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Sammanfattning 
Elevsamarbete som arbetsform kan användas som mål eller medel för lärande. Arbetsformen 

ger flertalet möjligheter kring elevers lärande och utveckling, inte minst i språkundervisning. 

Samtidigt finns flera kritiska aspekter att beakta gällande elevsamarbete, som kräver 

medvetenhet kring både lärprocesser och socialt samspel. Flertalet studier kring lärande och 

elevperspektiv visar att elevsamarbete kan främja både ämneslärande och social utveckling 

hos elever – ofta mer än andra arbetsformer. Det förutsätter emellertid att hänsyn tas till 

exempelvis gruppsammansättning, lärar- och elevförmågor. Det finns lärare som upplever sig 

begränsade att använda elevsamarbete som medel för att nå ämneskunskaper och hellre 

använder det som mål i sig (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal 2011). 

 

Syftet i den här studien är att, utifrån lärares resonemang, belysa vad elevsamarbete kan 

innebära i svenskundervisning för årskurs 1-3. För att göra det genomfördes kvalitativa 

intervjuer med verksamma svensklärare från två skolor i Västsverige.  

 

Resultaten visar att lärarna i studien är positivt inställda till elevsamarbete, och säger sig 

använda metoden frekvent som både mål och medel för lärande. En möjlighet lärarna 

beskriver är den att svenskämnet med fördel kan integreras med andra ämnen med hjälp av 

elevsamarbete. Lärarna ser flertalet styrkor med elevsamarbete, vilka går i linje med skolans 

kunskapsmässiga och demokratiska uppdrag. De kritiska aspekter som lyfts berör bland annat 

gruppsammansättning, vilken beskrivs som en avgörande faktor för elevsamarbetets 

framgång. Därtill lägger lärarna stor vikt vid stöttning inför och under elevsamarbete, vilket 

de anser är en grundläggande förutsättning för att skapa goda elevsamarbeten där lärande sker 

och trygghet upplevs av eleverna. Elevernas förståelse för hur de förväntas arbeta tillsammans 

belyses. En stor del av den undervisning som beskrivs, exempelvis användning av checklistor 

kring samarbetsprocesser och ämneslärande, tolkas i studien som olika sätt att skapa 

stödstrukturer för elevers lärande. Resultaten går i mångt och mycket i linje med tidigare 

forskning, men skiljer sig i det att lärarna i studien inte anser sig vara begränsade i att använda 

elevsamarbete i svenskundervisning utan anser sig kunna undvika de fallgropar som finns på 

ett framgångsrikt sätt. Dessutom anser lärarna i den här studien att elevsamarbete mycket väl 

kan användas som medel för lärande i svenskämnet, vilket skiljer något från tidigare studier. 

Det är dock här värt att nämna att tidigare studier inte berör elevsamarbete i svenskämnet 

specifikt, utan ämnesövergripande eller gällande samhälls- eller naturorienterande ämnen.  
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INLEDNING 
Forskning visar att elevsamarbete kan gynna elevers ämneslärande, sociala förmågor, 

språkutveckling och inte minst deras övergripande upplevelse av sin utbildning – ofta mer än 

andra arbetsformer (Gillies & Boyle 2010, Hammar Chiriac & Granström 2012). Elever 

uttrycker (Hammar Chiriac & Granström 2012) att de föredrar grupparbete framför både 

helklassundervisning och enskilt arbete, eftersom de upplever att det är arbetsformen genom 

vilken de lär bäst. Samtidigt har elevsamarbetet ett antal kritiska aspekter, och åsidosätts ofta i 

undervisning, till förmån för andra arbetsformer.  Granström (2012, ss.40-41) beskriver att de 

arbetsformer som används visar på samhällets syn på elev och lärande. Under grundskolans 

första tid dominerade undervisning i helklass, medan eget arbete är den arbetsform som 

dominerar idag. Det menar Granström beror på en ökad individualism i samhället.  

 

Att lära i samspel med andra är inget nytt fenomen, och har inte minst sedan det 

sociokulturella perspektivet på lärande började ta plats i skolans värld och styrdokument, 

undersökts av forskare och praktiserats av yrkesverksamma. Språket betraktas som vårt 

främsta redskap för lärande i samspel och beskrivs i demokratisk anda i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) som nyckeln till 

aktivt deltagande och inkludering i det informationssamhälle vi lever i idag. En av 

framgångsfaktorerna för elevsamarbete är just interaktionen, och däri språkutvecklingen, det 

kan ge upphov till. Det är därför väsentligt att skapa medvetenhet kring de resonemang som 

finns i skolans värld, gällande elevsamarbete i svenskundervisning. Inte minst är detta 

relevant i årskurs 1-3, där grunden för elevers läs- och skrivutveckling läggs. Den här studien 

ämnar att synliggöra vad elevsamarbete kan innebära i svenskundervisning, genom 

verksamma lärares resonemang.  

Syfte 

 

Syftet med studien är att, utifrån lärares resonemang, belysa vad elevsamarbete kan innebära i 

svenskundervisning för årskurs 1-3.  

 

Frågeställningar  

 

Vilka möjligheter och svårigheter uttrycker lärare gällande elevsamarbete i 

svenskundervisning? 

 

Hur beskriver lärare att de går tillväga gällande elevsamarbete i svenskundervisning? 

 

Hur beskriver lärare elevsamarbetets betydelse för svenskundervisning såväl som 

språkutveckling? 
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BAKGRUND 
En mångfald av begrepp används i den skolrelaterade diskursen kring elevsamarbete och 

några av dem är gruppbaserat lärande, grupparbete, enskilt-par-alla-metoden, kooperativt 

lärande och kollaborativt lärande (Gröning 2006, Davidson & Howell Major 2014, Hammar 

Chiriac 2012, 2013a m.fl.). Dessa kommer i aktuell studie att beskrivas och beröras i 

varierande grad, beroende på dess relevans i relation till studiens syfte.  

 

I denna studie används begreppet elevsamarbete med avsikt att beskriva tillfällen där lärare 

använder samarbete mellan två eller fler elever som mål eller medel för lärande. Par- och 

grupparbete inkluderas på så vis i begreppet elevsamarbete. 

 

I nästkommande stycke lyfts olika aspekter av elevsamarbete, däribland flertalet studier inom 

undersökningsområdet. Här vill jag vara tydlig med att det i berörda studier används andra 

begrepp än elevsamarbete, och då framförallt begreppet grupparbete, rörande samarbete 

mellan två eller fler elever. Jag har emellertid valt att i den här studien använda termen 

elevsamarbete. 

Elevsamarbetets karaktär 

I Lgr11 (2011) nämns kontinuerligt och ämnesövergripande arbetsformerna 

helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete, vilka samtliga ska ingå i 

undervisningen. Gällande svenskämnet (Lgr11, ss.222-223) ska elever bland annat utveckla 

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, analysera texter, anpassa språket 

efter mottagare och sammanhang, bevandra sig i språkliga strukturer och normer, samt söka 

och värdera information. Därtill ska elever i årskurs 1-3 utveckla god förmåga att lyssna, tala 

och samtala i olika situationer. Nämnda färdigheter och förmågor är sådant som elever med 

fördel kan träna i samarbete med andra elever, framförallt då lärande ska ske i ett 

sammanhang och på ett elevnära sätt (Lgr11, ss.7-12).  

 

Granström (2012, ss.35-45) beskriver att i en studie han genomfört 1997, där elevperspektiv 

på undervisning undersöktes, framkom att den mest avgörande faktorn för elevers upplevda 

utbyte av lärtillfällen var arbetsformerna. Av helklassundervisning, eget arbete och 

grupparbete var den sistnämna arbetsformen den som elever upplevde störst vinster av, både 

sett till lärande av ämneskunskaper och sociala aspekter.  

 

Samtidigt visar forskning gällande elevsamarbetets möjligheter och fallgropar (Oliveira & 

Sadler 2008, Gillies & Boyle 2010, 2011) liknande resultat med de rörande elevers 

upplevelser; att elevsamarbete gynnar elevers sociala förmågor och stöttar deras 

kunskapsutveckling – ofta mer än andra arbetsmetoder. Hammar Chiriac (2012) beskriver 

fördelarna med elevsamarbete i citatet nedan. 

 

 

 

 

 

 

Oavsett vilken arbetsform som används beskriver Granström (2012, ss. 35-40, 44-45) att det 

finns bra och dåliga varianter av samtliga. Ett välfungerande elevsamarbete kräver både 

ämneskunskaper och förståelse för metoden grupparbete hos läraren. Det gäller både före och 

under arbetet (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal 2011, ss.3-13). 

I interaktionen med andra kan eleverna lära sig att lösa problem samt öka sin egen förståelse  

och nya sätt att tänka. Eleverna kan diskutera och få förklara, lära sig av varandra och 

gemensamt nå längre än vad som är möjligt individuellt. Samarbetets effekt genom diskussioner 

i grupparbeten förklaras av att eleverna formulerar och reflekterar över sin egen förståelse 

samtidigt som den prövas mot övriga gruppmedlemmars (s. 102). 
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Hammar Chiriac (2012) beskriver att ”läraren måste vara tydlig när det gäller hur arbetet ska 

organiseras, hur uppgiften formuleras, hur eleverna ska arbeta, hur redovisning ska gå till 

samt vad som kommer att bedömas. Om inte detta görs riskerar grupparbetet att haverera” 

(s.114). Vid organisering av samarbete är det alltså, precis som i övrig undervisning, 

väsentligt att skönja syftet med vald arbetsform. Det är dock vanligt bland lärare att 

grupparbete används utan egentlig medvetenhet kring dess möjligheter och fallgropar, vilket 

begränsar chanserna att uppnå goda lärandeeffekter (Hammar Chiriac & Granström 2012). 

Nedan beskrivs hur elevsamarbete kan användas som mål eller medel för lärande, samt hur 

dess karaktär kan variera i graden av samarbete som de facto äger rum.  

 

Samarbete kan gynna elevers motivation eftersom de upplever sig ha större makt över sitt 

skolarbete än vad andra arbetsformer tillåter (Barkley, Major & Cross 2014). Granström 

(2012, s.37) beskriver att grupparbete som arbetsform kräver mer delaktighet och ansvar för 

lärandet hos elever än exempelvis katederundervisning, eftersom det präglas av ett 

självständigt kunskapssökande. Palincsar och Brown (1984), som forskat kring reciprok 

undervisning, lyfter vinster för elevers läsförståelse när de får interagera med texter och 

kamrater och aktivt leda den egna lärprocessen utefter modeller läraren skapat.  

 

Även om forskning pekar på vinster för alla elever, innebär inte elevsamarbete att alla elevers 

lärande per automatik gynnas likvärdigt. Gillies och Boyle (2011) belyser att elever i behov 

av särskilt stöd kan gynnas av elevsamarbete om de är verkligt inkluderade i gruppens arbete.  

Elevsamarbete och språk 

Palincsar (1998) beskriver att elevsamarbete möjliggör interaktion mellan elever, vilket i sin 

tur leder till att elever får möjlighet att ta del av och pröva andra perspektiv än de egna och 

tänka på nya sätt. När det sker synliggörs en mångfald av kunskaper och kognitiva processer 

som i sin tur utvecklas och mellan och inom eleverna.  

 

I interaktion kring skoluppgifter kan både ämnes- och språkkunskaper utvecklas hos eleverna. 

Samarbetsprocessen innehåller flera typer av lärande, däribland språkträning kring ett 

specifikt innehåll, generell språkutveckling och ämneslärande (Gibbons 2002). Gröning 

(2006) beskriver hur språkliga lärprocesser kan tas i uttryck i elevinteraktion. I en 

observationsstudie (Gröning 2006) gällande elevers samarbete i mindre grupper, med fokus 

på den språkliga problemlösning som uppstår, har en del aspekter av lärande i social och 

interaktionell kontext kunnat förstås. Något som framkom var att elever kan agera 

stödstruktur för varandra genom att använda sina språkliga kunskaper. Eleverna blir således 

medskapare i varandras språkliga kompetens. I berörd studie var det främst elever med 

svenska som andraspråk som initierade olika former av språklig reparation, i vilken både 

elever med svenska som första- och andraspråk sedan engagerade sig. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö 2010)  kan detta betraktas som att främst andraspråkstalare agerade lärande 

eller mottagande kamrat men att både första- och andraspråkstalare agerade kompetent 

kamrat. 

 

Forskning inom andraspråksinlärning har visat att elevsamarbete där elever arbetar 

tillsammans för att lösa problem eller uppgifter, det vill säga arbete som grupp, gynnar elevers 

språkutveckling även då läraren inte finns hos gruppen (Lindberg & Skeppstedt 2000). 

 

Gröning (2006) förklarar att det sociala samspelet är komplext, och att interaktion och lärande 

även påverkas av till exempel maktrelationer mellan elever. 
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Maktrelationer mellan elever är inte något denna studie ämnar gå på djupet kring, men det är 

ändå en nämnvärd aspekt i sammanhanget. 

Elevsamarbete som mål eller medel 

Elevsamarbete kan organiseras med syfte att elever utvecklar samarbetsförmågor, förvärvar 

ämneskunskaper eller både och. Dessa olika syften med att låta elever arbeta tillsammans kan 

förklaras med att samarbetet används som mål eller medel i en lärsituation. Vardera syfte kan 

vara motiverat i situationen och ibland kan de sociala aspekterna gynna de kognitiva. När 

arbetsformen används för att främja olika förmågor som krävs för ett konstruktivt samarbete, 

det vill säga sociala aspekter, rör det sig enligt Hammar Chiriac (2013a, ss.28-29) om 

grupparbete som mål. När huvudsyftet istället är att elever ska tillägna sig ämneskunskaper 

med hjälp av varandra fungerar grupparbetet som medel. Att använda grupparbete som både 

mål och medel är något Hammar Chiriac (2013b) beskriver som möjligt i problembaserat 

lärande. Problembaserat lärande fördjupas inte i denna studie, men exempel på hur lärare på 

olika sätt använder elevsamarbete som både mål och medel för lärande i svenskundervisning, 

framkommer i denna studies resultat.  

Arbete i grupp eller som grupp 

Grupparbete kan tas i uttryck på olika sätt. Hammar Chiriac och Granström (2012) beskriver 

att när elever arbetar enskilt men hör till en grupp, till exempel genom att dela upp uppgifter, 

innebär arbete i grupp. I kontrast till det sätts arbete som grupp, vilket beskrivs som en 

process där ”eleverna utnyttjar gruppens kompetens och arbetar tillsammans för att nå ett 

gemensamt mål” (Hammar Chiriac 2013a, s.29). Eftersom arbete i grupp ofta innebär att 

elever arbetar enskilt, medan arbete som grupp innebär att eleverna samarbetar med 

arbetsuppgifter tills dess att arbetet är färdigt, beskriver Hammar Chiriac (2013a) att det 

sistnämna ofta beskrivs som ”verkligt grupparbete” (s.29).  

Arbetsuppgiftens betydelse för samarbetet 

Granström (2012, s.37) beskriver att grupparbete som arbetsform präglas av elevers 

självständiga kunskapssökande och således skiljer sig avsevärt från den syn på lärande som 

motiverar katederundervisning. Därför är det relevant att beröra arbetsuppgiftens påverkan på 

samarbetets utsträckning och kvalitet. 

 

Enligt Steiner (1972) styrs grupprestation av uppgiftens krav (typ av uppgift), gruppens 

resurser (vilka medlemmar) och grupprocessen (hur resurser används). Något som påverkar 

elevers individuella prestationer och bidragande i grupparbete positivt eller negativt är 

arbetsuppgiftens utformning. Steiner (1972) har format en typologi över olika uppgifters 

karaktär, vilka kategoriseras som additiv, disjunktiv, konjunktiv, kompensatorisk samt 

komplementär. Med utgångspunkt i dem har Hammar Chiriac (2013a) skapat en överblick 

över vilka arbetssätt de olika uppgiftstyperna främjar och vilka aspekter som bör beaktas. De 

uppgifter som främjar arbete som grupp, det vill säga ett så kallat verkligt samarbete, 

beskriver Hammar Chiriac och Forslund Frykedal (2013, s.142) är additiva eller konjunktiva. 

