernas interaktion med både klasskamrater och 

lärare viktig för att påverka olika delar av elevernas språkutveckling, ytterligare något som 

lyfts av lärarna under intervjuerna.  

Men för att eleverna ens ska kunna påbörja sin språkutveckling anser lärarna att de måste bli 

nyfikna på språket och att utveckla det. Det menar de görs genom att knyta an till elevernas 

intressen och tidigare kunskaper. Lärarnas resonemang är här i linje med hur Skolverket 

formulerat sig i läroplanen. Där lyfts fram att undervisningen ska stimulera elevernas intresse 

för språket och de färdigheter som ingår i svenskämnet. Dessutom bör undervisningen ta sin 

utgångspunkt i elevernas erfarenheter och de språkliga intressen de har sedan tidigare 

(Skolverket 2017, s. 20, 247). 

För att bäst kunna dela in eleverna i grupper som ger dem möjlighet till utveckling anser 

lärarna som deltagit i studien att det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Precis som Hammar 

Chiriac (2013, s. 31), Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 72) och Sjödin (1991, s. 12) lyfter 

lärarna problemtypen eller uppgiftens syfte, gruppstorleken, elevernas kunskapsnivåer och 

deras sociala färdigheter som nödvändiga aspekter att ta hänsyn till vid gruppindelning. 
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Framför allt lyftes de två sista aspekterna under intervjuerna och lärarna menar att eleverna 

beroende på kunskapsnivåer har olika möjligheter att utvecklas i olika grupper. Den aspekt 

som lärarna framhåller lite mer de andra är den sociala aspekten. Deema menar att hon ibland 

till och med kan dela in eleverna främst efter hur de fungerar i gruppen snarare än efter vad de 

får ut av grupparbetet. Jag uppfattar det som att den vikt lärarna lägger på den sociala 

aspekten kommer från behovet av att eleverna ska kunna ta del av och aktivt bidra till 

samhället genom kommunikationsfärdigheterna de tillägnar sig i skolan (Skolverket 2017, s. 

247). Elevernas möjlighet att delta i samhället påverkas av deras kunskaper och erfarenheter 

av att vara del av en grupp och därför uppfattar jag det som att lärarna, i enighet med 

Skolverket, fokuserar på den sociala aspekten vid gruppindelningar av eleverna. Charlotte 

säger att en anledning till att hon delar in eleverna utifrån klassens sociala förutsättningar är 

för att hon vill att eleverna ska kunna arbeta med vem som helst. De ska med andra ord öva på 

att kunna lära oavsett vilket sammanhang de ingår i.  

Två av lärarna uttryckte funderingar över om det är nödvändigt att lägga ner så mycket tid 

som de upplever att de gör på gruppindelningar. Hoel (2001, s. 106) och Stensaasen och Sletta 

(2000, s. 41) uppmanar dock läraren till att ta ansvar för gruppindelningarna. Läraren är den 

med störst erfarenhet och kännedom om eleverna och undervisningen i sin helhet, därför anser 

de att läraren har bäst förutsättningar för att skapa goda gruppsammansättningar, både utifrån 

att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt och fungera socialt. Deema menar dock att oavsett 

om hon förberett grupper tvingas hon ofta revidera dem spontant då någon elev kan vara sjuk 

eller ledig. Tillsammans med Sjödin (1991, s. 75) framhåller Stensaasen och Sletta (2000, s. 

41) vikten av lärarens erfarenhet och kännedom om eleverna, både när det kommer till 

kunskapsnivå och personlighet. Dessutom menar Stensaasen och Sletta (2000, s. 41) att om 

läraren gör indelningen av eleverna är det mindre risk att någon elev blir utanför och på så sätt 

går miste om en möjlighet till lärande. De tillägger dock att eleverna bör ha inflytande över 

vad som ligger till grund för indelningarna (Stensaasen & Sletta 2000, s. 43) Genom att 

eleverna är med och skapar rutiner för hur indelningarna görs får de också en förståelse för 

vad de förväntas utveckla under ett grupparbete. Direktiven för skolans undervisning nämner 

också att eleverna genom delaktighet och möjlighet att utöva inflytande ska få utveckla sin 

förmåga att ta ansvar för sin utveckling (Skolverket 2017, s. 20). Både Agnes och Beata 

uppger att de försöker involvera eleverna i gruppbildandet. Agnes säger att det hon vill se en 

progression i ansvaret som hennes elever får och Beata nämner att hon genom att diskutera 



28 
 

hur eleverna beter sig när de får en ny plats i matsalen skapar gemensamma regler för hur 

eleverna agerar gentemot andra.  

