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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka och få mer kunskap om olika lärarprofessioners syn och 

erfarenheter beträffande samundervisning samt hur specialpedagogiska insatser samordnas för 

elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter när de samundervisas. Via en kvalitativ ansats 

undersöktes hur samundervisning mellan klasslärare och speciallärare kunde te sig enligt 

lärarprofessionerna. I litteratur och forskning råder det en oenighet över vad begreppet 

samundervisning står för. Jag valde att använda begreppet samundervisning eftersom jag ansåg att 

det bäst översattes från det engelska begreppet co-teaching, som i forskning specifikt står för 

samarbetet mellan klasslärare och speciallärare. Den tidigare forskningen gällande 

samundervisning konstaterar att det finns både fördelar och nackdelar med detta sätt att 

organisera undervisningen, där en av vinsterna beskrivs vara sociala fördelar såsom ökad 

gemenskapshetskänsla och ett av hindren beskrivs vara den bristande gemensamma 

planeringstiden, som resulterar till att specialläraren fastnar i rollen som assistent. Det teoretiska 

ramverk studien lutar sig på är kritisk pragmatism, som användes för att kritiskt granska 

samundervisning som fenomen.  Jag genomförde semistrukturerade intervjuer med fyra 

speciallärare och två klasslärare (inom grundskolan) som sa sig samundervisa, helt eller delvis. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av meningskoncentrering och Glasers 

kodningsprocess. Resultatet från intervjuerna jämfördes i relation till den tidigare forskningen, 

där jag kunde skönja många likheter. Resultatet diskuterades också relaterat till studiens teoretiska 

ramverk. Resultatet av studien visade att respondenterna arbetade flexibelt för att möta elevers 

olika behov och förutsättningar. Vid samundervisning intog vanligtvis specialläraren 

assistentrollen i klassrummet och hade det huvudsakliga ansvaret för att skapa anpassningar till 

elever i behov av särskilt stöd, medan klassläraren ledde undervisningen i stort. Flera 

respondenter beskrev att inom den ordinarie verksamheten erbjöds elever som påvisade läs- och 

skrivsvårigheter kompensatoriska hjälpmedel, såsom datorstöd med läs- och skrivprogram eller 

applikationer. Även om målet med samundervisning var att eleverna skulle befinna sig och ta del 

av den ordinarie verksamheten beskrev respondenterna att viss enskilt stöd ändå behövdes, då 

främst när det gällde elevers lästräning. Skolledningens roll visade sig vara betydande för att göra 

samundervisning till en kontinuerlig arbetsform på skolorna. Även vikten av samsyn mellan de 

samarbetande lärarprofessionerna framlades som ytterst betydelsefull samt att ha klara visioner 

och förväntningar över vad samarbetet skulle leda till.   

 

 
 
Nyckelord: specialpedagogik, samundervisning, läs- och skrivsvårigheter, inkluderande 
specialundervisning, samarbete. 
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Inledning 

Det finns olika sätt för skolor att organisera specialundervisningen. Enligt en rapport av 

Skolinspektionen (2011) är det vanligt att den specialpedagogiska undervisningen organiseras 

utanför det ordinarie klassrummet genom att elever går ur den ordinarie undervisningen för att få 

undervisning av speciallärare i enskilt rum, individuellt, i par eller i mindre grupp. Denna 

differentiering av elever i behov av särskilt stöd påverkar elevernas självbild negativt, vilket också 

kan resultera i lägre studieresultat (Giota & Emanuelsson, 2011; Skolinspektionen, 2011). 

Samundervisningens pedagogiska tanke är att alla elever ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen i det ordinarie klassrummet, genom att lärarna gör de anpassningar som är 

nödvändiga och att specialundervisningen flyttar in i klassrummet (Friend, Cook, Hurley-

Chamberlain & Shamberger, 2010; Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Detta i sin tur innebär att 

allmänundervisning och specialundervisning samverkar och inte ses som två separata 

verksamheter (Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Fokus för denna studie är hur speciallärare kan 

arbeta med specialundervisning i klassrummet. Sundqvist och Lönnqvist (2016) tar upp olika 

benämningar beträffande samarbetet som sker i klassrummet mellan lärare; samordnad 

specialundervisning, kompanjonundervisning, samundervisning, dubbelbemanning och 

tvålärarsystem. I denna studie har jag valt att använda begreppet samundervisning, som i 

internationell forskning benämns co-teaching. Enligt Friend et al (2010) står co-teaching för 

samarbetet mellan två olika lärarprofessioner, där författarna beskriver co-teaching specifikt som 

samarbetet mellan speciallärare och klasslärare. Detta skiljer sig således från tvålärarsystemet, då 

det vid tvålärarsystemet är två lärare av samma lärarprofession som samarbetar. Anledningen till 

att jag i denna studie valt att specifikt undersöka samundervisning mellan klasslärare och 

speciallärare är att samarbetet mellan dessa två lärarprofessioner, där bådas kompetens 

kompletterar varandra är av stor vikt för elevernas skolframgång (Persson & Persson, 2012). 

Samundervisning med gemensam planeringstid och handledning ses också som en 

framgångsfaktor för att skapa en lyckad inkluderingsorganisation (Skolverket, 2015; Sundqvist, 

2014). Sundqvist (2012) beskriver hur specialläraren behöver ta del av klassrumssituationen för 

att kunna handleda och samarbeta mer effektivt med lärarna. Vidare menar författaren att en 

kombination av specialpedagogisk handledning och mer vistelsetid för specialläraren i 

klassrummet, genom exempelvis samundervisning (Sundqvist, 2012, s. 197 benämner det 

”kompanjonsundervisning”) kan leda till en mer sammanhållen och inkluderad skolorganisation.  

Som blivande speciallärare ser jag samundervisning som en undervisningsform som kan skapa 

inkluderande lärmiljöer för eleverna. Asp-Onsjö (2014) betonar att skolan ska bedriva 

undervisning utifrån ett inkluderande arbetssätt, genom att anpassningar och annat stöd ges inom 

den ordinarie undervisningen. Inkludering kan beskrivas på olika sätt beroende på vilket 

perspektiv man har på undervisning. I denna uppsats väljer jag att definiera inkludering enligt den 
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definition Nilholm och Göransson (2014) kallar den gemenskapsorienterade definitionen, som 

kännetecknas av gemenskap och att elevernas olikheter ses som en tillgång i klassrummet. 

Författarna menar att inkludering är en process som ständigt pågår, där det är individens känsla 

för inkludering som är i fokus.  

 

Undertecknandet av Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) skapade ramverket för 

hur specialundervisningen skulle bedrivas. I deklarationen lyfts bland annat elevernas rättighet till 

anpassad undervisning fram och där grundtanken med inkludering är att, i den möjligaste mån, 

anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov så att de kan delta i den 

ordinarie undervisningen (Svenska Unescorådet, 2006). En lagändring i skollagen (SFS, 2010:800, 

kap 3, 5§) i juli 2014 innebär att elever ska ges extra anpassningar inom klassens ramar. Jederlund 

och Aneer (2017) beskriver hur de förhöjda kraven på lärarna och skolans organisatoriska 

reformer under 1990-talet har bidragit till att lärares samarbete i skolan tilltagit. Skolverket (2015) 

beskriver hur den växande arbetsbördan och yrkets komplexitet har ökat kraven på lärarna, där 

ett närmare samarbete mellan kollegor blir en förutsättning för att lärarna ska klara av detta. 

Enligt Friend et al (2010) kan samundervisning möjliggöra sammanflätandet av allmänpedagogik 

och specialpedagogik. Detta skulle kunna vara ett led i att möjliggöra för att elever i behov av 

särskilt stöd får en likvärdig utbildning som de enligt skollagen (SFS, 2010:800) har rätt till, sett 

utifrån ett demokratiskt perspektiv. Giota och Emanuelsson (2011) beskriver också att elever i 

behov av särskilt stöd som ges stöttning inom klassens organisation har starkare självbild och 

uppvisar bättre skolresultat. Enligt Friend et al (2010) är det många delar som måste samverka för 

att samundervisningen ska bli framgångsrik och flera frågor som fortfarande måste besvaras. I 

och med detta blir det viktigt att studera speciallärares och klasslärares syn på och erfarenheter av 

samundervisning.  

 

Sundqvists och Lönnqvists (2016) litteraturstudie pekar också på behovet av fler studier gällande 

samundervisning. Även om det finns en del studier gällande detta, påtalar författarna behovet av 

fler nordiska studier i ämnet samt att begreppet samundervisning behöver få en klar definition. I 

detta arbete har jag haft som syfte att undersöka hur några klasslärare och speciallärare i svenska 

skolor ser på samundervisning och hur de samordnar specialundervisningen för elever som 

uppvisar någon form av läs- och skrivsvårigheter. Samundervisning är inte knutet till ett specifikt 

ämne men då man i Lgr 11 (2011) kan utläsa att språkliga perspektiv förekommer i alla ämnen i 

den svenska skolan blir således språket en viktig och grundläggande faktor för elevernas 

skolframgång. I och med detta har jag valt att undersöka hur specialpedagogiska insatser 

samordnas för elever med läs- och skrivsvårigheter när de samundervisas.  Genom att göra detta 

hoppas jag kunna bidra till att öka förståelsen kring samundervisning samt hur specialpedagogiska 

insatser kan organiseras kring elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter.  
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Bakgrund 

I denna del av arbetet kommer jag att presentera olika områden som jag anser är nödvändiga att 

först beskriva innan jag diskuterar samundervisning vidare. Samundervisning är en pedagogisk 

undervisningsform som lutar sig på ett gemensamt system, där inga skillnader mellan allmän- och 

specialpedagogik görs (Friend et al, 2010; Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Områden som jag 

därför anser viktiga att lyfta är specialundervisning i ett historiskt perspektiv där jag beskriver 

uppkomsten av en specialpedagogisk organisation, elevers läs- och skrivsvårigheter och åtgärder 

vid dessa svårigheter, begrepp beträffande samarbetet mellan speciallärare och klasslärare samt 

hur det samarbetet kan gynna eleverna. Slutligen i denna del kommer jag att presentera olika 

samundervisningsformer som beskrivs i forskning och litteratur. 

Vägen mot inkludering och samundervisningens syfte 

Bladini (1990) beskriver hur inrättandet av allmän folkskola i Sverige 1842 medförde nya 

svårigheter för skolan, då även de barn som tidigare stått utanför skolsystemet och barn som 

uppvisade olika slags svårigheter i skolsituationen skulle undervisas. Det diskuterades hur lärarna 

skulle gå till väga med de elever som inte kunde tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. 

Traditionen blev en syn på individnivå, där eleven var problembärare och skulle förändras för att 

passa in. Idén om en skola för alla började växa fram 1946 (Bladini, 1990). Klasserna skulle vara 

odifferentierade och en individualisering skulle ske inom klassrummets ram. Lösningen för 

lärarna att klara av de ökande kraven det innebar att undervisa heterogena grupper blev en 

specialpedagogisk undervisningsorganisation (Persson, 2009). På så vis tilläts ändå en viss form av 

differentiering av elever och specialundervisningen blev ett sätt för skolor att klara av de nya 

kraven. Historiskt sett har den specialpedagogiska pedagogiken på så vis skiljts åt gentemot den 

allmänna pedagogiken. Östlund (2016) beskriver hur den specialpedagogiska undervisningen var 

till för elever med svårigheter, som fick ”specialundervisning i speciella grupper, av speciella 

lärare, på en speciell plats” (s. 4). Sättet att se på skolsvårigheter och uppkomsten av dessa blev 

ett sätt att skilja dessa två pedagogiker åt.  