”Om man ser till det sociala samspelet blir bilden mer komplicerad. Eleverna förhandlar inte 

bara om språkets formella detaljer utan det pågår samtidigt ett samspel om makt och motstånd 

som förs med subtila medel under samtalets yta. I det här samspelet förhandlar eleverna om 

roller och identiteter som experter och nybörjare: om rätten att fråga, att svara, att korrigera 

samt att hävda tolkningsföreträde och vetorätt.[..] Man kan alltså inte ta för givet att elever 

under smågruppsarbete lyssnar på varandras åsikter och gör sina perspektiv gällande på lika 

villkor.” (Gröning 2006, s.81) 
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En additiv uppgift förklaras av Hammar Chiriac (2013a, s.43) leda till att ”gruppens produkt 

är den adderade summan av alla deltagares bidrag”. En konjunktiv uppgift förklaras som en 

uppgift där alla deltagare behövs för en lösning, vilken kan nås först när alla medlemmar 

förstår uppgiften och är överens i arbetet. Hammar Chiriac (2013a, s.45) liknar uppgiftens 

karaktär vid bergsklättring, där hela gruppen når toppen i den takt den svagaste klättraren kan 

uppnå. Vid en konjunktiv uppgift ligger fokus mer på arbetets kvalitet gällande 

samarbetsgrad, än slutresultatet. En arbetsprocess där varje deltagares kompetenser 

involveras, oavsett prestationsnivå, prioriteras. 

 

Vidare främjas ett lärorikt elevsamarbete om tydliga ramar och kriterier för lärandet skapas 

och synliggörs för eleverna. Det gör att elever får goda förutsättningar att nå lärandemålen, 

och läraren kan göra adekvata bedömningar. Gällande bedömning bör läraren belysa dess 

syfte, vad som ska bedömas och hur samt vem som ska göra det (Forslund Frykedal 2013, ss. 

222-223). Det kan röra sig om att lärare eller elever ska genomföra summativ eller formativ 

bedömning. 

 

Värt att nämna är att en väsentlig aspekt av elevsamarbete är diskussion, vilken kan ingå i 

eller och hållet utgöra arbetsuppgift. King (2002) beskriver att om elever lär sig hur de kan 

ställa och svara på frågor för att driva en diskussion framåt, utveckla sina och kamraternas 

kommunikativa förmågor och fördjupa sina kunskaper i –och ofta även bortom- ämnet, kan 

gruppdiskussioner gynna elevers kognitiva processer avsevärt. 

Elevsamarbetets förutsättningar 

”Det goda grupparbetet”  

Elevsamarbete är inte automatiskt en framgångsrik arbetsmetod. Som tidigare nämnts, finns 

det mer och mindre gynnsamma elevsamarbeten. Nedan beskrivs hur elever resonerar kring 

vad som utgör ett gott grupparbete, sett till både lärande och upplevelse överlag. Hammar 

Chiriac och Granström (2012) genomförde en studie med fokusgrupper med 41 

högstadieelever  på skolor i olika områden med varierad socioekonomisk status. Elevers 

resonemang kring vad som bidrar till hög- respektive lågkvalitativt grupparbete, undersöktes. 

Hammar Chiriac och Granström (2012) belyser att resultaten i studien i mångt och mycket går 

i linje med annan forskning (Gillies & Boyle 2010) rörande grupparbete. Utgångspunkten i 

studien var tillfällen där elever arbetar som grupp. Resultaten visar att avgörande aspekter för 

grupparbetets framgång bland annat rör gruppens sammansättning och storlek, samt fysiska 

förutsättningar som tid och plats. Allra viktigast verkar gruppsammansättningen vara (Gillies 

& Boyle 2010).  

 

För att främja ett gynnsamt samarbete ansåg eleverna i studien (Hammar Chiriac & 

Granström 2012)  att gruppen varken får vara för stor eller för liten. Två till fem medlemmar 

uppgavs lämpligt beroende på uppgift, och ungefär tre optimalt överlag. Sett till blandningen 

av medlemmar ansåg eleverna att vissa olikheter borde finnas men inte allt för stora, gällande 

kompetenser och intressen. Att elever som ogillar varandra arbetar i samma grupp ansåg de 

vara ett hinder för ett gott samarbete. Gällande om lärare eller elever bör styra 

gruppindelningen ansåg eleverna att det beror på om grupparbetet syftar att utveckla 

samarbetsförmågor eller ämneskunskaper, det vill säga om elevsamarbetet används som mål 

eller medel för lärande. 

 

Aspekter som främjar ett gott samarbete involverar enligt eleverna exempelvis att fokus ligger 

på uppgiften och alla i gruppen deltar aktivt, att arbetsuppgiften är begriplig och intressant 
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och att alla bär ansvar för och deltar i redovisningen. Dessutom uppgav eleverna att 

bedömningen bör vara transparent, vilket innebär att eleverna är väl medvetna om vilka 

kriterier som finns, och läraren bör hela tiden finnas med och stötta eleverna under 

samarbetet. Om uppgiften istället är svår att förstå, kriterierna dolda och läraren lämnar 

eleverna i sitt arbete ansåg eleverna att förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete var 

dåliga (Hammar Chiriac & Granström 2012). 

Elevsamarbetets svårigheter 

Av arbetsformerna helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete är grupparbetet det 

som förekommer i lägst grad i svenska skolor (Granström & Hammar Chiriac 2012, s.154). 

Trots flertalet studier (Barkley, Major & Cross 2014, Granström 2012, Gillies & Boyle 2010, 

2011, Johnson & Johnson 2006) som visar på akademiska och sociala vinster av grupparbete 

och på elevers upplevelser av de många fördelarna med arbetsformen, tenderar lärare undvika 

den till förmån för helklassundervisning och enskilt arbete.  

 

När gruppers gemensamma resultat undersökts, har omfattande forskning (Johnson & Johnson 

2006) i form av sammanställning av resultat från 500 studier på lärande i samarbete visat att 

elevsamarbete gynnar både prestation och produktivitet mer än enskilt arbete gör. Ofta 

påverkas även elevers självbild och sociala kompetenser positivt. Det finns dock flertalet 

faktorer som påverkar implementeringen av elevsamarbete i skolan, både sett till frekvens och 

tillvägagångssätt. En betydande faktor är lärares uppfattningar rörande elevsamarbete, vilka 

berörs nedan. 

 

Studier (Gillies 2008, Gillies och Boyle 2010, 2011, Hammar Chiriac & Forslund Frykedal 

2011) har gjorts där förklaringar sökts till varför grupparbete används i liten utsträckning i 

grundskolan. Hammar Chiriac (2013a, s.28) belyser följande aspekter som framträdande.  

 

 Bristande kunskap om organisering och genomförande, hos lärare 

 Svårkontrollerade gruppfenomen  

 Lärares föreställningar om elevsamarbete som metod  

Bristande kunskap om organisering och genomförande 

2008 genomfördes i Australien en studie (Gillies 2008) genom observationer i 

högstadieklasser, där elever arbetat i heterogena smågrupper sett till kön och 

kunskapsmässiga förutsättningar. Studien visade att elever som arbetat i strukturerade grupper 

uppvisade mer samarbetsförmågor, bättre problemlösningsförmåga och förde tydligare och 

djupare resonemang och än de elever som arbetat i ostrukturerade grupper. Studien belyser 

vikten av att elever har förståelse för hur de förväntas samarbeta. 

 

Gillies (2008) beskriver att ostrukturerat grupparbete handlar om att elever inte ges tydliga 

ramar gällande vad som förväntas av dem, inte har ett ömsesidigt beroende av varandra i 

hantering av arbetsuppgiften och inte har fått chans att utveckla förmågor att samarbeta och 

kommunicera konstruktivt. I en strukturerad grupp är alla nämnda aspekter etablerade, vilket i 

sin tur ökar sannolikheten att elever känner sig inkluderade och motiverade i skolarbetet 

(Johnson & Johnson 2002). 

Svårkontrollerade gruppfenomen  

Gruppsammansättningen vid elevsamarbete är avgörande, visar en studie av Gillies och Boyle 

(2011). Gällande gruppsammansättning vid elevsamarbete har forskning (Lou m fl. 1996) 

sammanställd av 66 studier på grupparbete visat att den optimala lärmiljön uppnås med tre till 
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fyra elever med olika nivåer av förmåga. Några år senare visade en studie (Lou, Abrami & 

d'Apollonia 2001) att elever presterade ännu bättre om de arbetade i par. Utöver antalet elever 

som samarbetar, är elevkombinationen relevant att beakta. 

 

Den forskning som berörs i följande text använder begreppen low-, medium- och high-ability. 

Begreppen översätts här som låg-, medel-, och hög nivå på elevförmåga och syftar då till 

ämnesområdet grupparbete rör sig inom. Resultaten i en studie av Gillies och Boyle (2010) 

indikerade att blandade nivåer elever emellan kan gynna eleverna. Framförallt gällde detta när 

elever med låg och hög nivå på förmåga möts, eftersom de på hög nivå utmanas att förmedla 

sin förståelse på ett begripligt sätt medan eleven på låg nivå får ta del av elevnära förklaringar 

av olika företeelser. Gällande elever på medelnivå har forskning (Webb, Nemer, Chizhik, & 

Sugrue 1998) visat att även de gynnas av arbete i grupp, och då främst på grund av aktivt 

deltagande  i diskussioner. 

 

Gillies och Boyle (2010) menar att medvetenhet kring könsfördelningens påverkan på 

gruppens arbete och individers lärande bör beaktas. I studien framkom att om 

könsfördelningen var ojämn visade det sig att pojkar presterade bättre än flickor oavsett nivå 

på förmåga och vilket kön som var i majoritet. När gruppen bestod av flest pojkar 

försummades flickorna. När gruppen istället främst bestod av flickor la dessa större delen av 

tiden på olika försök att inkludera pojkarna. Sett till prestation och interaktion verkar en jämn 

könsfördelning leda till likvärdiga möjligheter. 

Lärares föreställningar om grupparbete 

I en studie som genomfördes 2011 (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal 2011) undersöktes 

lärares föreställningar om grupparbete gällande varför och hur arbetsmetoden används. I 

studien framkom att lärare uppgav det främsta skälet till att de använde grupparbete som 

metod var att utveckla samarbetsförmågor hos elever. Andra något mindre framstående skäl 

var att stimulera nya tankesätt, träna kommunikativa förmågor och att låta elever utbyta 

tankar. Lärarna i studien ansåg inte att grupparbete var främst gynnsamt för elevers utveckling 

av ämneskunskaper när det jämfördes med enskilt arbete, vilket var metoden de föredrog när 

ämneskunskaper var främsta lärandemålet. Lärarna tenderade alltså att använda grupparbete 

som mål hellre än medel eller både och. Vidare gällande lärares resonemang kring 

elevsamarbete har en studie av Gillies och Boyle (2010) visat att lärare anser att en avgörande 

aspekt är om elever fått möjlighet att träna de sociala färdigheter som behövs.  

 

Hammar Chiriac och Forslund Frykedals (2011) studie liknar på många sätt den här studien, 

men skiljer sig i det att fokus i den här studien ligger på elevsamarbete i svenskundervisning 

för årskurs 1-3 och inkluderar arbete i både par och grupp.  

Gruppbaserat lärande 

Inom undersökningsområdet elevsamarbete är det värt att belysa gruppbaserat lärande.  

Davidson och Howell Major (2014) beskriver att intresset för gruppbaserat lärande har ökat  i 

snabb takt inom utbildningsväsendet sedan 1960-talet. Intresset har bidragit till framväxten av 

olika skolbildningar inom området. Två inriktningar som dominerat i litteratur kring 

gruppbaserat lärande, är kooperativt och kollaborativt lärande (Davidson & Howell Major 

2014). Kring dessa begrepp och koncept råder delade meningar både inom och utanför 

svenska utbildningsväsendet. Det beror delvis på rent språkliga tvetydigheter, där 

collaborative och cooperative learning ibland används synonymt och ibland i kontrast med 

varandra (Hammar Chiriac 2013a), men även på delade meningar om konceptens karaktär. 

Dessa delade meningar berör bland annat huruvida kooperativt eller kollaborativt lärande 



 

- 8 - 

 

förutsätter ett positivt ömsesidigt beroende - ett arbete som grupp (Johnson och Johnson 

1990), vilket Hammar Chiriac (2013a, s.29) beskriver som verkligt samarbete. 

 

2014 gjorde Davidson och Howell Major (2014) en studie där skillnader och likheter mellan 

kollaborativt och kooperativt lärande undersöktes. De likheter som framkom var att båda 

riktningar präglas av att de utgår från en gemensam uppgift som är lämplig att utföra i mindre 

grupp, och kan men inte måste inkludera problemlösning. Dessutom måste interaktion ske och 

kretsa kring det lärande som aktiviteten avser, varje deltagare ska uppvisa ansvarighet för sitt 

lärande eller bidrag i gruppens lärprocess. Avslutningsvis nämns att en förenande, 

framstående aspekt av de båda riktningarna är ett ömsesidigt beroende, elever emellan, i 

samarbetet.  

  

Fokus i den här studien är inte på vilken inriktning av gruppbaserat lärande lärare anser sig 

arbeta med, utan på hur de resonerar kring vad elevsamarbete kan innebära i 

svenskundervisning för årskurs 1-3.  

Sammanfattning bakgrund 

I följande text sammanfattas, på basis av tidigare forskning, väsentliga aspekter av 

elevsamarbete. Forskning har visat att elevsamarbete som metod har flertalet fördelar och kan 

stärka elever kunskapsmässigt, socialt och språkligt samtidigt som det möjliggör ökad 

elevdelaktighet och motivation (Barkley, Major & Cross 2014, Gillies & Boyle 2010, 2011, 

Granström 2012, Gröning 2006, Johnson & Johnson 2002). Trots det används elevsamarbete i 

liten utsträckning jämfört med helklassundervisning och enskilt arbete, beskriver Granström 

& Hammar Chiriac (2012, s.154). Lärare uppger i en studie av Hammar Chiriac och Forslund 

Frykedal (2011) att de hellre använder elevsamarbete som mål än medel för lärande och några 

svårigheter som verkar begränsa användning av elevsamarbete är bristande kunskaper eller 

föreställningar om metoden samt svårkontrollerade gruppfenomen. Vidare visar tidigare 

forskning att ett framgångsrikt elevsamarbete kräver struktur, uppgifter som skapar ett 

ömsesidigt beroende elever emellan, samt att elever fått chans att utveckla 

samarbetsförmågor. Gruppsammansättningen är avgörande, visar studier gällande elevers 

lärande och upplevelser vid elevsamarbete (Gillies & Boyle 2010, Hammar Chiriac & 

Granström 2012). Två till fem elever, allra helst två eller tre, är en gynnsam gruppstorlek, och 

sett till kombination bör gruppmedlemmarna ha relativt olika kompetenser och egenskaper 

men inga konfliktartade relationer. 
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Teoretisk ram 

I denna studie utgör det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling teoretisk ram,  

genom att några av de aspekter som beskrivs nedan relateras till studiens empiri i studiens 

analys. Lärande betraktas som tillägnandet av redskap för att hantera och agera i verkligheten. 

Kunskap är inte information, utan ett redskap som används för att definiera och hantera olika 

situationer och problem (Säljö 2010).  