Studiens stora frågeställning är hur lärarna resonerar kring gruppindelningar för att främja 

språkutveckling. Svaret på den är att lärarna är överens om att både kunskapsnivå och sociala 

färdigheter påverkar möjligheterna som eleverna har att utvecklas i grupp. Lärarna upplever 

också att eleverna framför allt i grupp kan lockas att utveckla sitt intresse för språket, sina 

fonologiska kunskaper och de färdigheter som krävs för att de på bra sätt ska kunna interagera 

med andra. Lärarna resonerar som att de olika aspekterna som ligger till grund för 

gruppindelningarna också kan användas för att anpassa grupperna till den typ av 

språkutveckling lärarna vill att eleverna ska göra i den aktuella undervisningssituationen. 

5.2 Metoddiskussion 

Valet av insamlingsmetod föll på kvalitativa intervjuer eftersom studiens syfte och 

frågeställningar syftar till att visa en djupare och mer detaljerad bild av lärarnas resonemang. 

Intervjuerna som genomfördes gav svar som visade på variation och intressanta reflektioner 

från lärarna utifrån deras egna erfarenheter. Ett komplement till intervjuerna hade kunnat vara 

att även genomföra observationer av lärarnas språkutvecklande arbete i grupp. Det hade 

kunnat ge möjlighet att relatera och förankra lärarnas resonemang i deras handlingar och ge 

ytterligare en insyn i varför de resonerat som de gjort.  

Det finns en möjlighet att intervjuerna påverkats av den miljö de genomförts i. Två av 

intervjuerna genomfördes i en nybyggd lokal med god ljudisolering som låg avsides från 

skolgård, elever och arbetsrum. De två andra intervjuerna genomfördes i en äldre byggnad 

med sämre ljudisolering och på närmare avstånd till skolgården vilket gjorde att ljud därifrån 

ibland avbröt informanternas resonemang. I sin helhet har det dock bedömts ha liten påverkan 

på innehåller i intervjuerna. Genom transkriberingarna går det att se att lärarna fortsatt sina 

resonemang i linje med det de sagt innan avbrotten.  

Allt eftersom flera av intervjuerna genomfördes användes intervjuguiden mer som ett stöd för 

intervjuaren än som ett schema att följa. Det skulle kunna påverkat intervjuerna negativt 

genom att alla frågor inte ställdes under de senare intervjuerna. En positiv aspekt av att 

intervjuguiden användes mer som ett stöd än som schema är dock att intervjuerna då följde 

informantens resonemang och reflektioner på ett naturligare sätt än om frågorna ställts enligt 

intervjuguiden. Eftersom den ändå fanns med som grund till alla intervjuerna vill jag påstå att 
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alla frågor besvarats även om de uttryckligen inte ställts. Istället har de besvarats som del av 

de resonemang lärarna fört kring språkutveckling och gruppindelning.  

5.3 Studiens relevans och didaktiska implikationer 

Genom att studien tar sin utgångspunkt i lärarnas egna resonemang kring områdena ger den 

också lärare, både blivande lärare och verksamma lärare, en inblick i hur man kan resonera 

kring gruppindelning för en god språkutveckling. Att få ta del av någon annans resonemang 

kan erbjuda tillfälle för reflektion över sina egna handlingar. Lärare kan utifrån den här typen 

av studie ges möjlighet att lära i och utveckla sin egen profession genom andras erfarenheter 

och de behöver därmed inte prova alla typer av sammansättningar själva för att få ta del av 

erfarenheter kring dem.  

En förhoppning är att den här studien ska leda till reflektion för lärare över vilka möjligheter 

de ger eleverna att utveckla sina språkkunskaper i grupp. Jag vill också att de får tillfälle att 

reflektera över vilka möjligheter eleverna får att påverka de grupper de ingår i. Att eleverna 

hjälper och tar ansvar för varandra är viktiga delar för ett fungerade grupparbete menar 

Sahlberg och Leppilampi (1998, s. 71). Att de får mer ansvar i bildandet av grupper ökar den 

känslan och som Deema säger kan eleverna finna mer driv i att själva få vara med och forma 

grupper. Trots att läraren har det yttersta ansvaret för att grupperna i undervisningen ska 

fungera bra finns det anledning och utrymme för att eleverna ska få mer inflytande över 

gruppindelningen anser både jag, lärarna som intervjuats och Stensaasen och Sletta (2000, s. 