 

Begreppet inkludering började användas för att reformera synen på elever med skolsvårigheter. 

Synen från ”elev med svårigheter” skulle ändras till ”elev i svårigheter”. Detta kan liknas med det 

kategoriska och relationella perspektivet där det kategoriska perspektivet fokuserar på att det är 

individen som äger svårigheterna (Lindqvist & Rodell, 2015; Persson, 1998). Fokus ligger här på 

avvikelser och handikapp, där individen behöver stöd för att anpassas till miljön. Det relationella 

perspektivet däremot fokuserar på hinder i lärmiljön och hur det är miljön som ska anpassas till 

individen (Lindqvist & Rodell, 2015; Persson, 1998). Begreppet inkludering fick stort 
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internationellt genombrott 1994, då Salamancadeklarationen undertecknades (Svenska 

Unescorådet, 2006). Beslutsfattare ville försäkra att alla elever skulle få rätt till en demokratisk 

likvärdig undervisning, där elever skulle bli inkluderade i den ordinarie skolverksamheten. I och 

med detta skulle lärare undervisa alla elever i det ordinarie klassrummet, oavsett elevernas 

eventuella skolsvårigheter. Enligt Sundqvist (2014) är forskare inte överens om vad 

inkluderingsbegreppet står för. Inkludering kan betyda olika beroende på vilket sammanhang det 

används i och hur personen som använder begreppet tolkar det. Liksom Nilholm och Göransson 

(2014) menar Persson och Persson (2012) att inkluderingens pedagogiska grunder är att alla 

elevers olikheter ses som en tillgång och där det skapas ett gemensamt deltagande. 

 

Genom diskussioner beträffande inlärningsmiljöns betydelse för en lyckad undervisning samt hur 

den kan anpassas till eleverna och inte tvärtom har den svenska skolan genomgått en rad 

förändringar genom åren. Revideringar i styrdokumenten har bidragit till nya direktiv gällande 

synen på undervisning, framför allt rörande undervisningen av elever i behov av särskilt stöd 

(Lindqvist & Rodell, 2015). Som ett resultat av tidigare inkluderingsdiskussioner blev 

målsättningen att specialundervisningen skulle flyttas från enskild miljö in till klassrummet, där 

samundervisning blev en arbetsform för lärare att klara av att möta elevers olika behov och de 

ökade svårigheterna som detta innebar (Friend et al, 2010). Villa, Thousand och Nevin (2013) 

beskriver att det i USA under 1990-talet började forskas och rapporteras om samundervisning, 

där dess effekter beskrevs som gynnsamma för både lärare och elever.  

Läs- och skrivsvårigheter och åtgärder vid dessa svårigheter 

Det kan finnas olika anledningar till att en elev inte klarar av att tillgodogöra sig den ordinarie 

undervisningen. Ibland räcker det med att läraren anpassar undervisningen, så kallade extra 

anpassningar (Skolverket, 2014). Dessa extra anpassningar kan vara små justeringar som läraren 

gör för att eleven ska klara av att följa ordinarie undervisning. Om en elev ändå inte kan 

tillgodogöra sig den undervisning som bedrivs, trots extra anpassningar behöver stödet 

intensifieras. Eleven sägs vara i behov av särskilt stöd och erbjuds då specialundervisning 

(Skolverket, 2014). Som nämnts i inledningen fokuserar studien särskilt på elever med läs- och 

skrivsvårigheter som samundervisas. Det framträdande för elever som uppvisar någon form av 

läs- och skrivsvårigheter är att deras språkutveckling inte utvecklas som förväntat, utan det sker 

en försening (Jakobsson & Nilsson, 2016). Anledningen till att dessa svårigheter uppstår kan bero 

på olika orsaker, där skolan har ansvaret att göra utredningar och finna orsaker till elevers 

eventuella svårigheter, arbeta förebyggande och hindra att svårigheter uppkommer (Jakobsson & 

Nilsson, 2016). Elever som påvisar läs- och skrivsvårigheter behöver stöttning för att komma 

igång med sin språkliga progression och det är viktigt att denna stöttning sätts in så tidigt som 

möjligt, annars riskerar eleven utveckla lågt självförtroende (Westlund, 2012). Även Swärd (2014) 

betonar att fel eller försenad stöttning kan innebära märkbara negativa följder för eleven högre 
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upp i åldern. Stöttningen kan till exempel vara kompensatoriska hjälpmedel såsom datorstöd med 

läs- och skrivprogram eller applikationer (Wolff, 2009) och/eller förändrade provsituationer i 

form av annan utformning av proven och förlängd provtid (Berhanu & Gustavsson, 2015). 

Vidare beskriver Wolff (2009) att olika svårigheter kräver olika pedagogiska insatser. I den 

litteratur som jag tagit del av nämns inte samundervisning som ett möjligt stöd specifikt för elever 

som har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Däremot finns det studier som jämför olika 

undervisningsformer med syftet att undersöka om någon är mer framgångsrik för elever i behov 

av särskilt stöd. Detta presenteras under rubriken Tidigare forskning. 

Olika begrepp beträffande samarbetet mellan speciallärare och klasslärare 

Forskning visar att samundervisning inte är något vedertaget begrepp, utan samarbetet som sker 

mellan speciallärare och klasslärare kan benämnas på skilda sätt (Sundqvist & Lönnqvist, 2016). I 

Sundqvists och Lönnqvists (2016) litteraturstudie kan man ta del av de nordiska ländernas 

benämningar på detta samarbete. I Finland används begreppet kompanjonundervisning eller 

samundervisning när man talar om samarbetet mellan speciallärare och klasslärare. Vidare 

beskriver författarna hur man även i Sverige använder olika begrepp för att beskriva samarbetet 

mellan speciallärare och klasslärare; samordnad specialundervisning och dubbelbemanning samt i 

Norge och Danmark benämns detta samarbete för tolœrersystem. Det engelska begreppet är co-

teaching och står för olika slags samarbeten mellan lärare, där Friend et al (2010) menar att 

begreppet specifikt beskriver samarbetet mellan klasslärare och speciallärare. På Island används 

dock begreppet co-teaching för att förklara den undervisning som sker när pojkar och flickor 

undervisas tillsammans och har således inget att göra med lärarnas samarbete (Sundqvist & 

Lönnqvist, 2016). Sundqvist och Lönnqvist (2016) menar att denna begreppsoenighet bidrar till 

att det är svårt att fastställa hur vanligt det är med samundervisning i de nordiska länderna. 

Samarbete mellan olika lärarprofessioner  

Friend et al (2010) beskriver hur klasslärarens och speciallärarens olika kompetenser samverkar 

vid samundervisning. Författarna menar att klassläraren har specifika kunskaper om ämnena som 

ska läras ut, medan speciallärarens spetskompetens handlar om att göra anpassningar i 

undervisningen och ha kunskaper om alternativa hjälpläromedel. Genom att två pedagoger 

arbetar i klassrummet kan undervisningen bli mer effektiv och flexibel och därmed kan elevernas 

behov tillgodoses bättre, detta enligt Brown, Howerter och Morgan (2013) som i sin artikel 

beskriver hur samundervisning under de senaste åren kommit att bli ett pedagogiskt stöd till 

elever i behov av särskilt stöd. Enligt författarna kan samundervisning bidra till att rätt stöd och 

verktyg sätts in och utgör då en nödvändig resurs för att tillgodose behoven hos alla elever. Det 

vanligaste är att klassläraren leder undervisningen i stort med viss individualisering, medan det 

största ansvaret för individualisering och anpassningar av undervisningen i stället läggs på 
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specialläraren (Nilholm & Alm, 2011). Historiskt sett har klassläraren ensam förväntats klara av 

att lösa de problem som uppstår kring undervisningen (Jederlund & Aneer, 2017). Rapporter från 

Skolinspektionen (2011) och Skolverket (2015) visar dock att det i dagens skola ställs högre krav 

på klasslärarna än vad som gjorts tidigare. De ska bland annat anpassa och individualisera 

undervisningen så att den passar alla elever. Enligt Skolinspektionen (2011) och Skolverket (2015) 

kräver de ökande kraven på lärare att de får stöd i detta arbete och här kan specialläraren bli det 

stöd som läraren behöver (Sundqvist, 2014). Sundqvist (2014) beskriver att samarbete kan ske 

genom handledningssituationer, där det kan bidra till att den handledde får nya perspektiv på 

undervisningen. Genom handledningssituationer finns det också en möjlighet för skolpersonal att 

skapa ett gemensamt språk, vilket i sin tur kan leda till en tydlighet på skolan (Sundqvist, 2014). 

Vikten av lärares samarbete får stöd i forskningen. Jederlund och Aneer (2017) beskriver att en 

studie av Johnson (2013) visat sambandet mellan lärares samarbete och elevernas förbättrade 

skolresultat. Detta samarbete kan låta enkelt, men Larsson och Löwstedt (2014) menar dock att 

det kan vara problematiskt eftersom läraren, som tidigare varit självständig och som nu förväntas 

ingå i ett samarbete, kan uppleva detta samarbete som ett hot mot sin egen självständighet. 

Liksom Larsson och Löwstedt (2014) menar även Jederlund och Aneer (2017) att lärares olika 

syn på undervisning kan göra samarbetet till en energibov snarare än en tillgång.  

Rollfördelningen vid samundervisning  

En av grundpelarna med samundervisning är att de samarbetande kollegorna tillsammans 

ansvarar, planerar och genomför undervisningen, där klassläraren och specialläraren ofta intar 

olika roller (Friend et al, 2010). Samundervisningen kan organiseras på skilda sätt beroende på 

hur lärarna väljer att lägga upp arbetet i klassrummet. I forskning och litteratur (Friend et al, 2010; 

Sundqvist, 2014) beskrivs sex olika samundervisningsformer. En form kallar Friend et al (2010) 

för one teach, one observe, vilket innebär att en lärare undervisar och den andra observerar. 

Observatören kan antingen observera en elev eller läraren för att ge råd om fortsatt undervisning. 

En likartad arbetsform one teach, one assist innebär att en lärare leder undervisningen och den andra 

läraren assisterar. Dessa två samundervisningsformer kräver minst planeringstid mellan lärarna, 

vilket kan ses som en fördel (Friend et al, 2010; Sundqvist, 2014). Sundqvist (2014) menar därför 

att dessa arbetsformer kan vara bäst att börja med. En nackdel med one teach, one assist är att det är 

vanligast att specialläraren intar rollen som assistent, vilket kan resultera i att specialläraren fastnar 

i assistentrollen och i och med det blir en ojämbördig samarbetspartner (Friend et al, 2010; 

Sundqvist, 2014). Vid denna samundervisningsform tenderar även specialläraren att ägna mer tid 

åt eleverna i behov av särskilt stöd än vad klassläraren gör, vilket Friend et al (2010) ser som 

problematiskt eftersom eleverna i behov av särskilt stöd på så vis riskerar att känna sig 

exkluderade i klassrummet. Vid station teaching delas klassen upp i tre mindre grupper. Lärarna ger 

stöd till varsin grupp medan en grupp arbetar självständigt. Lärarna roterar sedan mellan 

grupperna. Parallel teaching innebär att klassen delas in i två grupper och ges samma eller liknande 
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undervisning, där lärarna ansvarar för varsin grupp. Alternative teaching kan användas för att 

nivågruppera klassen.  En lärare kan undervisa en mindre grupp av elever för att förtydliga eller 

repetera, medan den andra läraren ansvarar för den större delen av klassen. Vid station teaching, 

parallel teaching och alternative teaching krävs att möbleringen kan anpassas till den lärmiljö som 

behovet avser och det finns risk för att ljudnivån blir hög i klassrummet då båda lärarna ger 

instruktioner och feedback till eleverna samtidigt (Sundqvist, 2014).  Däremot finns fördelen i 

parallel teaching och station teaching då dessa samundervisningsformer bidrar till en tätare interaktion 

mellan elever och pedagoger (Sundqvist, 2014). Samundervisningsformen som kallas teaming är 

den arbetsform som beskrivs som det optimala sättet att organisera samundervisningen på 

(Sundqvist, 2014). Denna arbetsform innebär att båda lärarna delar lika mellan undervisningen 

och ledarskapet i klassen och lärarnas olika kompetenser kompletterar varandra i undervisningen. 