Språk och socialisation 

Människor går under livets första period från utveckling genom biologiska processer till 

utveckling inom sociokulturella ramar. Vi rör oss alltså från att utvecklas främst beroende av 

biologiska faktorer till att övergå i utveckling i relation med vår sociala kontext. Den sociala 

värld vi omgivs av kan beskrivas som sociokulturella förhållanden (Säljö 2010, ss.36-37), 

inom vilka vi formas. Vidare beskriver Säljö (2010) begreppet kultur i nedanstående citat. 

  

 

 

 

 

 

Genom att omgivningen ger individen ett ramverk för hur verkligheten kan förstås och 

hanteras, förklarar Säljö (2010, ss.66, 74-97) att omvärlden medieras. Den förmedlas till 

individen med hjälp av olika kulturella redskap, både fysiska och intellektuella. I denna 

samverkan mellan omgivning och individ filtreras därför omvärlden olika beroende på den 

kulturella kontext mottagande och förmedlande individer och redskap ingår i.  

Lärande sker således i ett socialt samspel. I samspelet pågår olika samtal mellan och inom 

människor (Säljö 2010, s.105). I interaktion med omvärlden genom kommunikation kring vad 

som sker, lär vi oss hur omvärlden kan förstås och förklaras. Det sociala samspelet blir 

individens resurs för tänkande, handling och lärande. Omgivningen visar tidigt individen hur 

verkligheten kan tolkas och hanteras, och agerar samtidigt ramverk för möjliga tolkningar och 

ageranden (Säljö 2010, ss.66-67).  

 

Säljö (2010) ämnar beskriva delar av mänskliga verksamheter med att ”vårt agerande i de 

flesta fall är intimt sammanflätat med olika former av redskap” (s.74). Språk och 

kommunikation är centralt för människans utveckling. Socialt samspel kräver kommunikation 

som i sin tur kräver ett språk. Språket fungerar som redskap i det sociala samspelet genom att 

exempelvis fungera utpekande och kommunikativt. 

Stöttning och den kompetente kamraten 

Att bygga stödstrukturer i lärandet beskriver Dysthe (2003, ss.31-68) som ett sätt att stötta den 

lärande genom att skapa så kallade byggnadsställningar. Säljö (2010, ss.120-125) beskriver att 

när en lärare genom kommunikation strukturerar ett problem genom att dela upp det i mindre 

fragment så att eleven systematiskt kan hantera det, kan det beskrivas som att eleven ges 

kommunikativa stöttor (Säljö 2010, s.123) i lärandet. Det handlar om att bygga tillfälliga 

stödstrukturer för elever för att de ska kunna lära och utvecklas. Stödstrukturer kan läraren, en 

annan vuxen eller en kompetent kamrat bistå med, och med hjälp av dessa kan den lärande 

hantera sådant den inte kan hantera på egen hand. Sett till läraren kan denne stötta genom att 

uppmuntra reflektion och egna resonemang hos eleven. Något som kan fungera som social 

stödstruktur för eleven beskriver Dysthe (2003 ss. 31-68) som individ- och situationsnära 

vägledning, direkt återkoppling och uppmuntran från läraren. En handledning ges vid 

Förmågan att tänka och lära handlar i avgörande utsträckning om att behärska sådant som 

ligger bortom människans egen kropp och hjärna. Som ett samlingsnamn på alla dessa 

resurser som delvis finns hos individen delvis i social interaktion och delvis i den materiella 

omvärlden kan man använda begreppet kultur  (S.29). 
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problemlösning, men inte en given lösning (Hwang & Nilsson 2011, ss. 65-68). Därför blir 

det väsentligt för läraren att skapa stimulerande och elevaktiverande lärmiljöer.   

 

Även den kompetente kamraten kan upprätta stödstrukturer för den lärande, i situationen 

mindre kompetente, eleven. Den lärande eleven kan låna kognitiva kompetenser eller 

procedurer från kamraten som medierar sin förståelse med hjälp av språkliga och icke-verbala 

redskap. Det kan göras för att få stöd i att göra ett problem begripligt eller hanterbart, 

exempelvis genom att ta sig an problemet systematiskt. Den kompetente kamraten kan liknas 

vid en mästare och mottagaren av stödet från denne kan liknas vid en lärling (Säljö 2010, 

ss.120-125). Det rör sig i detta fall inte om att mästaren löser problemet åt lärlingen, utan att 

den riktar fokus åt sådant som kan vägleda lärlingen i problemhanteringen.  

 

Sett till stöttning elever emellan förklarar Webb och Farivar (1999) att elever ofta förstår 

bättre än sina lärare när och vad deras kamrater inte förstår diverse fenomen eller problem, 

och kan därför enklare förklara på ett sätt och med ett språk som kamraten är mottaglig för. På 

så vis stöttar den kompetente kamraten den mindre kompetenta eleven. Samtidigt måste den 

språkliga medieringen anpassas för mottagaren, vilket gör att båda kamrater utmanas i att 

skapa begriplighet i ett problem (Säljö 2010, ss.120-125).  

Intersubjektiva rum 

De sociala ramar som skapas mellan personer kan ses som intersubjektiva rum (Hundeide 

2003, ss.150-160). I de rummen finns olika tysta överenskommelser kring vad som är tillåtet 

gällande vad som uttrycks och hur. Ett intersubjektivt rum varierar i grad av inkludering för 

personerna däri. Det kan i den här studien liknas vid ett klassrumsklimat om jämförelse görs 

med den stora elevgruppen som helhet med lärare inkluderat. I klassrummet råder ett klimat 

men även många mindre klimat – intersubjektiva rum – i de relationer och interaktioner som 

äger rum. Precis som begreppet antyder handlar det om rum mellan subjektiva varelser, och är 

därför beroende av individens upplevelse av inkludering (Hundeide 2003, s.150). Lärare kan 

skapa ett inkluderande intersubjektivt rum där elever känner sig trygga att delta utefter sina 

förutsättningar (Hundeide 2003, ss.151-152), och därav även exkluderande rum där elever 

inte upplever att de som individer med egna perspektiv och tillgångar bjuds in att delta och 

påverka. 

 

Att det intersubjektiva rummet diskuteras signalerar en syn på lärande där elever ses som 

aktiva deltagare i sitt lärande istället för att vara passiva mottagare av de villkor läraren 

skapar. Genom att aktivera elever som ansvarstagare och medskapare i sin lärmiljö, vilket 

sker i en ömsesidig undervisning där elever samarbetar, får elever även goda chanser att 

bygga upp en tilltro till den egna förmågan (Hundeide 2003, ss.158-160).  

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande är applicerbart på samtliga arbetsformer i 

undervisning, eftersom det oavsett om lärande sker i helklass, mindre grupp eller enskilt alltid 

någon utsträckning sker i en sociokulturell kontext. Den här studiens främsta fokus är dock 

begränsat till lärsituationer som innefattar elevsamarbete.  

 

I samtliga analysfaser av insamlad data, följer begreppen stöttning, stödstrukturer, den 

kompetenta kamraten och intersubjektiva rum med. Resultatet relateras till begreppen där 

informanter gjort beskrivningar som tydligt berör begreppen. I resultatdiskussionen präglas 

strukturen delvis av begreppen inom den teoretiska ramen, och därtill tolkas och diskuteras 

resultatet med hjälp av begreppen och tidigare forskning.   
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METOD 
Syftet med studien är att utifrån lärares resonemang belysa vad elevsamarbete kan innebära i 

svenskundervisning i årskurs 1-3. För att undersöka och synliggöra dessa resonemang valdes 

kvalitativ metod, med intervju som redskap. Nedan beskrivs och motiveras valet av metod och 

redskap samt vilka aspekter som tagits i beaktning gällande studiens tillförlitlighet och 

giltighet. Därefter följer beskrivningar av studiens urval, genomförande, forskningsetiska 

aspekter och slutligen ett stycke om hur insamlad data har analyserats. 

Kvalitativ metod 

För att få en fördjupad bild av lärares resonemang inom undersökningsområdet var det 

lämpligt att använda sig av kvalitativ metod. När kvalitativ metod används kan förståelse för 

ett fenomen eller upplevelser av ett fenomen undersökas (Trost 2010, ss. 25-34). I 

föreliggande studie var syftet att belysa lärares resonemang kring elevsamarbete, sett till vad 

de upplever att det kan innebära i svenskundervisning. För insamling av data valdes därför 

kvalitativ intervju som redskap. I studien undersöktes vad lärare valde att lyfta fram, utefter 

en rad öppna frågor. Att ställa enkla frågor och få komplexa svar är något som utmärker en 

kvalitativ intervju. Trost (2010, ss.39-43) beskriver att kvalitativa intervjuer vanligen har en 

låg grad standardisering och en hög grad strukturering. För att kunna arbeta explorativt har 

datainsamlingen i den här studien skett med en låg standardisering. Det innebär att 

intervjuerna fortlöpte på olika sätt beroende på informanternas svar och beteende. Ordning 

och formulering av frågorna påverkades av vad informanten svarat på föregående frågor. 

Detta sätt att intervjua beskrivs av Trost (2010, s.39) som vanligt förekommande vid 

kvalitativa intervjuer, och Lantz (2013, s.43) ) menar att intervjuaren bör vara följsam kring 

det informanten säger för att öka chansen att förstå dennes perspektiv. 

 

Sett till strukturering förklarar Trost (2010, ss.39-43) att det finns två aspekter inom 

forskningsmetodik, som berör begreppet. Det ena gäller hur frågorna struktureras sett till 

öppen- respektive slutenhet. Högstrukturerade frågor ger informanten fasta svarsalternativ och 

lämnar lite öppet för tolkning, medan frågor med låg struktur lämnar stort utrymme för 

informanten att välja både vad och hur svaret blir. Den andra aspekten gäller studiens 

övergripande struktur, vilket exempelvis innebär att intervjun i sin helhet kan vara 

strukturerad om den rör sig inom ett specifikt ämnesområde. I denna studie användes 

intervjuer med öppna frågor, för att hålla fokus inom studiens syfte men låta informanternas 

svar utvisa vad de själva ansåg väsentligt att lyfta inom olika delområden. Ett annat sätt att 

beskriva typen av intervjuer som gjordes, är att de var riktat öppna (Lantz 2013, s.43). 

 

Dessutom fanns den sociala aspekten i åtanke, gällande valet mellan gruppintervju och 

enskild intervju. För att komma vardera informants resonemang på djupet, och begränsa 

påverkan av andra människors resonemang och val av fokus, gjordes intervjuerna med en 

person i taget. Med social påverkan menas bland annat att de personer som var dominanta 

under intervjun skulle vara de som färgade gruppens åsikter starkast, vilket enligt Trost (2010, 

ss. 46-47) är en av fallgroparna med gruppintervjuer. Något jag ville undvika, eftersom det 

skulle kunna begränsa vissa deltagares uttalanden om de upplevde att de avvek från de 

dominerande åsikterna.  

Intervjuguide 

Gällande datainsamlingen sammanställdes en intervjuguide innan intervjuerna genomfördes. 

Trost (2010, s.71) beskriver att en sådan guide ska utformas för att passa intervjuaren, och 

innehåller vid kvalitativa intervjuer inte nödvändigtvis färdigformulerade frågor utan snarare 

frågeområden som intervjuaren valt ut i linje med studiens syfte. Intervjuguiden i denna studie 
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sammanställdes utefter de delområden som enligt syfte, frågeställningar och teoretisk ram var 

relevanta. Dessa delområden berörde hur informanterna arbetar och på vilka grunder, vad de 

upplever för fallgropar eller begränsningar samt hur de skapar goda förutsättningar för 

elevsamarbete i svenskundervisning. Sett till den teoretiska ramen bidrog den till frågor om 

gruppsammansättning och skapandet av goda förutsättningar samt frågor kring varierade 

förutsättningar elever emellan. Både färdiga frågeformuleringar och delområdespunkter 

användes, vilka lärdes in före intervjuerna. Beroende på vilken och hur mycket information 

som framkom under intervjun användes intervjuguiden på olika sätt. Därtill tenderade 

användningen av intervjuguiden förändras i takt med att jag som intervjuare blev vanare vid 

metoden och såg över guiden mellan intervjuerna, vilket uppmuntras inom kvalitativ 

forskningsmetodik (Trost 2010, s.72). Trost (2010) menar att ju mer tränad intervjuaren är 

desto bättre konkreta frågor kan hen ställa inom olika områden som går i linje med studiens 

syfte.  

 

Intervjuerna utgick efter intervjuguidens punkter och anpassades efter informanten, gällande 

formuleringar och ordning. Med det menas att vissa frågor omformulerades eller 

specificerades för att göras förståeliga eller belysa intressanta aspekter av något informanten 

uttryckt. En sådan intervjuprocess menar Trost (2010, ss.71-72) känns mer naturlig för 

informanten än att strikt gå efter bestämd ordning och formuleringar, och leder 

förhoppningsvis till en större trygghet och utförliga resonemang från informanten.   

 

Samtliga intervjuer genomfördes av mig som forskare och spelades in med 

ljudinspelningsprogram på mobiltelefon. Valet att spela in gjordes för att få med så många 

detaljer som möjligt genom att kunna återgå till inspelat material. Dels för att kunna lyssna på 

det som sagts vid andra tillfällen än då intervjun genomfördes för att upptäcka sådant som 

kanske inte uppmärksammats i stunden. Dels för att inför nästkommande intervju kunna lära 

av de egna misstagen gällande vilka frågor som ställts och hur. Dessa fördelar berörs av Trost 

(2010, ss.74-75) tillsammans med nackdelarna att informanter kan bli besvärade av att bli 

inspelade och därför hämmas. Trost tillägger dock att personer ofta glömmer av eller vänjer 

sig vid att de spelas in, vilket i denna studie bidrog till valet att spela in. För att öka chansen 

för informanten att känna sig bekväm med inspelningen var jag noggrann med att arrangera 

den så att den skedde ostört genom hela intervjun.  

 

De första frågorna kan sätta tonen på resten av intervjun och det är därför viktigt att skapa ett 

förtroende hos informanten genom att inleda intervjun på ett trygghetsingivande sätt (Trost 

2010, ss.84-86) samt etablera en förståelse för intervjuns ramar (Lantz 2013, s.71). Därför 

valde jag att inleda med några uppvärmningsfrågor om informantens bakgrund rörande 

utbildning och nuvarande arbete, för att sedan beskriva studiens syfte och kontrollera att 

informanten förstått undersökningsområdet. Sedan ställdes frågor kring informantens 

förståelse inom undersökningsområdet, det vill säga elevsamarbete som begrepp och koncept 

för att etablera informantens perspektiv på fenomenet.  

 

I övrigt eftersträvades raka och enkla frågor. I studien följdes Trost (2010, ss.95-97) 

rekommendation att ställa direkta och konkreta frågor utan att använda omskrivningar eller 

negationer eftersom sådant kan förvirra informanten. Därtill ställdes en fråga i taget, för att 

inte skapa svårighet för informanten att förstå eller svara på hela frågan. För att nå 

informanternas känslor och tycke, ställdes frågor kring hur denne väljer att gå tillväga och på 

vilka grunder. Ett exempel på hur det togs i uttryck i studien, var att frågor ställdes kring hur 

informanten gör för att skapa förutsättningar för ett gott elevsamarbete sett till 

gruppsammansättning, arbetsuppgifter eller fysiska aspekter som tid och plats. Därefter 
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ställdes följdfrågor som berörde varför olika val gjordes, såsom vad informanterna ville uppnå 

eller undvika. På så sätt framkom informanternas känslor och åsikter naturligt, vilket Trost 

(2010, s.97) beskriver som en lämplig metod för att nå begripliga och utförliga resonemang. 

Urval 

För att arbeta i linje med studiens syfte att belysa lärares resonemang gällande vad 

elevsamarbete kan innebära i svenskundervisning kontaktades lärare som är behöriga och 

verksamma i ämnet svenska för årskurs 1-3. Flera skolor och årskurser kontaktades, för att 

öka spridningen på deltagare gällande arbetsplats och aktuell årskurs. Deltagarna i studien är 

fyra lärare som arbetar på två olika skolor i västra Sverige. Samtliga är verksamma och 

behöriga i svenskämnet i årskurserna 1-3. 