43).  

5.4 Fortsatt forskning inom området 

För att öka möjligheten att överföra studiens resultat hade en intressant vinkel varit att 

genomföra flera studier även med lärare från andra skolor och områden i landet. Det hade 

varit intressant att se om resultatet från den här studien är möjligt att generalisera eller om det 

endast gäller just de intervjuade lärarna.  

Vidare hade ytterligare en annan infallsvinkel varit att genomföra deltagande observationer av 

lärarnas undervisning. Utifrån dem hade det sedan varit möjligt att försöka jämföra och 

förklara lärarnas agerande under observationerna med deras resonemang under intervjuerna. 

Den typen av observationer hade också gett tillfälle att studera elevernas reaktioner och 

agerande i grupper samt den språkutveckling som individuella elever gör i grupp.  
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Under intervjuerna nämner några av lärarna att de upplever att pojkar och flickor har nytta av 

olika typer av gruppindelningar. Könsaspekten hade varit intressant att studera för att ge 

studien ytterligare ett perspektiv och möjlighet till ett bredare resultat.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Allmänna frågor 

Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund? 

- Vilken lärarutbildning har du? 

- Hur länge har du varit lärare? 

- Hur länge har du arbetat på skolan? 

- Vilken årskurs arbetar du i? 

Varför valde du att bli lärare? 

- Vad är det som är mest intressant med ditt jobb? 

- Mest intressant med din årskurs? 

Färdigheter  

Vilka färdigheter är viktiga för dina elever att utveckla?  

- Vilka färdigheter är viktigast inom svenskämnet?  

- Vad har du arbetat mest med i den här gruppen/klassen, inom svenskämnet? 

Vad innebär språkutveckling för dig?  

- Igenkänning av ljud/bokstäver, uttal, sammansättning, skrivande, kommunikation? 

- I olika åldrar? 

På vilket sätt får eleverna arbeta med språkutveckling? 

- Vilken typ av uppgifter arbetar ni med för att de ska nå språkutveckling?  

Kan eleverna påverka varandras språkutveckling?  

- Kan klassen påverka utvecklingen eller är det bara i mindre grupper? 

- Hur utvecklar eleverna sina kunskaper på egen hand?  

Har läraren eller jämnåriga störst påverkan på elevernas språkutveckling? 

- Påverkar de på olika sätt? 

Får eleverna träna på olika språkliga färdigheter individuellt och i grupp? 

- Skiljer sig uppgifterna åt på något speciellt sätt? 

Grupper 

Delar du in grupper eller får eleverna göra det själva? 

- Varför/varför inte? 

Vad tar du hänsyn till när du gör gruppindelningar? 
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- Gruppstorlek, arbetsuppgift, kön, kunskapsnivåer, sociala relationer? 

- Varför tar du hänsyn till det? 

- Hur stora är grupperna som eleverna normalt sett får arbeta i? 

- Vilka är nackdelarna med att göra på det sättet? 

Eftersträvar du heterogena eller homogena grupper? 

- Där eleverna är lika på de sätt du tar hänsyn till? 

Om du tänker tillbaka på andra klasser du undervisat, har gjort gruppindelningar på andra 

grunder/av andra anledningar? 

Vilken typ av uppgifter får eleverna arbeta med i grupp? 

Elever 

Vilka elever gynnas mest av grupparbete?  

- Starka eller svaga? 

Avslutande 

Vill du tillägga något till det vi pratat om? 

Är det något du undrar över eller funderar på? 
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

Härmed intygas att jag väljer att deltaga i studien. 

 

Jag har erhållit information angående intervjustudien om elevers språkutveckling i grupp.  

 

Alla personuppgifter samt inspelningen av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 

har haft möjlighet att ställa frågor och är medveten om att jag när som helst har möjlighet att 

avbryta mitt deltagande.  

  

 

____________________  __________________ 

Ort   Datum 

 

 

__________________________________ 
Namnteckning 

 

 

________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 