Friend et al (2010) menar att denna arbetsform kräver mest samarbete mellan de samarbetande 

kollegorna och används därför oftast av lärare med erfarenhet av samundervisning. Sundqvist 

(2014) menar att en variation mellan de sex olika samundervisningsformerna och att lärarna 

växlar roller är att föredra. Vidare beskriver författaren att det är bra att starta småskaligt, med 

samundervisningsformer som till en början inte kräver mycket gemensam planeringstid. I figur 1 

visas de olika samundervisningsformerna som beskrivits ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:  

Olika samundervisningsformer,  

hämtad från Friend et al (2010, p. 12) 
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Forskningsöversikt 

Enligt Sundqvist och Lönnqvist (2016) är forskning gällande samundervisning sparsamt 

förekommande i Sverige och övriga Norden. Däremot finns många studier utanför Norden, 

främst från USA.  I denna del av arbetet kommer jag redogöra för några studier gällande 

samundervisning, eller co-teaching som det benämns i utländska studier. Jag har sökt i 

databaserna ERIC (Education Resources Information Center via Pro Quest och via EBSCO), 

Education Source, Google Scholar, SwePub och LIBRIS, där jag använt sökord som: 

samundervisning, läs- och skrivsvårigheter, specialundervisning, co-teaching, inclusive education och special needs 

education. Alla studier jag valt att bearbeta i detta arbete behandlar områden såsom: klasslärares 

och speciallärares samarbete och hur den specialpedagogiska undervisningen samordnas sett 

utifrån ett inkluderingsperspektiv och elevers läs- och skrivsvårigheter samt åtgärder av dessa. Jag 

har valt att dela in forskningsöversikten i sex teman: 1) Åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter, 2) 

Har samundervisning någon inverkan på elevernas skolprestationer? 3) Fördelar och nackdelar 

med samundervisning, 4) Hur samundervisningen kan organiseras, 5) Olika begrepp beträffande 

samarbetet mellan speciallärare och klasslärare samt 6) Specialpedagogiska insatser relaterat till 

samverkan mellan kollegor.  

Åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter  

Jag har inte hittat några svenska studier som kopplar samman samundervisning med åtgärder för 

elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter, däremot går det att i flera avhandlingar och artiklar 

som berör extra anpassningar och stöttning till elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter hitta 

arbetsformer som går i linje med hur samundervisningen kan organiseras. Giota och 

Emanuelsson (2011) har skrivit en rapport där syftet var att undersöka hur skolor arbetar med 

policyfrågor gällande det specialpedagogiska stödet. Detta undersöktes genom att samla in 

enkätsvar från rektorer på grundskolan. I rapporten framkommer till exempel att elever som får 

stöd av speciallärare i klassrummet istället för regelbundet individuellt stöd utanför ordinarie 

verksamhet lär sig mer och har en bättre självbild. Elwérs (2014) avhandling berör tre studier som 

behandlar barns läsförståelseproblem, där data från USA, Australien, Sverige och Norge samlats 

in. Drygt 1000 tvillingpar mellan åldrarna 5 till 15 år testades vid olika tillfällen. Elwér (2014) 

beskriver att speciallärarna har en betydande roll gällande ledningen av den språkutvecklande 

undervisningen i skolan. Vidare beskriver författaren att specialundervisningen måste organiseras 

genom att både arbeta förebyggande och åtgärdande. Lindeblads (2017) avhandling rymmer tre 

empiriska studier som bland annat syftar till att öka insikten om samspelet mellan läsförmåga och 

assisterande teknik. Lindeblad (2017) beskriver att tekniska hjälpmedel påverkar elevers läs- och 

skrivförmåga positivt, vilket i sin tur indirekt påverkar elevernas skolmotivation på ett positivt 
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sätt. Även Fälth och Svenssons (2015) interventionsstudie visar att multimodala program 

förbättrade elevernas läsförmåga och ökade elevernas skolmotivation. Syftet med studien var att 

undersöka om applikationer kunde vara ett hjälpmedel för elever med dyslexi, där tolv elever och 

deras lärare deltog. Lärarna som deltagit i studien betonade applikationernas lättillgänglighet och 

de var positiva till effekterna de såg hos eleverna. Fouganthines (2012) avhandling behandlar en 

enkätstudie, där syftet var att longitudinellt undersöka hur individer med dyslexi hanterade sina 

svårigheter. Fougantine (2012) beskriver hur forskningen understryker vikten av att tidigt 

uppmärksamma elever som påvisar svårigheter och att rätt hjälp i form av anpassad undervisning 

sätts in. Här kan således specialläraren bli en viktig samarbetspartner för att stärka upp det arbetet 

som bedrivs i klassrummet.  

Har samundervisning någon inverkan på elevernas skolprestationer? 

Sundqvist och Lönnqvist (2016) genomförde en litteraturstudie av 13 kvalitativa, kvantitativa och 

kombinerade studier gällande samundervisning. Vad gäller skolprestationer visar flera studier att 

elever som samundervisats förbättrat sina kunskaper något (Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Dock 

skriver författarna att trots att studierna påvisade fördelar gällande skolprestationer, visade inga 

studier några betydande förbättringar mellan elever som samundervisas jämfört med de som 

undervisas på andra sätt. Hang och Rabrens (2009) studie, som har både kvalitativ och kvantitativ 

ansats och som genomfördes på en skola som bedrivit samundervisning under ett år, visade inga 

markanta kunskapsförbättringar efter året med samundervisning jämfört med året innan. Inte 

heller Murawskis (2006) studie visade några signifikanta skillnader när det gällde elevernas 

skolprestationer. I Murawskis (2006) studie delades eleverna in i fyra olika grupper: en 

samundervisningsgrupp, med elever både i behov av särskilt stöd och utan behov av särskilt stöd, 

en ordinär undervisningsgrupp, med elever både i behov av särskilt stöd och utan behov av 

särskilt stöd en ordinär undervisningsgrupp utan elever i behov av särskilt stöd och en 

specialundervisningsgrupp endast med elever i behov av särskilt stöd. Syftet var att se om 

resultatet förbättrades för elever i behov av särskilt stöd när de samundervisades, jämfört med de 

som inte samundervisades. Elever i behov av särskilt stöd i specialundervisningsgruppen höjde 

sitt medelvärde medan resultatet för elever i ordinär undervisningsgrupp utan elever i behov av 

särskilt stöd sjönk. Resultatet visade en liten höjning för elever i behov av särskilt stöd som 

samundervisades jämfört med de som undervisades i ordinär grupp där eleverna visade på en 

liten sänkning. Murawski (2006) kunde inte dra några stora slutsatser utav detta, då skillnaderna 

mellan de olika grupperna var marginella. Dock drog Murawski (2006) slutsatsen att elevernas 

betyg åtminstone inte hade sänkts efter att de samundervisats, vilket hade skett för de elever som 

undervisats i ordinär grupp. Tremblay (2013) genomförde en jämförande studie mellan två olika 

undervisningsformer för elever i behov av särskilt stöd under årskurs 1 och 2, där effekterna av 

elevernas skolresultat i läsning, skrivning och matematik jämfördes. I den ena 

undervisningsformen samundervisade två lärare och i den andra erbjöds elever i behov av särskilt 
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stöd specialundervisning av en lärare. Trots att båda undervisningsformerna innehöll liknande 

elevunderlag och inte erbjöd några större skillnader gällande resurser, visade studien att 

samundervisningen hade något större effekt gällande läs- och skrivutveckling. Studien visade 

också förbättring gällande närvaro för elever i behov av särskilt stöd, då klyftan mellan dessa 

elever och de eleverna utan behov av särskilt stöd minskade. I matematik visade dock studien 

inga signifikanta skillnader mellan de olika undervisningsformerna. Tremblay (2013) menar att 

studiens resultat visar att samundervisning gav elever i behov av särskilt stöd rätt slags stöd för att 

klara av skolarbetet. Samtidigt lyfts resultatet av studien fram med viss försiktighet, eftersom 

studien avgränsats till att studera ett begränsat antal klasser. Tremblay (2013) menar att det är 

svårt att hävda att dessa klasser är representativa för majoriteten. Vidare beskriver Tremblay 

(2013) hur studiens data inte är tillräckligt longitudinella, då studien bara innefattar de första två 

åren av grundskolan.  

Fördelar och nackdelar med samundervisning 

Scruggs, Mastropieris och McDuffies (2007) genomförde en metaanalys av 32 kvalitativa studier 

om samundervisningen. I metaalysen framkommer vissa vinster med samundervisning, där 

exempelvis fördelar såsom kollegialt lärande, bättre samarbete mellan kollegor och mer 

uppmärksamhet till varje elev beskrivs. Även Sundqvists och Lönnqvists (2016) litteraturstudie 

lyfter dessa fördelar. Även om en del nackdelar med samundervisning framkommer, framhäver 

Sundqvist och Lönnqvist (2016) fler fördelar med detta sätt att organisera undervisningen än 

nackdelar. Trots att de utvalda studierna i detta arbete inte visade några märkbart höjda 

skolprestationer (Hang & Rabren, 200; Murawski, 2006; Sundqvist & Lönnqvist, 2016; Tremblay, 

2013) konstaterades andra fördelar med samundervisning, bland annat psykiska fördelar. 

Samundervisning bidrog till att eleverna kände att de fick mer lärarhjälp, då det fanns möjlighet 

till alternativa förklaringar eftersom det var två pedagoger i klassrummet (Hang & Rabren, 2009; 

Murawski, 2006; Scruggs et al, 2007), eleverna upplevde att de lärde sig mer och elever i behov av 

särskilt stöd upplevde ett ökat självförtroende (Hang & Rabren, 2009; Sundqvist & Lönnqvist, 

2016). I Rivera, McMahon och Keys (2014) kombinerade studie, där elevers psykosociala mående 

i samband med samundervisning undersöktes, framkom att lärare upplevde att elever i behov av 

särskilt stöd som samundervisades fick värdefulla kamratförebilder i den inkluderande klassen. 

Vidare beskriver forskarna att lärarna i studien upplevde att elevernas grupptillhörighet genom 

detta stärktes. I tidigare forskning framkommer också förbättringar rörande elevernas beteende 

och närvaro vid samundervisning och överlag beskrivs att både lärare och elever ser positivt på 

denna undervisningsform (Friend et al, 2010; Murawski, 2006; Strogilos, Stefanidis & Tragoulia, 

2016; Sundqvist & Lönnqvist, 2016).  