 

Lärare 1 arbetar just nu i årskurs 2. Hon har arbetat som grundskollärare i  knappt 7 år och 

innan dess som förskollärare i ungefär 10 år. 

Lärare 2 arbetar just nu i årskurs 2. Hon har arbetat som lärare på heltid 12 år, och innan dess 

till och från sedan 1985. 

Lärare 3 arbetar just nu i årskurs 3. Hon har arbetat som lärare i 17 år. 

Lärare 4 arbetar just nu i årskurs 2. Hon har arbetat som lärare i 33 år. 

 

Lärarna arbetar med elevsamarbete i olika grad, och ingen av dem ingår just nu i något 

särskilt projekt eller fortbildning rörande elevsamarbete. Detta för att undvika ett urval där 

deltagarna representerar en grupp som är mer positiv till elevsamarbete än gruppen lärare 

överlag. För att kontrollera det, frågades lärarna vid visat intresse om de ingick i någon sådan 

fortbildning just nu. Eftersom samtliga svarade nej, kunde alla de som var villiga att delta 

användas i studien.  

Genomförande 

Inledningsvis gjordes en fördjupning i litteratur och forskning inom området. Under tiden 

preciserades syfte och frågeställningar, och sedan skapades en intervjuguide utefter avgränsat 

syfte. När intervjuguiden sammanställts inleddes en pilotstudie. Pilotstudien gjordes genom 

att intervjufrågorna prövades på tre personer innan datainsamlingen började. Personerna fick 

läsa igenom syfte, frågeställningar och intervjufrågor och även pröva att svara på dem när de 

ställdes muntligt. Det gjordes för att eftersträva raka och enkla frågor som förstods på avsett 

sätt och för att kontrollera att de gick i linje med studiens syfte. Några frågor omformulerades 

för att göras mer begripliga, medan andra togs bort för att de ansågs överflödiga eller slutna. 

 

För att nå deltagare kontaktades inledningsvis både lärare direkt där kontaktuppgifter fanns 

tillgodo, och i annat fall rektorer. Informanterna ombads undvara en timme för att minimera 

stress vid intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes på vardera informants arbetsplats. 

Informanten valde själv var denne ville sitta, utefter mina önskemål om en plats där vi kunde 

sitta ostört. Informanten fick frågan om denne godkände ljudinspelning, vilket samtliga 

svarade ja på. Därefter genomfördes intervjuerna, som tog mellan 40 och 62 minuter, 

exklusive förberedande kort samtal rörande syfte och frågeställningar som skulle komma att 

beröras. Som stöd för intervju och kommande bearbetning av data, gjordes anteckningar i 

form av stödord under intervjun. Däribland inkluderades gestikuleringar och ansiktsuttryck 

som kunde tänkas komplettera ljudinspelningen. Direkt efteråt gjordes ytterligare 

minnesanteckningar, och transkriberingar gjordes i nära anslutning till intervjutillfället. Detta 

gjordes för att så mycket information som möjligt, rörande intervjutillfället, skulle bevaras.  
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Något som, utöver de aspekter som berörs i metodbeskrivningen, fanns i åtanke vid 

intervjuerna var att inte avbryta informanten, än mindre när denne blev tyst. Att låta personen 

ta pauser är något Trost (2010, ss. 84-85) betonar som viktigt, eftersom det möjliggör 

betänketid och kan leda till mer utförliga resonemang.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Nedan följer en beskrivning av hur trovärdighet har eftersträvats i arbetet med studien. Det 

som framkommer under denna rubrik berör studiens trovärdighet utöver de beskrivningar och 

motiveringar som görs rörande studiens urval, genomförande, etiska aspekter och övriga 

ställningstaganden. 

 

Inom begreppet trovärdighet ryms aspekterna tillförlitlighet och giltighet. Trost (2010, ss.130-

135) beskriver att det inom begreppet tillförlitlighet, även kallat reliabilitet, finns fyra 

aspekter att beröra. Dessa är kongruens, precision, objektivitet och konstans. Gällande 

objektivitet, vilken kan ökas genom att använda flera intervjuare och kontrollera om de 

registrerar samma saker vid intervjutillfällena, var inte den aspekten relevant i denna studie 

som endast har en författare. Gällande konstans menar Trost (2010) att detta är mindre 

relevant i en kvalitativ studie än en kvantitativ, eftersom förändring i sig är av intresse i 

kvalitativa undersökningar. Fokus ligger därför i denna studie på kongruens och precision. 

Kongruens handlar om likheten mellan frågor som alla avser undersöka samma sak, medan 

precision berör hur intervjuaren registrerar svaren. 

 

Tillförlitlighet i en kvalitativ studie handlar om att uppnå resultat som går i linje med studiens 

syfte och frågeställningar (Lantz 2013, ss.15-16). För att eftersträva användbara resultat och 

söka svar på de frågeställningar studien utgår från, bearbetades intervjuguiden noggrant innan 

intervjuerna genomfördes. Utgångspunkten var genomgående studiens syfte och 

frågeställningar. För att uppnå kongruens ställdes flertalet frågor rörande samma aspekt. 

Exempelvis skapades en rad möjliga fokuspunkter och följdfrågor under varje delområde i 

intervjuguiden, varpå delområden beröras flera gånger men med olika fokus. 

 

För att eftersträva tillförlitlighet försökte jag som intervjuare att påverka informanternas svar i 

så liten utsträckning som möjligt sett till värderingar. Att signalera öppenhet och genuint 

intresse för de resonemang informanterna lyfte, var emellertid målet med varje intervju. 

Fokus låg således på att nå utförliga resonemang utan att applicera värdering på det som 

framkom. Ett sådant förhållningssätt menar Lantz (2013, ss.103-106) ökar forskningens 

tillförlitlighet.  

 

Giltighet handlar om att skapa förutsättningar hos informanter att svara på de frågeställningar 

studien ämnar besvara. I det ingår att etablera vad informanterna har för förståelse av de 

begrepp eller fenomen som studeras (Lantz 2013, ss.19-20, 103-106). I den här studien rörde 

det sig om att etablera vad informanterna tolkar in i fenomenet och begreppet elevsamarbete. 

Det gjordes  genom att inleda intervjuerna med frågor om vad elevsamarbete innebär för 

vardera informant. För att sedan eftersträva precision användes stödanteckningar rörande 

kroppsspråk och ansiktsuttryck som komplement till ljudinspelning vid intervju. Därtill ingick 

pauser, onomatopoetiska ljud och övriga uttryck i transkriptioner, för att eftersträva precist 

registrerade svar. 
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Forskningsetik 

Vidare ingår de forskningsetiska aspekter som tagits i beaktning, i studiens ställningstaganden 

gällande trovärdighet. Dessa beskrivs nedan. Enligt Vetenskapsrådet (2002, ss.7-14) finns det 

fyra olika individskyddskrav inom forskning:  

 

Informationskravet innebär att eventuella deltagare ska informeras om undersökningens syfte 

och om de individskyddskrav som finns. I informationen ska det tydligt framgå att personen 

när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagande i en studie ska vara frivilligt. Om barn under femton 

års ålder ska delta, måste vårdnadshavare ge sitt medgivande. Både vuxna och barn kan välja 

att avböja eller avbryta sitt deltagande före, under och efter en undersökning.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att garanti måste finnas för att deltagarna i en undersökning är 

anonyma. Deras identitet ska inte gå att spåra genom att ta del av insamlad data.  

 

Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in rörande deltagarna, inte får användas för 

något annat än forskning. Det är exempelvis inte tillåtet att använda insamlad data i 

kommersiellt syfte.  

 

För att leva upp till informationskravet skickades ett missivbrev (se bilaga) till samtliga 

deltagare, vilket informerade om studiens syfte och individskyddskraven samt hur dessa tagits 

hänsyn till. Missivbrevet innehöll även kontaktinformation som deltagarna uppmuntrades att 

använda vid eventuella frågor gällande studien eller intervjun. Informationen som framkom i 

intervjuerna var helt och hållet begränsad till mig som intervjuare. För att skydda 

informanters identitet användes inga namn på deltagare eller skolor, eller övriga avslöjande 

uppgifter, i presentationen av data. På så sätt levde studien upp till konfidentialitetskravet. 

Gällande samtyckeskravet avsåg jag att radera all data som rörde eventuella deltagare som 

ville avbryta sin medverkan. Inga deltagare valde dock att avbryta. Insamlad data användes i 

enlighet med nyttjandekravet uteslutande för denna studies forskningssyfte, och sparades väl 

skyddad från obehöriga genom att endast kunna tas del av digitalt med lösenord. Ljudfiler och 

transskript finns sparade för att kunna granskas i efterhand. 

Analys 

Trost (2010, s.147) beskriver att arbetet med en studies data har tre steg, vilka är att samla in, 

analysera och tolka data. I analysfasen av kvalitativ data ses den insamlade informationen 

över för att upptäcka teman och eventuella mönster och samband. Fasen är kreativ i den 

bemärkelse att forskaren väljer ut vad som är intressant att lyfta i relation till studiens syfte. I 

denna studiens analysfas skapades en överblick av transkriberat material genom att all data 

skrevs ut, lästes igenom flera gånger och färgkodades efter de teman som trätt fram. De två 

teman som trädde fram rörde lärares resonemang kring elevsamarbete som mål och medel för 

lärande samt deras kring elevsamarbetets förutsättningar. Teman benämns även som 

huvudkategorier, i den här studien. Därefter skapades genom ytterligare markeringar olika 

underkategorier utefter teman, vilka rörde elevsamarbetets möjligheter och styrkor, 

elevsamarbete i svenskundervisning, gruppsammansättning, stöttning inför och under 

arbetsprocessen, läraren som ledare samt klassrumsklimat och elevförmågor. De två 

förstnämnda faller under huvudkategorin elevsamarbete som mål och medel för lärande, 

medan resterande faller in under huvudkategorin rörande elevsamarbetets förutsättningar. Det 

informanterna valde att lyfta avgjorde vilka kategorier som skapades. På så vis fungerade 

empirins framträdande aspekter som analysverktyg. I den tredje fasen beskriver Trost (2010, 



 

- 16 - 

 

s.147) att data tolkas med hjälp av de teoretiska redskap forskaren valt att använda. Nu 

motiveras de val som gjorts i analysfasen, genom att kopplingar mellan empiri och teori görs 

som visar att den presenterade empirin är intressant. I den här studien utgjorde aspekter inom 

det sociokulturella perspektivet på lärande teoretisk ram för tolkningen av data, genom att 

begreppen intersubjektiva rum, stödstrukturer och den kompetente kamraten sattes i relation 

till de kategorier som framträtt i resultatet. Dessa begrepp fungerade på så vis som teoretiska 

redskap i tolkningsfasen. Slutligen diskuterades de tolkningar som gjorts av empirin i relation 

till tidigare forskning, i resultatdiskussionen. 
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RESULTAT 
Nedan presenteras studiens resultat genom en rad huvudkategorier och underkategorier. 

Kategorierna belyser det som informanterna lyfter i sina resonemang kring vad elevsamarbete 

kan innebära i svenskundervisning för årskurs 1-3. Empirin relateras här till studiens 

teoretiska ram genom att relateras till begreppen stödstrukturer, intersubjektiva rum och den 

kompetenta kamraten. Senare diskuteras resultatet i relation till aktuell forskning, i studiens 

resultatdiskussion. De huvudkategorier som träder fram i empirin är: 

 

 lärares resonemang kring elevsamarbete som mål och medel för lärande 

 lärares resonemang kring elevsamarbetets förutsättningar  

Elevsamarbete som mål och medel för lärande 

Stora delar av det informanterna beskriver rörande elevsamarbete handlar om att använda 

elevsamarbete som mål eller medel för lärande eller rentav både och, varpå följande 

beskrivning av informanternas resonemang presenteras under denna huvudkategori. 

  

Elevsamarbete beskrivs av samtliga informanter som ett arbete mellan två eller fler elever, där 

även helklassarbete kan ingå. Det handlar enligt informanterna om att elever lär om och av 

varandra, arbetar tillsammans genom att diskutera och nå gemensamma resonemang eller 

producera något. Informanterna är överens om att elevsamarbete kan användas i undervisning 

både som mål och medel för lärandet. När samarbetet används som mål uppger samtliga att 

det kan fungera gruppstärkande och bidra till att skapa ett gott klassrumsklimat där elever 

känner sig trygga att be om hjälp och dessutom uppmuntras att hjälpa andra. 

Klassrumsklimatet kan ses som ett och flera intersubjektiva rum (Hundeide 2003, ss.150-

160), vilka läraren kan utveckla till något positivt för elevers lärande och övergripande 

upplevelse vid elevsamarbete. Samtliga beskriver att någonstans måste elevsamarbetet i sig 

vara ett mål för att det ska kunna användas som medel, eftersom samarbetsförmågor krävs om 

ämneslärande ska kunna ske effektivt i par eller grupp.  Ibland fungerar elevsamarbetet som 

en brygga mellan att ett nytt moment introduceras och att eleven förväntas arbeta enskilt, för 

att öka elevers förutsättningar att lyckas. Elevsamarbetet i sin helhet kan därför ses som en 

stödstruktur (Dysthe 2003, ss.31-68, Säljö 2010, ss.120-125) i elevers lärande. Lärare 4 gör 

följande beskrivning om att använda elevsamarbetet som medel för att uppnå även det som 

kan uppnås när elevsamarbete används endast som mål för lärandet, det vill säga förmåga och 

vilja att samarbeta. 

 

Men jag tänker många gånger att det ska va det här, lite utmanande. Det där 

som är roligt att diskutera, eller roligt att hjälpas åt med. Så att det skapar 

gemenskapen ”det är du och jag som har gjort det här”. Och att det är 

glädjen över att vara ett vi istället för ett jag. (Lärare 4)  

 

Samtliga informanter uppgav att de uppmuntrar elevinitierat samarbete i klassrummet, när 

eleverna arbetar med individuella uppgifter, och att samarbetsträning i sin tur bidrar till ett 

gott klassrumsklimat där elever självmant frågar och hjälper varandra. En god cirkel skapas, 

menar de. Lärare 1 beskriver hur klassrumsklimatet hör ihop med elevinitierat samarbete. 

 

...du kan ha ett öppet klimat i klassrummet, där man vågar fråga. Om en elev 

får en fråga och man kanske inte vet vad man ska svara så kan man fråga en 

kompis [...] och sen även också, om du har enskilt arbete och du behöver 
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hjälp, så är ett samarbete att du kan fråga två eller tre kompisar innan du 

frågar läraren. (Lärare 1) 

 

Vidare beskriver Lärare 2 att elevsamarbete ger elever goda möjligheter att träna sina 

kommunikativa förmågor. 

 

Eftersom vi ska jobba utefter förmågorna så är den kommunikativa förmågan 

en av förmågorna och den kan man ju bara träna i stort sett genom samarbete. 

Ja, det kan man träna genom skrivning också för det är också ett sätt att 

kommunicera, men...jag tycker att den lämpar sig bra för att träna på i 

samarbete med varandra. (Lärare 2) 

 

Fortsättningsvis möjliggör samarbetet att elever får träna på att diskutera, lyssna aktivt, våga 

ta och kunna ge plats samt att ta ansvar för lärandet på ett annat sätt än vid enskilt arbete eller 

helklassundervisning. Det som beskrivs liknar, och kallas även av Lärare 2, en slags 

demokratiträning. Vidare handlar elevsamarbete enligt lärarna om att dela och på olika sätt  

förmedla kunskap och att däri stärkas både kunskapsmässigt och sett till självförtroende. 

Samarbete är interaktion och samtal. Att agera bollplank för varandra genom att höra till 

andras förslag och se ur olika perspektiv. Lärare 4 beskriver möjligheterna i att elever 

uppmuntras att synliggöra de egna tankarna. 

  

Att få syn på sina egna tankar. Eller få syn på vad man själv har gjort. Det är 

ju lite som när man pratar själv högt, så får man höra, ”oj nämen såhär tycker 

jag inte. Vad är det jag sitter och säger?”. Det får man också göra när man 

har ett samarbete med någon. (Lärare 4) 

 

Lärare 4 beskriver fortsättningsvis sin uppfattning av vad ett verkligt samarbete innebär. 

 

Men jag tänker ju mer ett arbete tillsammans [knäpper ihop händerna] kring 

en punkt. Men det skulle ju kunna va att man sitter och gör sina egna problem 

och byter, och sen resonerar kring varje problem. Men jag tror att det är 

ganska långsökt. Jag tror nog då mer att det ska va en skapande process 

tillsammans. (Lärare 4) 

 

Lärare 1 och 2 nämner även ett samarbete mellan lärare och elever, som handlar om 

demokratiska aspekter som att ge och ta i undervisningen, en elevdelaktighet i planering och 

utvärdering, och ett hänsynstagande till elevers upplevelser och  åsikter. Lärare 1 beskriver 

hur eleverna kan påverka undervisningen, nedan. 

 

För mig är elevsamarbete när du har ett samarbete med eleven. Ett givande 

och ett tagande. Eleven är delvis med att planera upp hur man kan arbeta med 

tema, exempelvis. Om vi till exempel ska jobba med vatten, så kan jag 

tillsammans med dem fråga hur man ska göra för att ta reda på fakta. Och då 

kan de komma med förslag. Ett samarbete kan också vara deras frågor, som 

de önskar veta. Att man tillsammans sedan försöker ta reda på dem. En 

delaktighet i planeringen och arbetet. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 tillägger att ett samarbete mellan både lärare-elever och elever-elever kan ske genom 

formativ bedömning. Hon ger ett exempel på när hon brukar låta elever visa med tummen om 
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det förstått en arbetsuppgift eller ej, och sedan utefter det kan sammansätta elever som har 

förstått med någon som inte förstått och hjälpa den genom en egen förklaring.  

Elevsamarbetets möjligheter och styrkor 

Lärarna beskriver möjligheter och styrkor rörande elevsamarbete som arbetssätt på ett sätt 

som synliggör en positiv inställning till och användning av elevsamarbete som både mål och 

medel för lärande. Samtliga är positiva till och anser sig arbeta mycket med elevsamarbete. 

Genom de språkutvecklingsmöjligheter elevsamarbete ger, anser de att svenskundervisningen 

med fördel kan integreras med andra ämnen. De ger flera exempel på hur de genom 

elevsamarbete integrerar svenskämnet med exempelvis de samhällsorienterande eller 

naturorienterande ämnena.  

 

Alla nämner även att de uppmuntrar elevinitierat samarbete, utöver det lärarstyrda. De 

beskriver att olika elevgrupper och individer ger olika möjligheter kring hur arbetsmetoden 

kan användas, men uppger samtliga att de inte begränsas avsevärt av sina aktuella 

förutsättningar, som ser relativt olika ut mellan informanterna. Lärare 3 beskriver vikten av att 

använda elevsamarbete i undervisning: 

 

Jag tror faktiskt att det är en viktig del i kunskapsutvecklingen. Dels att man 

kan lära av varandra. Men att man får uttryck, alltså man befäster kunskapen.  

Det är ju det. Det är viktigt att man har denna formen av undervisning, så att 

man inte bara tänker på att man ska sitta och man ska fylla i, och man ska 

jobba enskilt och man ska...utan att man faktiskt utmanar och försöker jobba 

med det klimatet. (Lärare 3) 

 

Lärare 2 beskriver att elevsamarbete kan bidra till vi-känsla genom att synliggöra att den 

gemensamma kunskapen är större än de individuella. 
 

...jag tycker det är väldigt roligt, att det här är den gemensamma kunskapen 

de har. Eller om man också tänker att en hel klass har en gemensam 

kunskapsbank, vilket inte betyder att alla barnen har lika mycket men alla har 

någonting, och de har någonting tillsammans. Det tycker jag är en skön tanke 

på nåt sätt. Det här kan vi ihop. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 beskriver elevsamarbetets möjligheter ur ett demokratiperspektiv: 

 

Ja men det handlar ju om att de faktiskt är tvingade att lyssna på varandra. 

De är också tvingade att själva ha en åsikt kring någonting. Och man får 

träna sig på att delvis kompromissa eller att ge och ta. ”Nu är det du som får 

bestämma, då får jag backa lite” eller tvärtom. ”Nu kanske det är min kompis 

tur att få formulera sig och jag kanske inte håller med fullt ut om hur den 

meningen ska vara, men min tur kanske kommer lite längre fram” [...] vi delar 

upp det jobbet också. Och det blir ju litegranna demokratiträning också. 

(Lärare 2)  

 

Ovanstående beskrivning tolkas som att elevsamarbete kan bidra till en stimulerande och 

elevaktiverande lärmiljö, vilket enligt Hundeide (2003, ss.150-160) är en förutsättning för 

inkluderande intersubjektiva rum. 



 

- 20 - 

 

Elevsamarbete i svenskundervisning 

När lärarna beskriver hur de går tillväga gällande elevsamarbete, framkommer flera 

resonemang som synliggör vad de anser att arbetssättet innebär och betyder för svenskämnet 

specifikt. Nedan följer en beskrivning av hur lärarna i studien använder elevsamarbete i 

svenskundervisning. Svenskämnet genomsyrar samarbete i flera ämnen, på grund av 

språkträningen det möjliggör.  

 

Samtliga lärare betonar vikten av att samarbetssituationen har en tydlig struktur för att 

eleverna ska gynnas, både socialt och kunskapsmässigt. Inför nya moment och arbetsområden 

beskriver lärarna att de använder sig av modellering för att stötta eleverna. Detta tolkas som 

ett sätt att skapa stödstrukturer, vilka spelar en avgörande roll för lärandet. Det kan röra sig 

om att läraren exemplifierar hur olika moment i en arbetsuppgift går till genom att visa hur 

denne tänker och gör, eller hur varje deltagare  i samarbetet kan delta. Både arbetsuppgiften 

och samarbetsmetoden i sig kan alltså modelleras, menar lärarna. Därtill använder samtliga 

lärare checklistor, skrivscheman (ofta gemensamt skapade) och andra stöd under samarbetets 

gång, för att eleverna ska ha något att förhålla sig till i det självständiga arbetet. Det rör sig i 

lärarnas fall om exempelvis samtalsstöd med frågor att utgå från eller EPA-metoden
1
 när en 

text diskuteras, punkter att utgå från vid bedömning av texter eller listor med olika steg att ta i 

en arbetsprocess. Att elever undervisas i och skapar förståelse för hur de förväntas arbeta 

tillsammans är mycket viktigt enligt samtliga lärare.  

 

En stor del av samarbetet uppger informanterna sker i par. Gällande läsning ges exempel på 

arbete där en elev läser samtidigt som den andre noterar och skriver ner svåra eller nya ord 

vilka sedan diskuteras innan ett byte av uppgift sker. Även läsning och diskussion kring 

jämförelser av lästa texter används som metod. Ett annat exempel som ges gällande läsning är 

att elever läser för varandra och ger respons på det lästa. I de fallen beskriver Lärare 4 att 

eleverna utgår från en checklista med aspekter att beakta vid läsningen, såsom paus vid punkt 

eller inlevelse. I en sådan situation beskriver samma lärare att eleverna kontinuerligt, och 

framförallt före självständig respons, fått träna på att ge positiv och konstruktiv respons.  

 

Lärarna beskriver även kamratrespons överlag som en väsentlig del av elevsamarbetet i 

svenskundervisningen. Att ge respons i helgrupp eller mindre grupp är något samtliga säger 

sig arbeta med. Framförallt sker detta i anknytning till skrivövningar. Metoder som liknar two 

stars and a wish beskrivs, vilket handlar om respons där betoning läggs på textens styrkor, 

med tillägg om vad som kan utvecklas. Även kamratrespons modelleras av lärarna, uppger de. 

Vidare beskriver alla informanter att eleverna har tillgång till olika checklistor som stöd vid 

själv- och kamratbedömning. När det kommer till lärarens bedömningar av enskilda elevers 

kunskaper eller färdigheter, beskriver samtliga att elevsamarbetet bara utgör en del av den 

totala bedömningen och att det är svårt att urskilja individuella prestationer när elever arbetar 

tillsammans. Lärare 1 beskriver dock att ett fungerande verktyg för bedömning av enskilda 

elevers förmågor kan vara att föra protokoll under elevsamarbetet genom fokusera på fåtalet 

elever per undervisningstillfälle.  

 

                                                 
1
 EPA-metoden, en förkortning för enskilt-par-alla, är en undervisningsmetod som används i skolor idag. Den 

härstammar från en metod som i USA kallas think-pair-share (Lyman 1981) och går ut på att elever ska tänka 

kring ett ämne eller en fråga, för att sedan diskutera i par och slutligen lyfta sina resonemang i helklass. Syftet är 

att aktivera elevers tankar och träna kommunikativa förmågor vilka båda kan fungera utvecklande för varandra. 

Samtidigt finns ett inkluderingssyfte, då metoden är tänkt att inkludera samtliga elevers tankar och resonemang i 

undervisningen och däri även öka mångfalden av synliggjorda perspektiv på innehållet. 
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Vidare beskriver Lärare 1 och 2 att bedömning för lärande, där eleven involveras i den egna 

lärprocessen genom att kontinuerligt uppmanas att reflektera kring den,  blir ett naturligt 

inslag vid elevsamarbete. Bedömning för lärande är även något som båda nämnda lärare anser 

ha bidragit till ökad vilja, trygghet och kvalitet i deras användning av elevsamarbete i 

undervisning.  
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Elevsamarbetets förutsättningar 

I kategorierna nedan presenteras det lärarna beskriver gällande förutsättningar för 

elevsamarbete. Något samtliga respondenter beskriver är att undervisning där elevsamarbete 

delvis eller helt används som mål för lärandet, bidrar till att skapa grupp- och 

individförutsättningar inför användning av elevsamarbete som medel för lärande. På 

gruppnivå rör det sig om ett övergripande klassrumsklimat, och på individnivå om olika 

förmågor elever behöver i elevsamarbete.  

 

Lärarna beskriver att de utnyttjar de resurser som finns, och att de ser fallgropar och 

begränsningar men inte i den grad att det hindrar dem från att använda elevsamarbete som en 

väsentlig del i svenskundervisningen. Gällande fysiska aspekter som tid och plats beskriver 

Lärare 1, 2, och 3 att de använder näraliggande grupprum eller klassrum när dessa står 

tomma, för att skapa en arbetsro med relativt låg ljudnivå. Lärare 4 lyfter istället att skapandet 

av ”öar” i klassrummet ger en god överblick och tillgång till de olika gruppernas 

arbetsprocess. Tidsmässigt är samtliga informanter överens om att elevsamarbete är 

tidskrävande, ofta mer än väntat, och behöver så vara. Lärare 1 påtalar vikten av att ta hänsyn 

till elevernas upplevelser gällande tiden, så att de får möjlighet att fullfölja sina arbeten. 

Lärare 3 och 4 beskriver hur de anpassar undervisning och schema efter elevers uthållighet, 

för att främja ett positivt elevsamarbete. 

Gruppsammansättning  

Med tanke på vikten informanterna lägger vid gruppsammansättning, och utförligheten i deras 

resonemang i ämnet, var detta en väsentlig kategori att urskilja. Gällande hur elever 

sammansätts inför samarbete betonar samtliga respondenter att det är en avgörande faktor för 

elevsamarbetets kvalitet, både sett till elevupplevelser och lärande. Lärare 3 och 4 beskriver 

att de sällan eller aldrig låter eleverna välja samarbetspartner, med följande förklaring. 

 

Jag bestämmer alltid vilka man jobbar med. Det är aldrig att jag säger ”ställ 

er två och två”. Aldrig att jag utsätter dem för det att ”para ihop er” eller ”nu 

ska vi gå i led, ställ er två och två”. För jag vet att det blir en...statusgrej. Så 

står alltid samma person där och inte någon vill vara med. Och jag utsätter 

mig aldrig för det, utan de vet precis att jag bestämmer och jag skickar dem. 

(Lärare 3) 

 

Jag är inte så mycket för att välja kompisar. Det gör väldigt ont i de som 

aldrig blir valda. Och där har jag nog någon gång i min lärargärning tänkt 

att, vi ska inte ens behöva ha det här att man prackar på någon annan en 

samarbetspartner som inte har fått någon. (Lärare 4) 

 

Lärare 1 och 2 gör inga liknande uttalanden, men beskriver inte heller att de låter elever välja 

samarbetspartner själva, bortsett från vid spontant elevinitierat samarbete. Därför kan det 

antas att även de främst använder lärarstyrd gruppsammansättning. Gällande slumpmässig 

gruppsammansättning beskriver Lärare 3 och 4 att de aldrig använder metoden, eftersom de 

anser att risken för att elever hamnar med någon som skapar otrygghet, genom 

tävlingsinstinkt eller negativa kommentarer, är påtaglig. En av dem nämner dock att det kan 

fungera i vissa klasser. 

  

När lärarna sammansätter grupper uppger de att två till tre elever upplevs lämpligt i antal. 

Framförallt vid skrivning eller annat producerande arbete anser informanterna att pararbete 

lämpar sig, eftersom det blir en direktkommunikation där talrummet enklast delas upp rättvist 
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och där eleverna är för få för att någon ovilligt eller avsiktligt ska hamna i skymundan. Är 

syftet med arbetet att elever ska diskutera för att exempelvis bygga förförståelse menar 

framförallt Lärare 3 att fler elever ger en rikare diskussion. Ett lågt antal elever menar Lärare 

4 ger samtliga ett större talrum, vilket är språkbefrämjande.  

 

Lärare 1, 2 och 3 nämner att de arbetar klassöverskridande. Lärare 1 och 2 beskriver att när de 

arbetar med andra klasser är det främst för att låta elever knyta kontakter utanför klassen, 

medan Lärare 3 beskriver att eleverna ibland får samarbeta med yngre elever för att stärkas i 

att vägleda de yngre och ta ett större ansvar. 

 

När lärarna kombinerar elever inför elevsamarbete beskriver de att de ibland placerar elever 

som har liknande förmågor eller kunskapsnivå tillsammans, och det sker främst när de arbetar 

med läsning. Vid läsning anser samtliga lärare att trygghet är avgörande, inte minst för elever 

med lässvårigheter. De påtalar att en likvärdig läsförmåga kan bidra till att eleverna känner 

igen sig i den andres läsning och därför lättare kan lägga fokus på textens innehåll samt att 

risken för att elever tävlar med varandra minskar. Om eleverna har olika läsförmåga är det 

viktigt att de lässtarka även har tålamod och förmåga att stötta kamraten på ett konstruktivt 

sätt. 

 

Om man tänker på läs- och skriv, så beror det på. Jag kan säga såhär, att i 

och med att vi jobbar med digitala verktyg, så känns som att...det är lättare att 

alla kan samarbeta i en grupp. Även om du har läs- och skrivsvårigheter, för 

där har du liksom…du har talsyntes, du har talande tangentbord..du har 

hjälpmedel för det. Annars, en som har läs- och skrivsvårigheter är jag nog 

ganska nog med vem jag sätter den med [...] för att den ska känna sig trygg. 

(Lärare 1)  

 

Det är ju lika viktigt att det är ett elevsamarbete med läs- och skrivsvårigheter. 