 

Några nackdelar med samundervisning som tas upp i studier är förvirring kring två lärare i 

klassrummet, lärarnas eventuellt otydliga rollfördelning och deras olika lärstilar (Hang & Rabren, 
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2009; Strogilos et al, 2016). Shin, Lee och McKenna (2016) har genomfört en litteraturstudie med 

syfte att undersöka lärares upplevelser gällande samundervisning. I studien beskrivs att lärarnas 

undervisningsstil och personlighet starkt bidrar till om samundervisningen ska bli framgångsrik 

eller inte, där samarbetet och relationen mellan specialläraren och klassläraren visade sig vara en 

viktig faktor. I Shin et als (2016) studie framkom också att specialläraren kände sig som en 

assistent i klassrummet. Sundqvist och Lönnqvist (2016) tar även upp hur elever i behov av 

särskilt stöd riskerar att inte få rätt slags stöd när de samundervisas. Till skillnad från studier 

gjorda av Murawski (2006) och Scruggs et al (2007) som visade att elevernas beteende 

förbättrades när de samundervisades, visade Hang och Rabrens (2009) studie motsatsen. 

Eleverna påvisade sämre disciplin och högre frånvaro under året med samundervisning jämfört 

med året innan. Det som ses som ett hinder för samundervisningen är bristen på gemensam 

planeringstid (Friend et al, 2010; Hang & Rabren, 2009; Murawski, 2006; Scruggs et al, 2007; Shin 

et al, 2015; Strogilos et al, 2016; Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Lärare i Scruggs et als (2007) 

litteraturstudie beskriver hur de avsatt i genomsnitt cirka 45 minuter varje vecka för samplanering 

men att de skulle behöva tredubbla tiden. Lärarna efterfrågade också löpande samplanering under 

skoldagen, på morgonen, vid lunch, raster eller på slutet av dagen. Vidare nämns också hur 

skolans policy vad gäller samundervisning kan kännas påtvingad och hur viktigt det är med 

ömsesidiga relationer mellan de kollegor som ska samundervisa (Scruggs et al, 2007). I Scruggs et 

als (2007) litteraturstudie framställs relationen mellan de samarbetande lärarna vid 

samundervisningen som ett ”professionellt äktenskap” (professional marriage, s. 405). 

Hur samundervisningen kan organiseras 

Samundervisning beskrivs i forskning som ett sätt att smälta samman specialpedagogik och 

allmänpedagogik, för att klara av att skapa inkluderande lärmiljöer (Friend et al, 2010; Sundqvist 

& Lönnqvist, 2016). I Scruggs et als (2007) litteraturstudie framkom att den vanligaste formen för 

samundervisning var en variation av den form som benämns one teach, one assist (se figur 1, s. 11), 

där en lärare ansvarar för planeringen och genomförandet av lektionen medan den andra läraren 

assisterar. Eftersom Scruggs et als (2007) studie var nästan ett decennium gammal valde 

Pancsofar och Petroff (2016) att genomföra en ny studie för att se om något hänt sedan dess. 

Forskarna genomförde en surveyintervjustudie, som visade att det fortfarande var den så kallade 

one teach, one assist-samundervisningsformen som var vanligast. Det framkom också i studien att 

lärares attityd och utbildning gällande samundervisning spelade en stor roll för sättet de valde att 

genomföra samundervisningen på. Studien visade att ju mer erfarenhet och fortbildning lärarna 

hade om samundervisning, desto mer positiva var de beträffande denna undervisningsmetod och 

desto fler flexibla arbetssätt användes i undervisningen. Lärare som fått fortbildning inom 

samundervisning beskrivs dela ansvaret för planering, genomförande och bedömning tillsammans 

med sin samundervisande kollega mer frekvent än lärare utan fortbildning i samundervisning 

(Pancsofar & Petroff, 2016). Lärare med mindre utbildning om samundervisning tenderade att 
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fastna i de samundervisningsformer där minst samarbete mellan kollegor krävdes. Resultatet av 

forskarnas studie tyder således på att vilket sätt de samundervisande lärarna genomför 

samundervisningen på beror på lärarnas utbildning om samundervisning och där användandet av 

olika samundervisningsformer speglas i deras erfarenhet och kunskap inom detta område. 

Strogilos et al (2016) genomförde en kombinerad studie där data samlades in från 400 lärares 

enkätsvar och 10 semistrukturerade intervjuer, där lärares attityd kring samundervisning 

undersöktes. Det som intressant nog framkom i deras studie var att trots att de flesta av lärarna 

som deltog i studien föredrog och ansåg att den mest effektiva samundervisningsformen var 

teaming (se figur 1, s. 11) arbetade de i huvudsak med samundervisningsformen som benämns one 

teach, one assist. Lärarna i studien ansåg att speciallärarnas uppdrag var att anpassa undervisningen 

och att detta även var det som de ansåg specialläraren vara bäst på. Bristen på planeringstid och 

hur de samarbetande kollegorna inte hann diskutera vilken roll respektive lärarprofession skulle 

inta i klassrummet framkom också i studien. Strogilos et al (2016) beskriver hur rektorn måste 

ansvara för att fler former av samundervisning används i klassrummen, så att det gagnar eleverna 

samt hur lärarna behöver få utbildning i hur man kan möta elever med olika behov. Enligt Friend 

et al (2010) och Scruggs et al (2007) är det tre yrkesgrupper som berörs vid samundervisning och 

som behöver vara delaktiga i organiseringen av den specialpedagogiska undervisningen: 

klassläraren, specialläraren och rektorn. Liksom i studierna av Pancsofar och Petroff (2016), 

Scruggs et al (2007), Shin et al (2015) och Strogilos et al (2016) beskriver även Friend et al (2010) 

vikten av att lärarna får fortbildning i samundervisning för att hitta arbetsformer för hur 

samundervisningen kan planeras. Mer gemensamt mellan dessa studier är att forskarna beskriver 

att rektorn måste ha kunskaper inom detta område för att kunna stödja och leda sin personal 

vidare i arbetet och att specialläraren behöver hitta sin roll som samarbetande lärare så att dennes 

kunskaper tas tillvara. Detta för att undvika att fastna i assistentrollen.  

Specialpedagogiska insatser relaterat till samverkan mellan kollegor 

I nedanstående svenska studier benämner inte specifikt samundervisning, däremot beskriver 

studierna hur samverkan mellan kollegor främjar arbetet kring elever i behov av särskilt stöd samt 

hur skolpersonal kan skapa inkluderande miljöer. Detta anser jag ligger i linje med 

samundervisningens grundidé, där en sammanhållen undervisningsorganisation med kollegor som 

samarbetar skrivs fram som viktiga faktorer (Friend et al, 2010; Sundqvist & Lönnqvist, 2016). 

Av den orsaken har jag valt att redogöra för dessa studier i mitt arbete.  

 

Gustavsson och Hjörne (2015) gjorde en kvalitativ studie, där de undersökte hur en friskola som 

sa sig arbeta inkluderande la upp undervisningen. Genom intervjuer framkom det att personalen 

bedrev ett pedagogiskt utvecklingsarbete där specialpedagogik sågs som en pedagogik för alla.  

Forskarna beskriver hur specialpedagogen var som ett nav på skolan, där hon genom 

handledning skapade ett ”specialpedagogiskt tänk” på hela skolan och inte bara för elever i behov 
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av särskilt stöd. Nilholm och Alm (2010) genomförde en fallstudie i en klass där två lärare 

undervisade tillsammans och som bedömdes ha lyckats med att arbeta inkluderande trots att flera 

elever var i behov av särskilt stöd. I studien framkom olika undervisningsstrategier för ett lyckat 

inkluderingsarbete. Lärarna som forskarna observerade anpassade undervisningen till elevernas 

förutsättningar och behov, de arbetade utifrån tydliga ramar och regler för verksamheten samt 

organiserade arbetade flexibelt. Nilholm och Alm (2010) beskriver att det extra stödet gavs inom 

ordinarie verksamhet och framhäver att lärarnas skilda kompetenser och utbildning var en 

tillgång i klassrummet. I Perssons och Perssons (2012) forskningsprojekt gick Essunga kommun 

från en av de kommunerna i Sverige med lägst skolresultat, till en av de högsta. Detta genom att 

avveckla de små undervisningsgrupperna, för att i stället ge stöttning inom ordinarie 

undervisning. Speciallärarna arbetade vid sidan av klasslärarna i klassrummet, vilket ökade 

elevernas motivation och intresse som resulterade till de höjda skolresultaten (Persson & Persson, 

2012). Sundqvists (2012) avhandling berör specialpedagogisk handledning. Forskaren har genom 

kvalitativ analys genomfört halvstrukturerade intervjuer med speciallärare och klasslärare, med 

syftet att öka kunskapen om hur handledning från ett specialpedagogiskt perspektiv kan förstås 

och utvecklas vidare. Enligt Sundqvist (2012) kan olika slags handledningssamtal vara ett idealiskt 

sätt för skolpersonal att arbeta, då de vill utveckla undervisningen för elevers olika behov och 

förutsättningar. Vidare beskriver Sundqvist (2012) att genom samarbetande samtal mellan 

speciallärare och klasslärare kan inkluderande arbetssätt främjas. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I flera av studierna jag valt ut att bearbeta i detta arbete förklaras samundervisning som en 

undervisningsform för att skapa en inkluderad undervisning, där allmän- och specialpedagogik 

kan smältas samman genom att erbjuda elever i behov av särskilt stöd den specialpedagogiska 

stöttningen de behöver inom klassens ramar (Friend et al, 2010; Sundqvist & Lönnqvist, 2016). 

Studier visar viss förbättring gällande skolprestationer mellan elever som samundervisas jämfört 

med elever som ges ordinär undervisning, samtidigt är skillnaderna mellan de två 

undervisningsformerna för små för att forskarna ska kunna dra några stora slutsatser (Hang & 

Rabren, 2009; Murawski, 2006; Sundqvist & Lönnqvist, 2016; Tremblay, 2013). Sociala fördelar 

framträder i studier, gällande trivsel och kollegialt lärande (Gustavsson & Hjörne, 2015; Scruggs 

et al, 2007; Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Den största utmaningen med samundervisning 

beskrivs som bristen på gemensam planeringstid och svårigheterna att komma ifrån traditionella 

lärarroller, där specialläraren oftast blir en assistent i klassrummet (Friens et al, 2010; Hang & 

Rabren, 2009; Murawski, 2006; Scruggs et al, 2007; Shin et al, 2015; Strogilos et al, 2016; 

Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Pancsofar och Petroffs (2016) studie nämner också hur lärare 

behöver fortbildning inom samundervisning för att hitta roller och modeller som fungerar och att 

det finns ett tydligt samband mellan lärares kunskap och erfarenhet av samundervisning och 

deras attityd till denna form av undervisning. Sundqvist och Lönnqvist (2016) menar att det finns 
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få svenska studier rörande samundervisning, därför vill jag med min studie öka kunskapen om 

detta ämne. Jag finner det viktigt att öka kunskapen om samundervisning av fler anledningar. 