Och jag tänker att där parar jag ju ihop dem med de individerna som jag vet 

är starka men som också är duktiga handledare, i så fall. Och som har 

tålamod att vänta, och som är bra att förklara. Sen försöker jag använda mig 

av, att den kan lyssna. Inläsningstjänst och sådant, så att den kan ha en 

förförståelse innan. Det kan ju vara hjälp för den individen. (Lärare 3) 

 

Ett annat tillfälle när elever med liknande styrkor placeras ihop är när lärarna vill kunna 

anpassa uppgifterna efter gruppens förmågor, kunna stötta vissa specifika grupper i stunden, 

eller låta starka elever utmana varandra i ett visst ämne. Flera lärare nämner dock att en 

sammansättning där elever har samma svårigheter kan vara problematiskt. 

 

Samtliga lärare beskriver även att de använder sig av elevkombinationer där deltagarna har 

olika nivåer av förmåga, både sett till ämneskunskaper och sociala färdigheter inklusive 

språklig kompetens. När det görs beskrivs anledningen vara det som inom studiens teoretiska 

ram ses som stöttning av en kompetent kamrat, det vill säga att bidra med kommunikativa 

stöttor och handledning genom arbetet, för att främja lärande. Samtidigt beskriver lärarna att 

den kompetente kamraten utmanas i att skapa begriplighet för sig själv och den/de 

mottagande. 

 

Sett till övriga sociala aspekter nämner flera av lärarna att de undviker att placera elever som 

är varandras antagonister. Gällande könsfördelning nämns det endast av Lärare 4, som 

beskriver att variation är viktigt för att skapa många positiva kontaktytor utanför de eleverna 
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själva valt att skapa. De positiva kontaktytor lärarna nämner som väsentliga ses som 

intersubjektiva rum där elever känner sig trygga och inkluderade. 

 

Lärare 1 och 2 beskriver att de ibland använder slumpmässig elevsammansättning, och då 

med syfte att skapa en utmaning och på sikt ett klassrumsklimat där eleverna upplever att de 

kan arbeta med vem som helst i klassen. Lärare 1 beskriver att skolarbetet kan möjliggöra ett 

samarbete mellan ”omaka” elever eftersom det ger en gemensam utgångspunkt att mötas vid.  

 

Och då är ju syftet att du ska träna på, att nu blev det de här som ska jobba 

ihop fast de kanske inte är...ja, kompisar är de ju i klassen, men de kanske inte 

brukar leka jättemycket med varandra. Och där i är ett sätt att mötas. I ett 

skolämne, därför där är det liksom...det är det de har gemensamt att jobba 

med. Att även om man har andra olika intressen så blir det det som förenar. 

(Lärare 1) 

Stöttning inför och under arbetsprocessen 

En betydande del av lärarnas resonemang kring att skapa förutsättningar för elevsamarbete, 

kretsar kring att stötta elever inför och under elevsamarbetets process. Lärarna beskriver att de 

ibland använder elevsamarbetet som mål, och ibland som medel för lärandet. De menar att en 

tydlig struktur är A och O för att elevsamarbete ska främja lärande. Lärare 3 menar att ju 

större grupperna är desto tydligare bör strukturen vara. Den stöttning lärarna beskriver som 

essentiell för elevsamarbetet tolkas som olika sätt att skapa stödstrukturer i elevers lärande. 

Lärarna lägger stor vikt vid ”huret”, vilket de anser att eleverna behöver vara väl förtrogna 

med för att lyckas i samarbetssituationer. 

  

Men det är det jag menar med den här tydligheten med huret och varför. Att  

få en massa metoder för hur man kan göra så att alla blir delaktiga. Och att 

man är som jag sa då, för stor grupp, så man kan försvinna och bara flyta med 

och så blir det inget av det. Utan att det ska va den här strukturen. Det är 

jätteviktigt. (Lärare 4) 

 

Framförallt vid nya arbetsområden eller uppgifter och när elever är ovana vid att arbeta 

tillsammans, menar lärarna att det är viktigt att träna på hur konstruktivt elevsamarbete kan gå 

till. Lärarna beskriver att de ger stöd i både samarbetsprocessen och arbetsuppgiften. 

Uppgifterna bör vara styrda, och om ett ömsesidigt beroende skapas kan det motivera 

eleverna att delta aktivt. Samtliga beskriver att de brukar modellera, det vill säga synliggöra 

för eleverna hur alla delar av arbetsprocessen kan gå till. Ibland får eleverna pröva uppgiften i 

helklass först, vilket fungerar som modellering och är särskilt viktigt i årskurs 1-3 enligt 

lärarna. De beskriver att det handlar om att skapa rutiner för hur samarbete går till, använda 

checklistor, skrivscheman och andra visuella stöd. Lärare 4 beskriver att uppgiften bör vara 

punktad, så att eleverna kan ta sig an den steg för steg. Hon ger ett exempel från ett 

undervisningstillfälle i matematisk problemlösning, där läsförståelse ingick. 

 

Men uppgiften ska va tydlig och inte för långsiktig, utan punktad. Om man 

skulle ha ett samarbete till exempel i problemlösning matte. Att man kanske 

har den där handen [...] med de fem fingrarna. En sak för varje finger att 

resonera kring, och resonera sig fram till en lösning i det här problemet.[...] 

Det här att förstå texten. Då kan man stämma av, ”hur förstod du texten? Jag 

tänkte såhär”. Att ta bit för bit. De kan gå där stegvis och checka av, så att de 

är överens om det, och hjälpas åt. (Lärare 4) 
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Stöttning behövs enligt lärarna både inför och under elevsamarbetet. Utöver de stödstrukturer 

som skapas inför arbetet bör läraren vara närvarande i varje grupps arbetsprocess och bidra 

med den stöttning som eleverna behöver, så långt det är möjligt. Det kan enligt lärarna röra 

sig om stöttning i form av handledning eller uppmuntran att kämpa vidare. Läraren kan 

behöva bekräfta arbetet för att elever ska förstå att de fortfarande ingår i en lärmiljö trots att 

läraren har en annan roll vid elevsamarbete än vid andra arbetssätt. 

 

Sen behöver ju läraren också komma in, att uppdatera sig kring det här eller 

resonera kring hur pratet har varit. Att bekräfta eller fråga kring det där, så 

att cirkeln sluts. [...] Många gånger så ger man ju tyngd åt diskussionen. Att 

förstå att det här är ett sätt att arbeta på. Att det är inte fritid för att man sitter 

och jobbar [tillsammans]. (Lärare 4) 

 

Lärarna beskriver sig även använda diskussionsstöd i form av listor med frågor eller punkter 

att utgå från, eftersom samtal och diskussion inte automatiskt sker på ett produktivt sätt. 

Andra stöd de beskriver att de använder för individanpassning är hjälpmedel som talsyntes 

eller inläsningstjänst, språkligt stöd i lärare, studiehandledare eller andra elever, läxhjälp inför 

elevsamarbete kring läsläxan samt skapande av ordförråd eller annan förförståelse som kan 

behövas i kommande elevsamarbete. 

  

Samtliga lärare beskriver vikten av tydlighet kring vad som förväntas av eleverna. Lärare 3 

beskriver att  tydliga ramar gällande arbetets vad, hur, när, var och med vem bör etableras. 

 

Det kan va ramar var de ska sitta nånstans och jobba. Det kan vara...ramarna 

att det är det här materialet ni ska jobba med. Det kan vara ramarna hur de 

ska dokumentera. Det beror på uppgiften. Men det kan också vara vem som 

ska skriva. Vem som ska sköta den här. Vem som ska börja prata, och [...] 

vilket håll man ska gå åt. (Lärare 3) 

   

Ett annat stöd i arbetsgången är att ha extrauppgifter för elever att ta sig an om de anser sig 

färdiga med den givna uppgiften, för att bevara en god lärmiljö i klassrummet.  

 

För att skydda samarbetet ända till de sista är klara, så bör det alltid finnas 

någon gå-vidare-fråga eller fördjupa, så att det inte uppstår det här oron av 

att vara klar. För då är det precis som att, då stannar fokus lite. Eller det 

fördunklas ju för de som sitter och inte riktigt är färdiga. Det sprids en oro. 

Och den är ganska så energidränerande. (Lärare 4)  

 

Det lärarna beskriver ovan kan tolkas som sociala stödstrukturer vilka skapas genom att ge 

elev- och situationsnära vägledning, återkoppling och uppmuntran (Dysthe 2003, ss.31-68). 

 

De fallgropar som nämns, och som lärarna beskriver sig försöka undvika genom att stötta 

eleverna på ovan nämnda sätt, är bland annat att gruppen misslyckas och inte lär sig eller 

tränar på det som läraren avsett. En ojämn arbetsfördelning eller elevkonflikter är en fallgrop 

lärarna upplever, varpå undervisning som låter elever utveckla samarbetsförmågor 

tillsammans med tydlighet kring arbetsuppgiften blir särskilt viktigt. 
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Läraren som ledare 

Lärarna lyfter flertalet aspekter av lärarens ledarskap som kan vara avgörande för 

elevsamarbete, varpå denna kategori är väsentlig att belysa. De beskriver att verktyg som 

modellering och checklistor inger en trygghet och motiverar dem att använda elevsamarbete i 

undervisning. Det kan tolkas som att de finner stöd i att ha konkreta modeller för hur 

stödstrukturer kan se ut.  

 

Läraren behöver vanligen ”skola in” eleverna i elevsamarbete, menar de, vilket motiverar att 

tidigt använda elevsamarbete som mål, för att låta elever utveckla samarbetsförmågor. Därtill 

beskriver Lärare 3 att läraren bör veta vilka krav som ställs på eleverna eller vilka de kritiska 

aspekterna är, och även bör förmedla syftet med både metod och uppgift.  

 

Och det kan ju också vara uppgiftens karaktär. Det kan ju va starka elever, 

som är duktiga, men som inte har fantasiförmågan. Och då måste jag ju inför 

en uppgift tänka till ”vad ställs det för krav på eleverna” och ”vad har jag för 

grupp?”. Den här uppgiften ställer ju de här och de här kraven. Och det 

kräver ju de här kritiska sakerna. Och då måste jag ju förebygga det. (Lärare 

3) 

 

Lärare 4 gör en liknande beskrivning som handlar om att identifiera vilka svårigheter som 

elever kan uppleva, och försöka förebygga eller kompensera det genom olika anpassningar. 

Utöver tidigare beskrivna anpassningar som görs för exempelvis elever med svenska som 

andraspråk eller läs- och skrivsvårigheter, tillägger lärare 3 att exkludering i elevsamarbetet 

kan undvikas genom att ifrågasätta syftet för varje individs deltagande. Med det menar hon att 

alla elever inte kan delta på samma sätt, utan kan behöva ha en bestämd roll eller arbeta i par 

istället för grupp för att lyckas delta på ett konstruktivt sätt.  

 

Ett ömsesidigt beroende eleverna emellan nämns av både Lärare 3 och 4, vilket de menar 

motiverar elever att delta i samarbete då de ser en vinst i arbetssättet. Det ligger således i 

lärarens ansvar att skapa arbetsuppgifter där samarbete krävs. En fallgrop som nämns i 

relation till detta är att en del elever misslyckas eller inte vill samarbeta, vilket kan undvikas 

genom nämnda anpassningar.   

 

Läraren behöver även vara lyhörd och flexibel kring vad de olika elevgrupperna behöver i 

stunden. Elev- och gruppkännedom är värdefullt, tillsammans med konfliktlösningsstrategier, 

tålamod och tydlighet i ledarskapet. Lärare 4 beskriver att läraren även har ett ansvar att 

förmedla kämparanda. Hon tillägger en beskrivning som sammanfattar samtliga lärares 

resonemang kring lärarens balansgång i sitt ledarskap under elevernas arbetsprocess. 

 

Ibland kan du ju va såhär att det krävs att man bara är där, liksom att...skydda 

det så att det fortsätter, att det inte spårar ur. Men det skulle också kunna vara 

att man också deltar litegranna i det, för att ge det näring eller ge det status. 

Alltså ååh, det är så mycket fingertoppskänsla i detta! För det kan ju också 

vara det där att bekräfta en elev, som säger någonting. Det beror ju helt på 

sammanhanget och hur stämningen är och varför man använder det. Om det 

skulle vara så här att man känner att man vill få ihop några på ett sätt, så 

kanske man skulle vara där och peta lite om det behövs. Naturligtvis inte gå in 

med sin vuxenhet om det inte behövs. (Lärare 4)  
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Att kunna avgöra när och hur elever behöver stöttas kan tolkas som att läraren ”känner av” 

och balanserar på vilket sätt stödstrukturen kan göra mest nytta, det vill säga hur läraren kan 

vägleda i ett problem utan att lösa det åt eleven (Hwang & Nilsson 2011 ss.65-68). En 

begränsning samtliga lärare upplever är antalet vuxna i klassrummet. De menar att det är en 

stor utmaning att vara ensam vuxen i klassrummet vid elevsamarbete eftersom det gör att de 

inte kan närvara i elevernas arbetsprocess i den utsträckning de önskar. Det gör också att 

bedömningar kring individer eller grupper, under arbetet, försvåras. 

 

Lärare 4 beskriver att utöver organisering, spelar lärarens övergripande förhållningssätt en 

viktig roll i elevernas förutsättningar att samarbeta.  

 

Men om man tänker litegrann på en nivå mer över detta, så är det ju 

naturligtvis hur man är som lärare själv. Hur man bemöter barnen och hur 

man lyssnar på allas åsikter och, alltså vilket föredöme man är. För acceptans 

och hur man kan resonera. Så man är ju en modell hela tiden. (Lärare 4)  

Klassrumsklimat och elevförmågor 

Det goda klassrumsklimatet beskrivs genomgående och av samtliga respondenter som en 

förutsättning för och ett möjligt resultat av goda elevsamarbeten, varpå denna kategori skapats 

och faller in som en väsentlig aspekt av elevsamarbetets förutsättningar. Klassrumsklimatet 

kan alltså utgöra en förutsättning för elevsamarbete, men även ett mål. Det goda 

klassrumsklimatet beskrivs som tillåtande, där en övergripande trygghetskänsla finns hos 

eleverna som vågar uttrycka sig, fråga och pröva sig fram i lärandet. Återigen kan detta 

relateras till intersubjektiva rum (Hundeide 2003, ss.150-160), och vikten av som lärare bidra 

till att skapa inkluderande sådana.  

 

Samarbetsförmågor uppstår inte automatiskt hos elever, menar lärarna, utan måste tränas 

kontinuerligt. För vissa elever är det en särskilt stor utmaning, och då är träning på ett 

individanpassat sätt ännu viktigare. Lärarna betonar vikten av att hitta metoder som fungerar, 

så att inte elever upprepat utsätts för misslyckade samarbetssituationer. Ett exempel är det 

som tidigare nämnts gällande elever som inte klarar av att arbeta med flera andra men kanske 

med en.  

 

Förmågor elever behöver i en samarbetssituation är enligt lärarna att kunna lyssna aktivt, 

uttrycka sig, anpassa språket efter situation och mottagare, och turtagning. Dessa behöver 

eleverna som nämnt få möjlighet att utveckla i skolan. Även en förförståelse och ett relevant 

ordförråd, vilket kan tolkas som stödstrukturer, kan behöva byggas upp. 

 

Det kan ju va fallgropar, att en elev inte har förförståelsen. En elev kanske 

inte har fått det tillräckligt förankrat, utav mig som pedagog. Innan den utsätts 

i situationen då den ska samarbeta. Och om den då inte hamnar med en 

person som är...för det krävs av eleverna också att kunna hjälpa och stötta de 

här, och ha tålamod och förklara och vänta och sådant. (Lärare 3)  

Sammanfattning resultat 

Lärarna i studien använder elevsamarbetet som mål, medel och både och. De ser flertalet 

möjligheter och fördelar med arbetsmetoden, samt en del fallgropar även om de upplever att 

de utnyttjar de resurser som finns på ett sätt som inte begränsar i vilken utsträckning de 

använder elevsamarbete i svenskundervisning. I lärarnas resonemang blir det synligt att 

elevsamarbete förutsätter medvetenhet och planering för att fungera väl för alla elever, och att 
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förutsättningar kan skapas eller förbättras genom didaktiska beslut. En av de mest avgörande 

faktorerna för elevsamarbete är enligt lärarna gruppsammansättningen, och det som i övrigt 

skapar goda förutsättningar för elevsamarbete är struktur kring arbetsuppgifter och 

samarbetsprocess. Stor tyngd läggs på vikten av att eleverna ges verktyg för hur de förväntas 

arbeta tillsammans,  genom stöttning före och under elevsamarbetet. Därtill beskriver lärarna 

att elevsamarbete har betydelse för klassrumsklimat, elevers delaktighet och inkludering i 

undervisningen. På så vis synliggörs demokratiska aspekter av arbetsformen. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att, utifrån lärares resonemang, belysa vad elevsamarbete kan innebära i 

svenskundervisning för årskurs 1-3. I följande text diskuteras lärarnas resonemang kring och 

användning avelevsamarbete som mål och medel för lärande och arbetsmetodens 

förutsättningar, i relation till studiens teoretiska ram och tidigare forskning. De kategorier som 

lyfts ur resultatet och diskuteras berör elevsamarbetets möjligheter och förutsättningar överlag 

samt gällande gruppsammansättning, struktur och stöttning. Slutligen diskuteras lärarnas 

elevsamarbetets betydelse för grupp och individ, sett till lärande inom och bortom 

svenskämnet. På så vis berörs studiens frågeställningar rörande lärares resonemang kring 

elevsamarbetets möjligheter och svårigheter, tillvägagångssätt och betydelse för 

svenskundervisning och språkutveckling. 

Elevsamarbetets möjligheter och förutsättningar 

Att informanterna lyfter möjligheter såsom utbyte av tankar, träning av kommunikativa 

förmågor, och stimulering av nya tankesätt vid elevsamarbete går i linje med Hammar Chiriac 

och Forslund Frykedals studie (2011) vars deltagande lärare uppgav samma 

lärandemöjligheter. Elevsamarbete verkar således vara en arbetsmetod som är väl förenlig 

med de förmågor som svenskundervisning ska stimulera hos elever (Lgr11, 222-223). I 

Hammar Chiriac och Forslund Frykedals studie (2011), som inte fokuserade på svenskämnet 

specifikt, uppgav lärarna att elevsamarbete var underordnat enskilt arbete när det kom till 

effektivt lärande av ämneskunskaper. Lärarna i den här studien beskriver emellertid flera 

fördelar med att använda elevsamarbete som medel för lärandet, där både ämneskunskaper 

utanför svenskämnet och språkliga färdigheter kan tillägnas.  

 

Lärarna är positiva till användning av elevsamarbete i svenskundervisning, både med och utan 

ämnesintegrering. De möjligheter som lyfts går i linje med läroplanen både sett till 

svenskämnet och skolans demokratiska uppdrag (Lgr11, ss.7-12, 222-223). Fallgropar 

beskrivs men lärarna upplever inte att dessa minskar mängden elevsamarbete de använder. I 

jämförelse med tidigare forskning (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal 2011) där lärare 

uttryckt att elevsamarbete inte är ett optimalt arbetssätt för att nå ämneskunskaper, uppvisar 

lärarna i den här studien inga liknande begränsningar i sina resonemang. Slutsatsen dras att 

lärarna i den här studien upplever god förmåga och vilja att använda elevsamarbete för att 

utveckla de elevförmågor som ingår i läraruppdraget, både sett till svenskämnet och social 

utveckling (Lgr11, ss7-12, 222-223).  

 

Sett till elevers vinster beskriver Hammar Chiriac (2012) att grupparbete gynnar både sociala 

förmågor och kunskapsutveckling. Det går i linje med de möjligheter lärarna i den här studien 

lyfter vilka rör både demokratiska och språkliga aspekter. Vidare gällande demokratiska 

aspekter kan lärarna antas arbeta väl i linje med sitt demokratiska uppdrag sett till 

elevperspektiv, då de använder elevsamarbete i stor utsträckning och med uppenbar 

medvetenhet kring inkludering. Elever upplever, som nämnts, större utbyte av grupparbete än 

andra arbetsformer (Granström 2012).  
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Vidare beskriver informanterna elevsamarbetets språkbefrämjande och kognitivt utvecklande 

karaktär, vilket visar att elevsamarbetets essens kan placeras inom det sociokulturella 

perspektivet på lärande där språk och interaktion är avgörande för individens lärande och 

utveckling. Slutsatsen dras därför att elevsamarbete i sig på grund av sin karaktär kan fungera 

som en stödstruktur (Dysthe 2003, ss.31-68, Säljö 2010, s.123). Inte minst gäller detta i 

svenskämnet, då de förmågor informanterna beskriver att samarbete tränar, bland annat 

kommunikativ- och resonemangsförmåga, går i linje med svenskämnets syfte (Lgr11, s.222).   

 

Det informanterna beskriver som elevsamarbete är gemensam produktion och tolkning av 

texter, lärande av och med varandra och möjligheter att se andras perspektiv samtidigt som de 

egna medvetandegörs. Det liknar i mångt och mycket det Hammar Chiriac (2013, s.29) 

beskriver som verkligt samarbete, det vill säga arbete som grupp. Lärare 4 säger uttryckligen 

att verkligt samarbete har en specifik karaktär. Lärarna i den här studien uppvisar alltså en 

medvetenhet gällande hur undervisningens upplägg påverkar graden av samarbete som 

faktiskt äger rum när eleverna placeras i par eller grupp. Slutsatsen dras att lärarna i den här 

studien kontinuerligt arbetar för att främja arbete som grupp (Hammar Chiriac 2013, s.29), 

vilket innebär att de vinster som forskning visat på gällande elevers lärande vid samarbete, 

sannolikt även görs av de elever informanterna i den här studien undervisar. 

 

Hammar Chiriac och Granström (2012) beskriver att fysiska faktorer som tid och plats kan 

påverka elevsamarbetets kvalitet och begränsa mängden elevsamarbete lärare väljer att 

använda. Det verkar emellertid inte orsaka nämnvärda begränsningar i den egna praktiken, 

hos lärarna i den här studien. Att utnyttja de förutsättningar som finns gällande tid och plats, 

är något samtliga informanter anser sig göra framgångsrikt. Därför kan de anpassningar som 

beskrivs i den här studiens resultat ses som möjliga sätt att främja elevsamarbetets 

förutsättningar. 

Gruppsammansättning  

Gruppsammansättningen är en av de avgörande faktorerna för elevsamarbetets framgång, 

visar Hammar Chiriac och Granströms (2012) studie rörande elevers upplevelser vilka går i 

linje med annan forskning i området (Gillies och Boyle 2010). Två till fem elever visade sig 

vara ett lämpligt antal och tre det optimala. Gällande lärarna i den här studien överensstämmer 

deras åsikter relativt väl med nämnd forskning, då de ansåg att två eller tre elever var det de 

upplevde som optimalt och sa sig oftast använda.  

 

Gällande vilka elever som sammansätts, beskriver Hammar Chiriac och Granström (2012) att 

elever upplever att de oftare lyckas i samarbetssituationer när de placeras i grupper där viss 

olikhet finns gällande kunskaper och personligheter. Däremot kan allt för stora olikheter, 

exempelvis en konfliktartad relation mellan elever, stjälpa samarbetet. Även lärarna i den här 

studien beskriver riskfaktorer kring att placera elever som är varandras antagonister 

tillsammans, samtidigt som två av dem trots det använder sig av slumpmässig 

elevsammansättning för att utmana eleverna att träna samarbete med samtliga i klassen. Med 

utgångspunkt i lärarnas uttalanden om att olika grupper ger olika förutsättningar för 

elevsamarbete, görs tolkningen att informanternas nuvarande gruppförutsättningar bidrar till 

deras skilda resonemang kring slumpmässiga elevkombinationer.  

 

Vidare gällande sammansättning och deltagares kunskaper och förmågor, nämner samtliga 

lärare att en varierad nivå eleverna emellan, ibland upplevs lämpligt. Det kan röra sig om 

styrkor i ämnesområdet eller social kompetens. Lärarna beskriver att elever på olika nivå båda 
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kan gynnas av ett samarbete. Lärarnas motiveringar för att placera elever med varierad 

kompetensnivå tillsammans tolkas gå i linje med det lärande som sker mellan den lärande och 

den kompetente kamraten (Säljö 2010, ss.120-125) när de sinsemellan trots skilda 

förutsättningar eftersträvar gemensam begriplighet i ett problem eller fenomen. Den lärande 

ges en stödstruktur medan den kompetente systematiserar och kommunicerar sin förståelse 

vilket i förlängning utvecklar förståelsen. Gillies och Boyle (2010) beskriver att när elever 

med hög förmåga och låg förmåga samarbetar gynnas båda parter av de skäl som nämnts. 

Lärarnas resonemang indikerar att en medvetenhet finns kring elevsammansättning utifrån 

förmågor och kunskaper, och att de avsiktligt placerar en variation av förmågor tillsammans 

för att gynna samtliga parters lärande. Det som frångår berörd forskning (Gillies & Boyle 

2010, Hammar Chiriac & Granström 2012) är att lärarna anser att likvärdig förmåga är 

optimalt när elevsamarbetet involverar läsning. Här lyfter lärarna trygghet och igenkänning i 

samarbetspartnernas läsförmåga som essentiellt, vilket är en intressant aspekt att belysa. I den 

här studien, som inte har nämnvärt fokus på läsundervisning, undviks dock spekulationer 

kring huruvida liknande läsförmåga är den optimala utgångspunkten för effektivt 

elevsamarbete. Däremot kan slutsatsen dras att lärarna i studien lägger stor vikt vid elevers 

känslomässiga upplevelse vid läsrelaterade elevsamarbeten vilket i sig går i linje med skolans 

uppdrag att bidra till elevers tilltro till den egna förmågan (Lgr11, ss.7-12, 222). Därtill kan 

lärarnas förklaringar till varför elever med liknande styrkor eller kunskapsnivå sammansätts 

för att arbetsuppgiften eller lärarnärvaron ska kunna anpassas efter elevgruppen ses med 

läraruppdraget i fokus. Individanpassning genom elevnära undervisning och för eleven 

rimliga krav är ett sätt att skapa sociala stödstrukturer (Dysthe 2003, ss.31-68), vilket går i 

linje med skolans inkluderande uppdrag (Lgr11, ss.7-12).  

 

Sett till inkludering av elevers olika språkliga förutsättningar beskriver lärare diverse 

anpassningar som görs, vilka liknar de stödstrukturer som omgivningen kan bidra med i den 

lärandes (Säljö 2010, ss.120-125) hantering av problem. Att ha stöd i en språkligt mer 

kompetent kamrat eller en studiehandledare med kunskaper i elevens modersmål kan enligt 

informanterna gynna elever med svenska som andraspråk sett till språkutveckling och generell 

kunskapsutveckling samtidigt som det kan hjälpa elever att våga uttrycka sig. 

Språkutvecklingspotentialen stärks av Grönings (2006) studie som visar att språkligt 

kompetenta kamrater på eget initiativ hjälper sina mindre språkligt kompetenta kamrater vid 

grupparbete.  

 

Vid elevsamarbete i svenskundervisning kan antas att språklig problemlösning är nästintill 

oundvikligt om ett verkligt samarbete äger rum, oavsett om gruppen innefattar elever med 

svenska som första- eller andraspråk. Samtidigt visar forskning (Gröning 2006, Gillies & 

Boyle 2010) på vinster hos båda parter när lärande sker i samspel och genom 

mottagaranpassad kommunikation. Slutsatsen dras därför att elevers varierade språkliga 

förutsättningar kan vara avgörande i samarbete och att sammansättning av elever med skild 

språklig kompetens bör ses som en tillgång för elevgruppens språkliga utveckling. Elever bör 

därför ges många tillfällen att samarbeta med elever med språkliga förutsättningar som skiljer 

sig från de egna. 

Stöd och struktur 

Samtliga lärare i studien beskrev flertalet situationer där de använder sig av modellering när 

de använder elevsamarbete som metod, och betonar själva modelleringen som en viktig del i 

skapandet av förutsättningar för eleverna att lyckas samarbeta. Det går i linje med det 

sociokulturella perspektivet på lärande, där en framgångsfaktor för lärandet är skapandet av 

stödstrukturer. Den modellering lärarna beskriver tolkas som att en stödstruktur skapas 
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tillsammans med eleverna före deras självständiga arbete sker (Dysthe 2003, ss.31-68, Säljö 

2010, ss.120-125) 

 

Elever upplever att de för att lyckas i ett samarbete, behöver få arbetsuppgifter med 

transparenta kriterier (Hammar Chiriac & Granström 2012). Gillies och Boyles (2008) 

forskning går i linje med det genom att visa på vikten av struktur för att nå en framgångsrik 

implementering av elevsamarbete i undervisning. Det innebär att tydliga ramar för arbetet är 

etablerade, att elever fått möjlighet att träna sina samarbetsförmågor och att uppgiften skapar 

ett ömsesidigt beroende eleverna emellan. Dessa aspekter beskrivs som avgörande även av 

lärarna i den här studien, tillsammans med en pågående och individanpassad stöttning i 

samarbetsprocessen genom lärarnärvaro och medveten gruppsammansättning där elever kan 

stötta varandra socialt, språkligt eller kunskapsmässigt. Det verkar således som att lärarna i 

den här studien är medvetna om flera kritiska aspekter gällande elevsamarbetets karaktär och 

framgång. Slutsatsen dras att de arbetar på ett sätt som främjar inkludering och lärande, och 

att de metoder som beskrivs med fördel kan inspirera andra yrkesverksamma.    

 

Lärarnärvaro under hela arbetsprocessen beskrivs som viktigt och för en del elever avgörande 

för både lärande och övergripande upplevelse. Även forskning gällande elevers upplevelser 

(Hammar Chiriac & Granström 2012) och arbetets gynnsamhet för lärandet (Gillies & Boyle 

2010) visar att lärarens kontinuerliga närvaro är en grundläggande förutsättning för ett 

framgångsrikt elevsamarbete. Gällande sociala aspekter, finns det enligt Gröning (2006) flera 

sådana som påverkar samarbetsprocessen gällande elevdeltagande, däribland maktrelationer. 

Ett relativt likvärdigt deltagande i elevsamarbetet sker inte per automatik. Alla lärare i den här 

studien beskriver att konflikter och ojämn arbetsfördelning är fallgropar vid elevsamarbete, 

vilket indikerar en medvetenhet kring de sociala aspekter som bör beaktas när elever ska 

arbeta tillsammans. Lärarnas närvaro så som den beskrivs av dem själva tolkas som ett sätt att 

undvika ojämlikt elevdeltagande och främja inkluderande intersubjektiva rum (Hundeide 

2003, ss.151-152) där elever kan delta likvärdig trots varierade sociala förutsättningar.  