Bland annat presenteras fördelar med en inkluderande undervisning i flera studier, där elevers 

ökade självkänsla, starkare känsla av gemenskap och delaktighet skrivs fram (Hang & Rabrens, 

2009; Riveta et al, 2014; Sundqvist & Lönnqvist, 2016). En ökad kunskap om samundervisning 

kan även bidra till en förändrad syn beträffande hur den specialpedagogiska undervisningen kan 

samordnas för elever i behov av särskilt stöd, där stöttningen istället kan organiseras inom 

klassens ramar. Detta bedömer jag är viktigt sett utifrån ett demokratiskt perspektiv. 

Cherryholmes (1988) menar också att olika undervisningsformer som fenomen ytterligare 

behöver granskas, då det är först efter att fenomen undersöks som vidare kunskaper kan skapas.  

Teoretisk utgångspunkt 

Kritisk pragmatism 

Det teoretiska ramverket som denna studie vilar på är kritisk pragmatism (Cherryholmes, 1988, 

1999; Skrtic, 1991a, 1991b; Lindqvist, 2013). Kritisk pragmatismen är en användbar metod när 

exempelvis klassrumsmiljöer och pedagogisk forskning debatteras (Cherryholmes, 1988; 

Lindqvist, 2013). Jag har använt kritisk pragmatism under analysarbetet när det empiriska 

resultatet tolkades och kommer att använda teorin vidare när speciallärares och klasslärares syn 

och erfarenheter av samundervisning diskuteras senare i uppsatsen, detta under rubriken Slutsatser 

utifrån studiens teoretiska ramverk.  

 

Skrtic (1991a) behandlar två former av pragmatism, en naiv och en kritisk pragmatism (“naive - 

critical pragmatism”, Skrtic, 1991a, p. 28). Naiv pragmatism beskrivs genom att organisationen 

ses som orörd, utan reflektion kring hur och varför organisationen ser ut som den gör samt att 

ändringar sällan tillämpas, medan kritisk pragmatism innebär att skolan ska ses som en 

sammanhållen organisation och kan användas när komplexa fenomen undersöks Skrtic (1991b, 

1995). Cherryholmes (1988) beskriver att det inte finns någon absolut sanning, utan verkligheten 

ska ses utifrån helheten av ett sammanhang, där förståelsen av historiska och politiska beslut samt 

konsekvenserna av dessa blir viktiga att synliggöra.  Inom den kritiska pragmatismen ifrågasätts 

ständigt organisationers målsättning. Detta genom att olika synvinklar av fenomen synliggöras 

och klarläggs.   

Like philosophical pragmatism, the goal of critical pragmatism is not certainty; it does not 
seek objective knowledge or monological truth. Rather, its goal is education, or self-
formation; it is a pedagogical process of remaking ourselves by redescribing our practices, 
discourses, and institutions in alternative theoretical and metatheoretical languages (Skrtic, 
1995, p. 45).  
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Genom diskussioner, reflektioner och konsekvenstänk kan kritik mot rådande skolorganisation 

vara utvecklande och berikande för vidare skolutveckling och skolframgång (Lindqvist, 2013). 

Enligt Lindqvist (2013) kan dessa tankar kopplas samman med Skrtics kritiska resonemang 

gällande en specialpedagogisk organisation, där Skrtic (1991a, 1991b) framhåller en del brister 

angående skolans organisation. Framför allt kritiserar Skrtic (1991b) skolans sätt att bedrivas, 

vilket han liknar vid en byråkrati. Han benämner två skilda byråkratier: maskinbyråkrati och 

professionell byråkrati (”machine and professional bureaucracies”, Skrtic, 1991a, p 163). Skrtic (1991a, 

1991b) menar att skolan organiseras och styrs likt en maskinbyråkrati genom att skolpersonalen 

hanterar lösningar för barn i behov av särskilt stöd med standardiserade program och redan 

förutbestämda rutiner. Detta sätt att hantera problematik som uppstår i skolan skapar elever i 

behov av särskilt stöd och hindrar skolor att utvecklas och att bli mer demokratiska (Skrtic, 

1991a, 1991b).  Istället för att allmänpedagogiken utformas för att kunna möta elevers olikheter, 

blir således specialpedagogiken ett sätt att hantera den eventuella skolproblematik som uppstår 

och blir enligt Skrtic (1991a, 1991b) på så vis ett parallellt organisationssystem till den allmänna 

pedagogiska organisationen. Enligt Skrtic (1991a, 1991b) ska en jämlik skola, präglad av 

demokrati inte sätta i system att differentiera eleverna genom en specialpedagogisk organisation. 

Dessa parallella organisatoriska system omöjliggör jämlikhet mellan eleverna (Skrtic, 1991a, 

1991b). I stället menar han att skolan ska sträva efter inkluderingsidén och våga möta de 

utmaningar som detta medför med ett flexibelt arbetssätt. Vidare beskriver Skrtic (1991a, 1991b) 

att när två parallella system finns, där skillnad mellan allmän- och specialpedagogik skiljs åt, 

skapas två skilda sorters pedagoger som besitter kunskap om olika elevtyper. Författaren 

använder begreppet professionell byråkrati och beskriver att olika professioner genomför sitt arbete 

utifrån vissa rotade repertoarer och med utgångspunkt i sin egen specialitet, utan ett direkt 

samarbete över professionsgränserna. Nackdelen med att två skilda lärarprofessioner formas är 

att allmänläraren inte möter och får erfarenhet av olikheter av elever, eftersom elever som har 

eventuella skolsvårigheter blir speciallärarens ansvar (Skrtic, 1991a, 1991b). För att förhindra 

dessa parallella organisationssystem anser Skrtics (1991a) att de olika pedagogernas kompetenser 

ska samverka. Genom denna samverkan kan gemensamma problemlösningar kring elevers 

skolproblematik upptäckas och bemötas. Skrtic (1991a) menar att skolan måste omorganiseras 

för att kunna möta utmaningen detta innebär. Dessa antaganden kommer att användas i 

uppsatsen för att granska samundervisning som fenomen och att diskutera samundervisningens 

grundtanke om en sammanflätad organisation, där allmän- och specialpedagogik samverkar 

(Cherryholmes, 1988, 1999; Skrtic, 1991a, 1991b).  

 

 



 

 20 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka och få mer kunskap om olika lärarprofessioners syn på 

och erfarenheter av samundervisning och hur samordningen av de specialpedagogiska insatserna 

på den egna skolan struktureras för elever som uppvisar någon form av läs- och skrivsvårigheter. 

Följande frågeställningar är ämnade att besvaras: 

 

1. Vilka definitioner av begreppet samundervisning finns bland speciallärare och klasslärare? 

2. Vem eller vilka beskriver speciallärare och klasslärare har varit 

initiativtagare/initiativtagarna till att börja samundervisa? 

3. Hur beskriver speciallärare och klasslärare planeringen av samundervisning och hur 

upplevs rollfördelningen? 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever speciallärare och klasslärare med 

samundervisning?  

5. Hur beskriver speciallärare och klasslärare samordningen av de specialpedagogiska 

insatserna i samband med samundervisning för elever som uppvisar någon form av läs- 

och skrivsvårigheter? 

Metod  

I denna del av arbetet beskriver jag vilken datainsamlingsmetod jag har använt mig av, hur jag har 

gått till väga för att samla in data och hur det har analyserats. Jag beskriver vilken urvalsprocess 

gällande respondenter som använts och jag ger en kort beskrivning av respondenterna. Jag 

beskriver även studiens validitet och reliabilitet efter begrepp från Bryman (2016) och Fejes och 

Thornberg (2015). Slutligen i denna del beskriver jag olika etiska principer som är viktiga att ta 

hänsyn till enligt Vetenskapsrådet (2017). 

Metod för datainsamling 

Studien har en kvalitativ ansats då jag ville undersöka olika lärarprofessioners erfarenheter och 

syn på samundervisning. För att undersöka det valde jag att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med speciallärare och klasslärare som sa sig samundervisa. Valet föll på 

semistrukturerade intervjuer eftersom detta möjliggör chansen att ställa följdfrågor, vilket är 

betydelsefullt när forskaren vill få en bredare inblick av respondenternas erfarenheter (Bryman, 

2016). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att detta sätt att genomföra intervjuer kan jämföras 

med en vardaglig konversation och betonar vikten av att forskaren ständigt utgår från studiens 

syfte och frågeställningar för att inte mista intervjuns fokus.  
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Urval  

Jag kontaktade speciallärare och klasslärare på olika skolor för att höra om någon kunde delta i 

studien.  Jag skickade bland annat en förfrågan via en grupp på sociala medier för speciallärare 

och jag hörde mig för bland kollegor och deras kontaktnät. Genom detta fick jag tips på 

speciallärare och klasslärare som kunde tänkas vara intressanta för denna studie, vilka jag 

kontaktade via mail. Denna typ av urval kan liknas med vad Bryman (2016) benämner 

snöbollsurval eller kedjeurval.  Jag beskrev studiens syfte för pedagogerna och det var flera som 

kunde tänka sig bli intervjuade. Jag märkte dock snabbt att vi tolkade samundervisning på olika 

sätt. Därför blev jag tvungen att ta ett steg tillbaka och sätta upp kriterier som jag använde för att 

sortera ut vilka respondenter som kunde bli intressanta att intervjua. Detta sätt att välja ut 

respondenter kallas enligt Denscombe (2016) för en subjektiv urvalsprocess och är en form av ett 

ickesannolikhetsurval. Subjektivt urval innebär att forskaren väljer respondenter utifrån egna 

preferenser, där respondenterna handplockas för studien med hänsyn till deras kunskap om 

studiens ämne. Eftersom fokus för min studie var speciallärares och klasslärares erfarenheter och 

syn på samundervisning valdes speciallärare och klasslärare ut efter följande kriterier, där alla 

kriterier omfattar lärare inom grundskolan: 1) de skulle vara utbildade speciallärare eller 

klasslärare, 2) de skulle samarbeta med en utbildad speciallärare eller klasslärare (av motsatt 

lärarprofession) och 3) de skulle bedriva specialundervisning inom klassens ramar, helt eller 

delvis. Genom att använda dessa kriterier fann jag slutligen fyra speciallärare och fyra klasslärare 

intressanta att intervjua för denna studie. Två klasslärare som först visat intresse av att delta, 

avböjde dock senare att medverka på grund av tidsbrist. Med i studien finns således fyra 

speciallärare och två klasslärare representerade. Informations- och samtyckesbrevet finns som 

bilaga 1. 

Genomförande  

Studien genomfördes under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 med fyra speciallärare och 

två klasslärare på olika skolor i två svenska kommuner. Ingen av respondenterna arbetade således 

med varandra. Respondenterna intervjuades individuellt, i samband med att jag besökte deras 

respektive arbetsplats. Jag spelade in intervjuerna för att möjliggöra chansen att kunna lyssna flera 

gånger men jag gjorde även anteckningar under intervjuernas gång. Varje intervju varade cirka 30 

minuter. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur forskare kan omformulera ett svar för att 

kontrollera att denne förstått och tolkat respondenten korrekt. Detta gjorde jag med jämna 

mellanrum under intervjuernas gång med hjälp av frågor såsom; ”Du menar alltså att…”, ”Har 

jag förstått dig rätt om jag….”. Inför huvudstudien genomförde jag en pilotstudie, där jag 

intervjuade en speciallärare och en klasslärare. Då jag inte gjort några större förändringar gällande 

syfte och frågeställningar, finns pilotstudiens respondenter även representerade i denna studie. 

Eftersom jag emellertid omskrivit ett par frågor ringde jag upp respondenterna som deltog i 
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pilotstudien och genomförde två kortare kompletterande telefonintervjuer. Intervjuguiden för 

huvudstudien finns som bilaga 2. 

Beskrivning av respondenterna  

Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna, vilka refereras till speciallärare1, 

speciallärare2, speciallärare3, speciallärare4, klasslärare1 och klasslärare2. Detta för att avidentifiera 

dem, enligt Etiska rådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Speciallärare1 arbetar på en f-5 skola med cirka 500 elever, i en mellanstor stad. Hen har varit 

yrkesverksam speciallärare i 10 år och har samundervisat i 7 år. Syftet med samundervisningen 

var att skolledningen ville omstrukturera skolans resurser för att få upp elevernas skolresultat.  

 

Speciallärare2 arbetar på en f-5 skola med cirka 150 elever, i utkanten av en stor stad. Hen har 

varit yrkesverksam speciallärare i 1,5 år och har samundervisat hela den tiden, efter ett 

gemensamt initiativ från skolledning och personal, med ett inkluderande arbetssätt som syfte. 

 

Speciallärare3 arbetar på en f-5 skola med cirka 300 elever, i en stor stad. Hen har varit 

yrkesverksam speciallärare i 7 år och har samundervisat i 5 år. Samundervisningen har 

genomförts utifrån speciallärarens och dennes kollegors initiativ i samråd med skolledningen. 

 

Speciallärare4 arbetar på en f-6 skola med cirka 500 elever, i en stor stad. Hen har varit 

yrkesverksam speciallärare i 10 år och har samundervisat under 2 år. Samundervisningen har 

skett efter skolledningens önskemål för att höja resultatet i klassen samt öka lärartätheten.  

 

Klasslärare1 arbetar på en f-3 skola med cirka 300 elever, i en mellanstor stad. Hen har varit 

yrkesverksam i 21 år och har samundervisat i perioder under sammanlagt 4-5 år. 

Samundervisningen har skett på klasslärarens och dess samundervisande kollegas initiativ. 

 

Klasslärare2 arbetar på en f-5 skola med cirka 400 elever, i en stor stad. Hen har varit 

yrkesverksam i 12 år och har samundervisat med en speciallärare under det senaste läsåret, 

detta på eget och den samarbetande speciallärarens initiativ. 

Databearbetning och analysmetod  

Efter de utförda intervjuerna transkriberade jag dessa, vilket innebär att jag omvandlade de 

inspelade intervjuerna till skrift (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna beskriver att själva 

tolkningsprocessen startar i och med att transkriberingen inleds. När jag transkriberade 

intervjuerna använde jag mig av något Kvale och Brinkmann (2014) benämner 
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meningskoncentrering. Detta innebär att man sammanfattar respondenternas svar, vilket gör det 

lättare för forskaren att få en bredare överblick över materialet för vidare analys (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta sätt att transkribera passar bra när det inte är på vilket sätt respondenten 

svarar utan vad som framkommer i intervjun som är intressant i studien. Exempel på 

meningskoncentrering utifrån ett citat från en av respondenterna: 

Man är två pedagoger som kan olika saker och är bra på olika saker (...) och beroende av 
kompetensen kan man .. och behovet i gruppen kan man optimera tiden mellan barn och 
vuxen. Det är nog viktigt att arbetet är flexibelt och ser behovet hos eleverna. När man 
samarbetar kan man effektivisera studiernas kvalité och arbeta på elevernas nivå… både 
individuellt och klass. (Klasslärare1)  

Meningskoncentrering: Pedagogernas olika kompetenser tas till vara och de arbetar flexibelt. 

 

Efter att transkriptionerna genom meningskoncentrering var genomförda använde jag Glasers 

kodningsprocess (Glasers, 1978, 1998, 2001 refererad i Fejes & Thornberg, 2016, s. 48) som 

dataanalysmodell. Genom denna modell beskrivs bland annat hur forskaren kan stryka under ord 

och göra markeringar för att succesivt upptäcka likheter och skillnader i det insamlade materialet. 

Med hjälp av denna kodningsprocess markerade jag ord och fraser i olika färger och försökte 

upptäcka likheter och skillnader mellan de sex respondenternas svar. Jag försökte att enbart 

fokusera på frågeställningarna och sortera bort allt som inte hörde till studien. Genom detta 

kunde jag minska ner mängden information respondenterna gett, vilket gjorde det lättare för mig 

att få en överblick över mitt insamlade data. Nackdelen med att sortera bort information kan vara 

att man som forskare missar något som kunnat vara relevant. Det är hela tiden viktigt att väga 

vad som är relevant för denna studie och vad som kan sorteras bort. Studiens syfte och 

frågeställningar har hela tiden legat till grund för dessa avvägningar.  

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används i forskningen för att beskriva forskningens kvalitét 

(Bryman, 2016). Enligt Bryman (2016) redogör validiteten för huruvida forskningsmetoderna 

verkligen undersökt det som var ämnat för studien, medan reliabilitet i sin tur ska säkerställa 

forskningens överförbarhet, alltså läsaren ska noga kunna följa forskarens tillvägagångssätt och 

kunna göra en liknande studie och få samma resultat. Validiteten och reliabiliteten i kvalitativa 

studier värderas ofta annorlunda än i kvantitativa studier (Bryman, 2016; Fejes & Thornberg, 

2015).  Bryman (2016) och Fejes och Thornberg (2015) menar att andra begrepp än validitet och 

reliabilitet behövs. Fejes och Thornberg (2015) skriver fram begrepp såsom tillförlitlighet, 

rigorositet och trovärdighet. Dessa beskrivs som ett mått av forskarens noggrannhet under 

insamling och analys av data under hela forskningsarbetets gång. Författarna använder begreppet 

kvalitét som en övergripande beskrivning av forskarens noggrannhet.  
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Bryman (2016) i sin tur använder sig av begreppen tillförlitlighet och äkthet, där tillförlitligheten 

består av fyra delar: 1) trovärdighet, 2) överförbarhet (vilka båda beskrivs som motsvarigheter till 

validitet), 3) pålitlighet (som kan ses som motsvarigheten till reliabilitet) och 4) möjlighet att 

styrka och konfirmera (som kan likna objektivitet). Även generaliserbarhet är ett begrepp som 

lyfts fram som betydande för kvalitativa studier (Bryman, 2016). Bryman (2016) beskriver att 

begreppet innebär i vilken grad studiens resultat kan generaliseras till andra situationer än den 

specifika undersökningen.  Eftersom denna studie undersöker respondenternas egen syn och 

erfarenhet av samundervisning (ett inifrånperspektiv med en kvalitativ ansats) kan inte resultatet 

redovisas med statistik, utan här måste en analys angående studiens äkthet och tillförlitlighet 

göras. Detta genom att analysera studiens tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder och 

frågeställningar relaterade till studiens syfte, vilket jag redogör för under rubriken Metoddiskussion. 

Etiska överväganden  

Vid genomförandet av studier finns det flera viktiga etiska överväganden att ta hänsyn till. Jag har 

utgått från Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska principer, där informationskravet innebär att 

forskaren informerar respondenterna om studiens syfte, nyttjandekravet betyder att insamlat data 

enbart får användas i denna studie, samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas av deltagaren om hen så önskar och konfidentialitetskravet syftar till att respondenterna inte 

ska gå att identifiera.  Jag har därför ingen information gällande namn, arbetsplats, kön eller ålder 

med i studien, utan endast deras yrkestitel för att det inte ska gå att härleda information till 

enskilda skolor eller personer (Vetenskapsrådet, 2017). Allt detta har jag informerat 

respondenterna i denna studie om och de har gett mig sitt samtycke (se informations- och 

samtyckesbrev, bilaga 1). Mina anteckningar från intervjuerna har förvarats på en säker plats 

(dator med lösenord) i linje med Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Efter studien kommer 

allt datamaterial att makuleras. 

Resultat och analys 

Bearbetning och analys av intervjuerna skedde framförallt i två övergripande faser. Först genom 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014) och sedan med hjälp av kodningsprocessen 

(Glasers, 1978, 1998, 2001 refererad i Fejes & Thornberg, 2016, s. 48). Med utgångspunkt från 

mina frågeställningar skapade jag fem teman: 1) Definitioner av samundervisning, 2) Initiativet till 

samundervisning, 3) Fördelar och nackdelar med samundervisning, 4) Planering av 

samundervisningen och rollfördelningen samt 5) Samordningen av specialpedagogiska insatser 

och åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter. I denna del av arbetet kommer det empiriska materialet 

presenteras genom dessa teman. Syftet med de citat som finns med är att klargöra mina 

tolkningar för läsaren samt att ge läsaren möjligheten att antingen instämma med eller ifrågasätta 
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dessa tolkningar. Vidare tolkningar kopplade till den tidigare forskningen och studiens teoretiska 

ramverk finns under rubriken Diskussion.  

Definitioner av samundervisning  

I intervjuerna framgår att begreppet samundervisning inte är ett etablerat begrepp på skolor, utan 

respondenterna talar mer om inkludering, där respondenterna menar att pedagoger ska anpassa 

undervisningen till eleverna, arbeta med lärmiljön och ta hänsyn till elevernas känslor.  

Vi säger inte samundervisning här på skolan, vi talar om inkludering. Vi hade en halv 
studiedag då all personal på skolan arbetade med inkludering och inkluderande arbetssätt 
(…) Inkludering för mig är inte att man är i samma lokal, även om det är kanske det man 
först tänker på. Inkludering för mig är att vi förklarar och lär barnen så de förstår att vi är 
olika och lär oss på olika sätt. Då kan specialundervisningen flytta in i klassrummet och 
det blir inte konstigt att vissa sitter med t.ex. dataprogram (…). (Speciallärare2) 

Respondenterna i denna studie tycks vara överens om att inkludering handlar om att målet med 

undervisningen är att den så långt som möjligt ska förläggas inom ordinarie verksamhet och att 

samundervisning innebär att man har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång. Vidare 

beskriver respondenterna att samundervisning ses som en arbetsform för att skapa inkluderande 

miljöer. Emellertid framkommer det att detta inte nödvändigtvis innebär att eleverna får all sin 

undervisning i klassrummet. Alla respondenter är överens om att målet och visionen är att alla 

elever ska vara i klassrummet, men att undantag måste göras vid behov.  

Vid inkludering måste eleverna känna sig inkluderade och få chansen att beskriva hur de 
vill ha det. Samundervisning är ett sätt att arbeta inkluderande eftersom arbetet kring 
eleverna sker på samma villkor och man anpassar undervisning och stödet efter eleverna. 
Vill eleverna gå iväg från klassrummet då ska det vara på deras initiativ. Man måste ha en 
samsyn kring vad inkludering och samundervisning betyder för oss innan man börjar. Vi 
har egentligen inte etablerat samundervisning som begrepp på hela skolan bara i mitt 
arbetslag. (Speciallärare4) 

Vidare beskriver speciallärare1,2,3,4 hur pedagoger kan ha olika syn på vad inkludering och 

samundervisning innebär och lyfter fram vikten av att ha en samsyn innan arbetet påbörjas. 

Speciallärare3 beskriver även att begreppen inte bara kan tolkas olika mellan pedagogerna på 

skolan, utan även mellan pedagoger och skolledning. 