 

Ett välfungerande elevsamarbete kräver vid planering och genomförande både 

ämneskunskaper och förståelse för metoden grupparbete, hos läraren (Hammar Chiriac & 

Forslund Frykedal 2011, ss.3-13). De resonemang lärarna gör gällande vikten av att förmedla 

hur eleverna förväntas arbeta, vilka syften och mål som finns med både samarbetet och 

arbetsuppgiften, vilka ramarna är och att en trygghet och vana vid elevsamarbete byggs upp i 

klassrummet signalerar att det hos dessa lärare finns en djup förståelse för metoden. Det 

lärarna lyfter gällande elevers behov av stöd och undervisning kring vad konstruktiva 

diskussioner och samtal innefattar, går i linje med forskning som visar att sådan undervisning 

kan stärka elevers kommunikativa och kognitiva processer avsevärt (King 2002), vilket 

ytterligare stärker slutsatsen gällande lärarnas förståelse för metoden. Gällande 

ämneskunskaper kan de möjligheter lärarna nämner kring elevsamarbete i svenskundervisning 

ses som en indikation på goda ämneskunskaper. Slutsatsen dras här att nämnd förståelse och 

kunskap är en bidragande faktor till lärarnas övergripande positiva inställning till att använda 

elevsamarbete som både mål och medel för lärande i svenskämnet, och deras upplevelse av att 

inte vara begränsade gällande hur mycket de väljer att använda arbetssättet. Dessutom verkar 

deras utbud av verktyg, såsom modellering och checklistor, bidra till deras inställning. Flera 

av dem beskriver uttryckligen att verktyg de tillägnat sig på senare år har hjälpt dem skapa 

tilltro till sin förmåga att leda välfungerande elevsamarbeten.    

 

Bristande kunskap hos läraren är enligt forskning (Gillies 2008) något som kan begränsa 

lärarens sätt och vilja att använda elevsamarbete i undervisning. Gällande Gillies (2008) 
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beskrivning av vikten av struktur vid samarbetstillfällen mellan elever, verkar lärarna i denna 

studie inte uppleva sådana begränsningar. Istället betonar samtliga lärare vikten av en 

genomgående struktur och tydlighet gällande elevsamarbete som metod. De anser att det är 

avgörande för hur elever lyckas i samarbetssituationer, och beskriver flertalet 

tillvägagångssätt för att skapa struktur.  

Elevsamarbetets betydelse för grupp och individ 

Att lärarna beskriver det trygga, tillåtande klassrumsklimatet som både en förutsättning för 

och en möjlig vinst av positivt elevsamarbete indikerar en medvetenhet kring de 

intersubjektiva rum (Hundeide 2003, ss. 150-160) som skapas i skolan. Lärarna uttrycker en 

ansvarskänsla för elevernas förmåga att samarbeta, genom att beskriva vikten av positiva 

kontaktytor i och utanför klassrummet. De beskriver att en del elever behöver extra mycket 

träning och stöd i samarbete, och att svårigheter bör identifieras och kompenseras genom 

anpassningar i undervisningen. De stöd lärarna beskriver att de ger eleverna genom att 

regelbundet använda metoden samarbete som mål för undervisning, individanpassa 

arbetsgång, uppgifter och sammansättning och förbereda elever språkligt eller 

innehållsmässigt, visar att de aktivt arbetar för inkluderande intersubjektiva rum (Hundeide 

2003, ss.150-160). Elevperspektivet berörs av samtliga respondenter. Sett till forskning 

(Hammar Chiriac & Granström 2012) om elevers upplevelser av samarbetssituationer, 

upplevs störst lärmässigt och socialt utbyte när läraren närvarar under hela arbetsprocessen 

och där arbetsmetod, uppgifter och kriterier är kända för eleverna. Dessutom anser elever 

(Hammar Chiriac & Granström 2012), vilka stöds av annan forskning (Gillies och Boyle 

2010) att gruppsammansättningen är avgörande, vilket även lärarna i den är studien betonar. 

Resultatet i den här studien indikerar att en övergripande medvetenhet kring elevsamarbetets 

kritiska aspekter finns, och att anpassningar görs med syfte att eftersträva inkludering vid 

elevsamarbete. 

 

De olika stödstrukturer som skapas vid elevsamarbete i svenskundervisning verkar, sett till 

lärarnas resonemang, påverka arten av de intersubjektiva rum (Hundeide 2003, ss.150-152) 

som skapas. Genom att eleverna ges tydliga ramar för hur både samarbete i sig och aktuell 

arbetsuppgift kan hanteras konstruktivt får eleverna goda chanser att uppleva trygghet och 

förmåga att delta utefter sina olika förutsättningar. Elevsamarbete kan bidra till en 

stimulerande och elevaktiverande lärmiljö, vilket enligt Hundeide (2003, ss.150-160) är en 

förutsättning för inkluderande intersubjektiva rum. Slutsatsen som dras är att stödstrukturer 

kan bli avgörande för graden av inkludering i de intersubjektiva rum som skapas vid 

elevsamarbete, beroende på hur väl de stimulerar och aktiverar eleverna. Det blir därför 

väsentligt att som lärare aktivt stötta eleverna under hela samarbetsprocessen. 

 

Sett till de begränsningar lärare i andra studier (Gillies 2008, Gillies & Boyle 2010, Hammar 

Chiriac & Forslund Frykedal 2011) uppgett, finns det hos lärarna i den här studien en del 

upplevda fallgropar och begränsningar som de emellertid inte anser hindrar dem från att 

använda elevsamarbete i svenskundervisning. Kanske beror det delvis på den naturliga 

koppling lärare ser mellan elevsamarbetets interaktionella karaktär och svenskämnets syfte att 

vara mångfaldigt språkbefrämjande (Lgr11, ss.222-223). De fallgropar som lärarna främst 

lyfter gäller elevsammansättning och klassrumsklimat, där trygghet är den förenande 

aspekten. Elever som av olika skäl inte är trygga i varandras närvaro kan stjälpa 

elevsamarbete och i värsta fall skapa negativa kontaktytor. Sett till nivåer på elevförmåga, 

beskriver Gillies (2008) att låg nivå tillsammans med hög, eller medelnivå tillsammans med 

medelnivå, kan främja samtliga parters lärande, vilket går i linje med lärarresonemangen i den 

här studien. Lärarna i den här studien beskriver emellertid att elever som delar samma 
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svårigheter, kan vara en fallgrop vid elevsamarbete eftersom eleverna då kanske inte kan 

stötta varandra tillräckligt för att genomföra arbetet. Samtidigt beskriver Hammar Chiriac och 

Granström (2012) att elever anser att blandade förmågor i en grupp kan gynna arbetet men att 

olikheterna inte bör vara allt för stora. Framförallt anser elever att en konfliktartad relation 

kan stjälpa elevsamarbetet. Sett till lärande och elevperspektiv går lärarnas resonemang kring 

elevsamarbetets kritiska aspekter i stort i linje med tidigare forskning (Gillies 2008, Gillies & 

Boyle 2010, Hammar Chiriac & Granström 2012).  

 

En slutsats som dras är att elevsamarbete kan främja lärande på både grupp- och individnivå. 

Dessutom bidrar sannolikt lärarnas mångfacetterade resonemang kring elevsamarbetets 

betydelse för både grupp och individ och lärarens komplexa ledarskapsansvar till en 

inkluderande och likvärdig undervisning vid de tillfällen elevsamarbete används.  

Sammanfattning resultatdiskussion 

Informanterna använder elevsamarbete som både mål och medel för lärande, och ser många 

fördelar med metoden. Fallgropar upplevs, men begränsar inte lärarna i studien gällande i 

vilken utsträckning de använder elevsamarbete i sin undervisning. Resultaten skiljer sig från 

de i Hammar Chiriac och Forslund Frykedals (2011) studie, där lärarna föredrog att arbeta 

med elevsamarbetet som mål hellre än medel eftersom de ansåg att elevsamarbete inte var det 

mest gynnsamma arbetssättet för att nå ämneskunskaper. Lärarna i  nämnd studie ansåg 

emellertid att elevsamarbete lämpade sig för att låta elever utbyta tankar, utveckla nya 

tankesätt och träna sina kommunikativa förmågor. Det går i linje med resultaten i den här 

studien, då de deltagande lärarna inkluderar att samtliga tre aspekter i elevsamarbete. Lärarna 

uppvisar en bred förståelse för elevsamarbete som metod och visar även på goda 

ämneskunskaper i sina beskrivningar av elevsamarbetets möjligheter inom svenskämnet, 

vilket enligt forskning är en förutsättning för välfungerande elevsamarbete. Slutsatsen dras att 

den kunskap och förståelse lärarna har kring både arbetsmetod och ämne bidrar till lärarnas 

övergripande positiva inställning till och vilja att använda elevsamarbete i stor utsträckning – 

kanske till och med mer än tidigare studier visat.  

 

Avslutningsvis kan tilläggas att elevsamarbetet på grund av sin språkstimulerande karaktär 

naturligt går hand i hand med svenskämnet, varpå studiens resultat får en unik prägel i 

jämförelse med studier som berör elevsamarbete i andra skolämnen. 

Metoddiskussion 

Gällande antalet intervjupersoner fanns det, innan intervjuerna genomfördes, en oro för att 

inte uppnå ett mättat material. Därför eftersöktes ytterligare intervjupersoner fram tills det att 

de fyra informanterna intervjuats och materialet transkriberats och till viss del analyserats. Det 

gjordes för att upptäcka eventuella behov av ytterligare data för att uppnå utförliga 

resonemang i relation till syftet. Fler intervjupersoner hade kunnat tillföra studien ytterligare 

tyngd, men den information som framkom från deltagande fyra informanter gav ett material 

som uppskattades som rikt i relation till studiens syfte.  

 

Ju fler intervjuer som genomfördes, desto rikare blev materialet överlag. Det berodde troligen 

på att intervjuförmågan växte med träning och att transkribering direkt efter varje intervju 

möjliggjorde en överblick och förbättring av intervjuguiden inför nästkommande intervju. 

Pågående reflektion av mig som intervjuare bidrog till att jag med ökad säkerhet kunde följa 

intervjupersonernas resonemang och ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguiden fungerade 

överlag väl, sett till de frågeställningar som skapats. Sett till fysiska aspekter vid 

intervjutillfällen, begränsades inte dessa av vare sig tids- eller platsbrist. 
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Analysfasen fungerade väl tack vare den rika empiri som samlats in där tydliga kopplingar till 

studiens teoretiska ram kunde urskiljas, och på grund av ett systematiskt arbetssätt. Att skriva 

ut all transkriberad data var en fördel, eftersom det möjliggjorde en tydligare överblick där 

kategorier kunde urskiljas och sedan kombineras under huvudkategorier. Analysarbetet blev 

på så vis mer utforskande och kreativt än om allt bearbetats på en datorskärm. När resultatet 

sammanställts skrevs även det ut, för att se om ytterligare bearbetning behövdes gällande 

kategorier och teoretiska kopplingar, vilket i sin tur gynnade diskussionsfasen. Efter att 

möjliga kopplingar mellan resultat, teoretisk ram och tidigare forskning punktats upp under 

resultatets olika rubriker trädde en ny nivå på analysen fram och jag valde att frångå 

resultatets kategorier något, i resultatdiskussionen. Detta möjliggjorde en djupare diskussion 

och fler slutsatser än de som trätt fram vid första anblick. 

 

Endast kvinnliga lärare deltog i studien. Sett till undersökningsgruppen är detta inte fullt 

representativt, eftersom gruppen svensklärare i årskurs 1-3 inte består av endast kvinnor. 

Resultaten är dock för denna studie relevanta, eftersom syftet inte var att undersöka lärares 

resonemang i relation till deras bakgrund eller övriga anledningar till diverse resonemang.  

Didaktiska konsekvenser 

Det ligger i skolans övergripande uppdrag och i svenskämnets syfte (Lgr11, ss.7-12, 222-223) 

att inkludera elevsamarbete i svenskundervisning. Samtidigt går de förmågor som 

svenskundervisningen ska ge elever möjlighet att utveckla, i hög grad att stimulera genom 

elevsamarbete på grund av dess interaktionella karaktär. Det kräver dock att läraren skapar de 

förutsättningar som krävs för att ett verkligt samarbete ska ske, sett till arbetsstruktur, 

elevsammansättning och elevers behov. En inblick ges här, i elevsamarbetets många 

möjligheter inom svenskämnet, men också i flertalet kritiska aspekter som bör has i åtanke när 

arbetsmetoden används. En djup förståelse för elevsamarbete som metod, tillsammans med 

goda kunskaper i svenskämnet förbättrar bevisligen undervisningen sett till både elevers 

lärande och välmående och bör därför. För lärare kan de resonemang och tillvägagångssätt 

som studien belyser fungera både inspirerande och motiverande. 

 

Studien belyser att sammansättning av elever med skild språklig kompetens bör ses som en 

tillgång för elevgruppens språkliga utveckling vid elevsamarbete. De språkliga problem som 

elever med svenska som första- eller andraspråk löser tillsammans bidrar sannolikt till en 

ökad tilltro till den egna förmågan hos båda parter och kanske i längden till ett interkulturellt 

förhållningssätt. Elever bör därför ges många tillfällen att samarbeta med elever med 

språkliga förutsättningar som skiljer sig från de egna. 

 

Kanske är elevsamarbete en särskilt gynnsam metod inom svenskämnet, för att arbeta 

språkfrämjande genom andra skolämnen än svenska och på så vis öka känslan av 

sammanhang i skolarbetet.  

 

Eftersom samtliga informanter i studien uppgav att elevsammansättning är en kritisk aspekt 

inte minst vid läsning, kan vidare forskning kring elevsammansättning vid samarbete kring 

läsning vara aktuell.  
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Till deltagare i min studie.  

 

Jag heter Martina Friberg och studerar sista terminen på grundlärarutbildningen via 

Högskolan i Borås. Under denna termin genomförs ett andra examensarbete, där ett valt 

område inom pedagogiskt arbete undersöks. Jag har valt att fokusera på elevsamarbete i 

svenskundervisning. Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med svensklärare i 

årskurs 1-3.  

 

I undersökningen utgår jag från de forskningsetiska principerna. Alla uppgifter i 

undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del 

av dem. De uppgifter som framkommer används enbart i undersökningssyfte. Alla uppgifter 

kring intervjupersonerna kommer att vara konfidentiella. Undersökningen är frivillig och det 

går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

Om ni har frågor eller funderingar kring undersökningen, tveka inte att kontakta mig via e-

post: xxx@student.hb.se, eller telefon: 073x xxxxxx. 
 

Med vänlig hälsning,  

 

Martina Friberg  
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- 39 - 

 

Intervjuguide 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att, utifrån lärares resonemang, belysa vad elevsamarbete kan innebära i 

svenskundervisning för årskurs 1-3. 

 
 Vilka möjligheter och begränsningar lyfter lärare kring elevsamarbete i 

svenskundervisning? 

 

 Hur beskriver lärare att de går tillväga gällande elevsamarbete i svenskundervisning? 

 

 Hur beskriver lärare elevsamarbetets betydelse för svenskundervisning såväl som 

språkutveckling? 

 

Elevsamarbete, vad är det enligt dig? 
 

-Elevsamarbetets funktion 

-Möjligheter, fördelar (för lärare, för elever) 

-Fallgropar (för lärare, för elever) 

-Elevsamarbete och språkutveckling 

 

Hur går du tillväga gällande elevsamarbete i svenskundervisning? 
 

-När brukar du använda elevsamarbete som metod?  

-Inom vilka områden? Läsa (flyt/förståelse), skriva (form/innehåll), tala/samtala, lyssna 

-ämnesintegrerat 

-Vilken funktion fyller elevsamarbetet då? 

-Vilka avsikter/syften/mål 

 

Hur gör du för att skapa (goda) förutsättningar för elevsamarbete, i 

svenskundervisning? 
 

-Viktiga aspekter vid organisering 

-Gruppsammansättning, gruppstorlek 

-Arbetsuppgifter 

-Elevers kunskapsmässiga förutsättningar  

-Elevers sociala förutsättningar 

-Sva-elever, läs- och skrivsvårigheter 

 

Vilka fallgropar/begränsningar upplever du gällande elevsamarbete? 
 

-Sociala aspekter (ex. gruppfenomen, relationer) 

-Måluppfyllelse, ämneskunskaper 

-Elevers olika förutsättningar 

-Tid 

-Plats 

-Bedömning  
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