För mina chefer betyder samundervisning och inkludering att eleverna vistas i samma 
rum rent fysiskt. Men för mig handlar det om att stödja så att eleverna får det de behöver, 
genom t.ex. handledning till läraren, planering av undervisningen, extra anpassningar. 
Detta betyder inte att jag måste vara i klassrummet. (Speciallärare3) 

Definitionen av samundervisning och inkludering blir således en viktig faktor för att skapa ett väl 

fungerande samarbete. Flera av respondenterna menar att man först måste sätta sig tillsammans i 

kollegialet och diskutera vad samundervisning innebär samt vad som är målet och syftet med 

samundervisningen.  
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Initiativet till samundervisning 

Tre av respondenterna (speciallärare1,2,4) beskriver att det är skolledningen som initierat 

samundervisningen på skolorna. Speciallärare1 beskriver att det för dem hade tagit fem år innan 

allt kändes som en väl fungerande undervisningsorganisation. På skolan där speciallärare2 arbetar 

hade arbetet startat genom att all personal arbetat med inkludering under en studiedag. 

Speciallärare4 beskriver hur skolledningen velat höja resultatet på skolan samt öka lärartätheten 

och därför börjat med samundervisning som arbetsform. På hens skola började det småskaligt i 

en klass, sedan ett arbetslag men hen beskriver att det är skolledningens mål att så småningom 

implementera detta i skolans alla arbetslag.  De övriga respondenterna däremot beskriver hur 

initiativet kommit från dem själva och deras samarbetande kollega. Alla menar dock att 

skolledningen varit positiva till detta. Det som framkommer i intervjuerna är att de respondenter 

som arbetar på skolor där skolledningen varit ledande i arbetet gällande samundervisning 

beskriver att samundervisningen är en arbetsform som ständigt är i full gång, medan de 

respondenter som själva tagit initiativet till att samundervisa beskriver arbetet som mer periodvist 

och beroende på vem den samarbetande kollegan är.  

Fördelar och nackdelar med samundervisning 

Alla respondenter beskriver stora vinster med att vara två som möter eleverna och att man 

tillsammans delar på ansvaret, bland annat när det uppstår problem eller svårigheter men även 

när det gäller dokumentationen kring eleverna. Det som framkommer är också att de hinner 

hjälpa fler elever, att det är roligt att samarbeta och att det skapas ett kollegialt lärande mellan de 

samarbetande kollegorna samt att man genom samundervisning också kan ta till vara på båda 

pedagogernas olika kompetenser. Även om det finns svårigheter gällande samarbete redogör 

respondenterna för fler fördelar. Bland annat framkommer att det kollegiala arbetet förbättrar alla 

pedagogers kunskaper. Flera betonar fördelen med att kunna fånga upp elever och dess 

eventuella svårigheter lättare, då det är fler pedagoger i klassen. De menar också att den största 

fördelen med samundervisning är just att fler än bara en pedagog ser klassen och att de två 

samundervisande pedagogerna kan genom detta samarbete diskutera händelser som sker i 

gruppen.  

Det är lättare att arbeta flexibelt när man är två. Det bidrar till bättre lektioner och skapar 
inkludering på ett annat sätt. (Speciallärare4) 

Eleverna som har svårigheter kan få hjälp direkt i klassrummet. Jag kan också bidra med 
min erfarenhet genom goda exempel till läraren, som ett kollegialt utbyte. (Speciallärare2) 

De nackdelar som framkommer är just bristen på gemensam planeringstid och att de 

samarbetande kollegorna har olika förväntningar på vad samarbetet ska mynna ut i. Vidare lyfts 
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att en nackdel eller svårighet med samundervisning är att det finns pedagoger som inte kan 

samarbeta, eller där man ser på samarbete på olika sätt.  

Om jag märker att en lärare har svårt att ta in mig i klassrummet och jag känner att det 
inte går så arbetar jag individuellt med eleven först så att eleven får den hjälp han ska få. 
Sen jobbar jag parallellt med relationen med läraren. Man får jobba lite bakvägen och 
smart för att få med läraren i samma tänk. Sen kan man börja samarbeta vilket var planen 
från början. Man måste bygga relationer i fikarummet och korridoren, innan man börjar. 
(Speciallärare1)  

Ibland när vi inte hunnit prata ihop oss så kan det bli missförstånd, men inget som 
egentligen stör så mycket. Vinsterna är fler. Gör om gör rätt. (Klasslärare2) 

En respondent beskriver hur förväntningar från skolledare, kollegor och föräldrar kan vara att ge 

mer individuellt stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Vidare beskriver respondenten att 

föräldrar har en bild av hur skolan fungerar och att detta kan krocka med samundervisningsidén.  

Föräldrar som kanske själva fick enskilt stöd när de gick i skolan, tror att skolan 
fortfarande ska fungera så. De trycker på och vill ha enskilt stöd till sina barn (…) Det 
blir då viktigt med en dialog. (Speciallärare2) 

Planeringen av samundervisningen och rollfördelningen 

Speciallärare1 beskriver att den gemensamma planeringen bör ske i det vardagliga arbetet genom 

möten i vardagen och kontinuerliga handledningssituationer. Hen lyfter också fram hur behovet 

på skolan tillsammans med aktuell forskning måste finnas med under samplaneringsfasen. Någon 

ungefärlig gemensam planeringstid menar speciallärare1 att man inte kan sätta upp, utan menar att 

det helt beror på behovet i klassen och hur pass samspelta de samundervisande kollegorna är. 

Klasslärare1 beskriver hur planeringstiden under hens olika samundervisningsperioder har varierat 

mellan 15-80 minuter/vecka. Vidare menar klasslärare1 att 15 minuter är alldeles för lite tid för att 

få en väl fungerande samundervisning och att 40 minuter varit ett minimum för att få ett 

tillfredsställande samarbete. Flera respondenter beskriver hur de arbetat fram en grovplan i 

början av terminen, för att sedan endast ha kortare samplaneringstillfällen under terminens gång 

(mellan 0-30 minuter/vecka). Speciallärare4 beskriver vikten av att en gemensam planeringstid 

schemaläggs, för att få till en fullt acceptabel samundervisning. 

Samundervisningen har fungerat bra trots att vi inte haft så mycket gemensam 
planeringstid, däremot fungerar det ju bättre när vi har det. Jag anser att planeringen 
måste schemaläggas från början och rutiner och struktur måste diskuteras fram. 
(Speciallärare4) 

Jag och specialläraren fick tid då mina elever var på idrotten, då kunde vi sitta 40 minuter 
två tillfällen i veckan det var verkligen lyckat! Vi fick mycket gjort, även logistiken och 
praktiska saker hann lyftas, sådant som man annars inte kanske hinner. Men det är inte 
alltid man hittar tid som vi gjorde den terminen. Det var väl kanske tur, ett undantag. 
(Klasslärare1) 
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Klasslärare1 beskriver att de skapade tid för samplanering men att det ofta är schematekniskt 

svårt att schemalägga samplanering som tidsmässigt passar båda kollegorna. Speciallärare2 

beskriver att planeringsarbetet kan se olika ut beroende på vilken klasslärare hen samplanerar 

med. Vidare beskriver speciallärare2 att detta beror på hur länge man känt varandra och om man 

har samsyn eller ej.  

Ibland har vi olika ingångar, då måste man lägga ner mer tid på samplanering. Man kan 
också vara på olika ställen i processen, men jag känner inte att någon bromsar. 
(Speciallärare2) 

Klasslärare2 beskriver också hur samarbetet brukar bli lättare och lättare ju mer tiden går, i takt 

med att de samarbetande kollegorna lär känna varandra bättre. 

Planeringstiden är viktigt såklart, vi har tyvärr bara 20 minuter i veckan och det är för lite. 
Man märker i alla fall att det går lättare och lättare ju mer vi lär känna varandra och vet 
var den andra står. (Klasslärare2) 

Alla respondenter beskriver att tidsbristen är en orsak till att samarbetet tidvis haltar, ändå är alla 

respondenter i denna studie nöjda med samundervisning som undervisningsform och verkar ha 

hittat lösningar kring den bristande samplaneringstiden. 

 

Arbetet i klassrummet beskrivs på olika sätt. Bland annat beskriver speciallärare2 att samarbetet 

ser olika ut beroende på vilken lärare hen arbetar med. Speciallärare2 menar att man kan ha olika 

förväntningar på samarbetet och speciallärare4 understryker vikten av att ha en samsyn på vad 

som ska göras. Även klasslärare2 belyser vikten av en gemensam syn på undervisningen. 

Speciallärare1,2,4 och klasslärare1,2 beskriver alla att de lägger upp arbetet flexibelt och att 

speciallärarna befinner sig både i klassrummet och utanför klassrummet efter elevernas olika och 

individuella behov. Gemensamt för alla är dock att det är klassläraren som har den ledande rollen 

i klassrummet och att specialläraren är den som arbetar med extra anpassningar och stöttning. 

Detta sker på olika sätt beroende på situationen.  

Jag genomför alternativa lektionsgenomgångar, kanske mer grundläggande och ger 
individuella instruktioner om det behövs. (Speciallärare4) 

Jag låter alltid läraren vara den ledande i klassrummet. De elever som jag arbetar extra 
med går jag runt mellan, ibland sitter jag bredvid en viss elev. Märker jag att det blir rörigt 
i klassrummet kan vi gå iväg och arbeta någon annanstans. (Speciallärare2) 

Jag arbetar med hela klassen och specialläraren anpassar, tar ut smågrupper vid behov och 
lästränar. Specialläraren ordnar också med anpassat läromedel för de elever som behöver 
det. (Klasslärare2) 

Speciallärare1 beskriver hur hen ofta byter roll med klassläraren i klassrummet. Då håller hen i 

olika språkliga projekt, modellerar inför klassläraren och startar olika teman. Speciallärare3 

beskriver att vid tillfällen då oerfarna lärare behövt stöttning har hen tagit över ledarrollen för att 
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modellera för att succesivt föra över ledarrollen till klassläraren. Till skillnad mot övriga 

respondenter beskriver speciallärare3 att hen inte lägger så mycket undervisningstid i 

klassrummet, utan har intagit mer av en handledarfunktion på skolan genom klassrums-

observationer och efterföljande handledningsmöten. Hen menar att vid handledningssituationer 

är det viktigt att anpassa handledningen till den handledde och beskriver att handledningen sker 

varierande beroende på vilken lärare hen handleder och vilket behov läraren upplever sig ha. 

Handledningen ska inte kännas betungande, utan ska lyfta läraren. Man ska inte gå ifrån 
handledningen och känna sig värdelös och jag vill inte upplevas som någon besserwisser 
utan ge råd, förslag och tips på undervisning och metoder som kan gynna eleverna. (…) 
Här måste jag känna av vilket behov läraren har, så jag rättar mig efter det. (Speciallärare3) 

Speciallärare1,2,3 ser sin roll som stödjare till hela klassen men främst till klassläraren. Dessa 

respondenter vill inte enbart lägga sin tid på elever i behov av särskilt stöd, utan vill arbeta på 

gruppnivå för att nå alla elever. Detta genom att bland annat skapa lärmiljöer som fungerar för 

alla barn.  

Det är ett fält med stor spännvidd där många är duktiga på olika saker men jag tror vi är 
duktiga på att se från olika perspektiv. Det är andra kunskaper man har och det kan vara 
lätt för mig att lägga stödet på de svagaste eleverna men jag vill istället lägga stödet på 
läraren för att hon ska kunna skapa en bättre lärmiljö för alla. (Speciallärare1) 

Liksom speciallärare3 beskriver speciallärare4 att hen oftast blir en assistent i klassrummet på 

grund av otillräcklig samplanering men till skillnad från speciallärare3 ser hen inga stora problem i 

det, tack vare sin flexibilitet. Klasslärare1 beskriver hur man kan ha olika uppfattningar gällande 

ansvars- och rollfördelningen vid samundervisning. Citaten nedan visar hur viktigt 

respondenterna tycker det är att klargöra vilken roll och ansvarsområde respektive pedagog 

innehar vid samundervisning och vilka förväntningar man har på varandra samt att man tydligt 

kan uttrycka dessa.  

När jag är i klassrummet blir jag lite av en hjälplärare, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. 
(Speciallärare3) 

Jag har inga problem med att bli en assistent i klassrummet, jag spanar in vad som händer 
och anpassar mig till undervisningen. (Speciallärare4) 

En gång när jag försökte samundervisa med en speciallärare, så kändes det som om han 
ville slippa planera. Då blev det svårt. Jag ville ha ett samarbete men det blev mer som 
någon assistent som inte visste vad vi höll på med. Då kör jag hellre själv. (Klasslärare1) 

Flera av respondenterna beskriver vikten av skapandet av goda relationer mellan de 

samundervisande lärarna, att man tillsammans har gemensamma mål och samsyn. 
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Samordningen av specialpedagogiska insatser och åtgärder vid läs- och 

skrivsvårigheter 

Speciallärare2,3 beskriver att datorer eller iPads kan tas in vid behov och att elever med läs- och 

skrivsvårigheter får möjlighet att få texter upplästa via dataprogram eller appar. Speciallärare3 

beskriver också att hen genomför muntliga prov med elever med läs- och skrivsvårigheter samt 

ger längre provtid om det behövs. Alla respondenter beskriver att arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd måste ske flexibelt och utifrån den enskilda elevens förutsättningar och individuella 

behov. Speciallärare2 beskriver att hen alltid har som mål att arbeta med eleverna i klassrummet, 

men om det blir stökigt i klassrummet så går de i väg till ett närliggande grupprum för att kunna 

arbeta ostört. Vidare beskriver alla respondenter att individuell träning ges när elever behöver 

lästräning. Detta för att det kan kännas utpekande för elever att lästräna i klassrummet när andra 

klasskamrater hör. För att avdramatisera detta beskriver speciallärare2 att hen kan låta eleven som 

ska få enskild träning ta med sig en klasskamrat. Hen försöker också finnas till för alla elever och 

beskriver vikten av att arbeta flexibelt med varierande elevgrupper.  

Jag försöker finnas till för alla elever men uppdraget jag har är att arbeta med elever som 
behöver extra stöd. Jag försöker tänka på att stödet inte blir stigmatiserat och har därför 
inga fasta grupper, även om lästräningen för vissa elever lätt blir det. (Speciallärare2) 

Samtliga respondenter beskriver att det oftast är specialläraren som introducerar läs- och 

skrivprogramsappar eller dataprogram som kan vara till hjälp för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Detta sker vanligtvis enskilt och när eleven behärskar programmet eller appen, 

tar eleven med sig detta in i klassrummet. Vidare beskriver klasslärare2 hur specialläraren ansvarar 

för individuella läxor till elever som har sådant behov samt bedriver läsgrupper. Samtliga 

respondenter understryker dock att den mesta delen av arbetet ska ske i klassrummet, där 

anpassningar måste ske för elevers eventuella behov. 

Elever som har behov av enskild lästräning får det hos specialläraren.(…) Specialläraren 
brukar också ordna med läsgrupper, men så brukar vi ha språkstärkande arbete i 
klassrummet för alla elever i form av olika projekt. Detta gör vi tillsammans (med 
specialläraren). Vi brukar då låta elever med läs- och skrivsvårigheter, ta hjälp av 
dataprogrammen eller apparna, men vi ser också till att de arbetar tillsammans med läs- 
och skrivstarka elever så att de kan få draghjälp. Det fungerar bra!(…) Det är viktigt att 
miljön är god så att alla elever vågar trots sina svårigheter. (Klasslärare2) 

Eftersom den mesta undervisningen ska ske i klassrummet behöver eleverna få stöttning 
där (…). T.ex. en vrå för den specifika läsinlärningen och appar som jag hjälper dem 
komma igång med. (Speciallärare2) 

Flera respondenter beskriver att de arbetar mycket med bildstöd, vilket de menar kan vara till stor 

hjälp för elever med lässvårigheter. Vidare beskrivs också vikten av att arbeta med elevers 

självkänsla gällande läsningen. 
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Sammanfattning  

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka och få mer kunskap om 

speciallärares och klasslärares erfarenheter och syn på samundervisning samt hur samordningen 

av specialpedagogiska insatser ser ut på den egna skolan. Detta undersöktes genom 

semistrukturerade intervjuer med speciallärare och klasslärare som sa sig samundervisa. Efter att 

tagit del av respondenternas svar tolkar jag det som att samundervisning kan definieras genom att 

beskriva ett arbetssätt där specialundervisningen samordnas inom ordinarie verksamhet. Detta 

genom att specialläraren arbetar vid sidan av klassläraren i ordinarie undervisning. Samtidigt tycks 

respondenterna mena att viss specialundervisning inte kan ske i klassrummet, till exempel specifik 

lästräning. Vid dessa tillfällen ges denna träning enskilt eller i mindre grupp. Det tycks utifrån 

svaren som att samundervisning som begrepp inte är etablerat på skolorna. Inkludering däremot 

är ett vedertaget begrepp som används på respondenternas skolor och som verkar likställas med 

samundervisningens syfte. Flera respondenter påpekar vikten av att ha samsyn för att samarbetet 

ska bli gynnsamt, liksom tydligt uttalade förväntningar på vad samarbetet ska leda till. 

Rollfördelningen tycks vara uppdelad genom att klassläraren har det övergripande ansvaret för 

undervisningen, medan specialläraren ansvarar för elever i behov av särskilt stöd. Skolledningens 

initiativ och betydelse för samundervisningens organisation lyfts bland respondenterna. Bristen 

på tid för samplanering ses som ett hinder för en väl fungerande samundervisning, där mer 

samplaneringstid önskas. Samtidigt ger respondenterna intryck av att ha lyckats hitta vägar kring 

denna utmaning, genom bland annat uppförandet av en grovplanering i början av läsåret. 

Fördelar som framkommer genom intervjuerna är vinster gällande det kollegiala lärandet, 

möjligheten att dela på ansvaret, både när det gäller undervisning och dokumentation samt att 

lättare kunna möta eleverna när det är två pedagoger i klassrummet. Gällande samordningen av 

de specialpedagogiska insatserna för elever med läs- och skrivsvårigheter beskrivs alternativa 

hjälpläromedel som en insats som används i klassrumssituationen. Även språkprojekt och annat 

språkstärkande arbete beskrivs som ett sätt för klasslärare och speciallärare att samarbeta i 

klassrummet. 

Diskussion  

Jag har valt att dela upp diskussionsavsnittet i tre delar; Resultatdiskussion, Slutsatser utifrån studiens 

teoretiska ramverk och Metoddiskussion. Först diskuterar jag det resultat som framkommit efter att ha 

tagit del av respondenternas syn och erfarenheter refererat till studiens syfte och frågeställningar 

samt kopplat till tidigare forskning. Efter det sammanfattar jag mina slutsatser relaterat till 

studiens teoretiska ramverk. Sist i denna del diskuterar jag studiens metod.  
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Resultatdiskussion 

Samma teman som presenterades under rubrik Resultat och analys används för att redovisa 

resultatdiskussionen. 

Definitioner av begreppet samundervisning  

Beträffande begreppsdefinitionerna av samundervisning verkar det finnas en begreppsoenighet 

på respondenternas skolor. Detta är något som även framkommit i tidigare forskning (Sundqvist 

& Lönnqvist, 2016). Fler av respondenterna i denna studie beskriver att de, kollegorna på skolan 

och ledningen tolkar begreppet på olika sätt. En av respondenterna beskriver att samundervisning 

som begrepp inte används på skolan, utan man talar om inkludering. Både i forskning (Scruggs et 

al, 2007) och i min studie beskrivs vikten av samsyn mellan de samarbetande lärarna, för att skapa 

bra förutsättningar för samundervisning. Därför kan det tyckas anmärkningsvärt att skolpersonal 

inte inledningsvis börjat med att skapa en samsyn kring de begrepp som används på skolorna, 

innan själva arbetet påbörjas. 

Initiativet till samundervisning 

Tre av respondenterna i denna studie beskriver att det varit skolledningen på deras skola som 

tagit initiativet till att börja med samundervisning, där siktet var att höja elevernas skolresultat 

genom att öka lärartätheten i klasserna samt arbeta mer inkluderande. Syftet med 

samundervisningen tycks således vara att skapa en inkluderande miljö och höja elevernas resultat. 

Bland respondenterna i denna studie beskrevs rektorerna vara positiva till detta sätt att arbeta. 

Däremot märkte jag genom respondenternas beskrivningar att när rektorerna inte varit de som 

implementerat detta på skolan hade samundervisning skett mer sporadiskt än på de skolor där 

initiativet kommit från ledningshåll.  Skolledningen tycks således ha en stor betydande roll för 

skapandet av en fungerande samundervisningsorganisation, vilket även tas upp av Friend et al 

(2010) och Scruggs et al (2007). Som jag tidigare nämnt beskrivs vikten av att skolans personal 

har en samsyn både av respondenter i föreliggande studie och i tidigare forskning (Scruggs et al, 

2007). Ändå beskriver en av respondenterna att det på hens skola implementerat 

samundervisning enbart i ett av skolans arbetslag. Frågan är om skolan genomsyras av en samsyn 

då arbetslagen organiserar undervisningen på olika sätt? De övriga respondenterna menar att 

initiativet kommit från dem själva och deras samundervisande kollega, där syftet varit ett närmare 

samarbete för att kunna dela elevansvaret. En respondent beskriver att samundervisningen skett i 

perioder och hen beskriver hur viktigt det är att ha skolledningen med sig för att skapa en 

samundervisning som håller på längre sikt. Vikten av en skolledning som stödjer och utvecklar 

detta arbete är även något som Friend et al (2010) lyfter fram i sin litteraturstudie. Forskningen 

(Pancsofar & Petroff, 2016; Scruggs et al, 2007; Shin et al, 2015; Strogilos et al, 2016) visar även 

att fortbildning är en grundsten för att samundervisning ska fungera. Ändå är det ingen av 

respondenterna i denna studie som har fått ta del av någon sådan utbildning. En respondent jag 
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intervjuade beskrev dock att skolans personal hade fått fortbildning beträffande inkludering, 

något som ligger i linje med samundervisningens grundidé rörande samordningen av den 

specialpedagogiska undervisningen inom klassens ram (Friend et al, 2010; Sundqvist & 

Lönnqvist, 2016). Min studie är emellertid begränsad till ett snävt omfattande urvalsunderlag, så 

några generella antaganden om hur pass vanligt det är att skolpersonal får fortbildning inom detta 

område kan inte dras.  

Planeringen av samundervisningen och rollfördelningen 

Enligt Sundqvist (2014) är den ideala samundervisningsformen teaming (se sid. 11), där båda 

kollegorna arbetar sida vid sida som jämlikar. Ingen av de respondenter som deltagit i denna 

studie arbetar på ett sätt som kan jämföras med den samundervisningsformen. Liksom tidigare 

forskning (Friend et al, 2010) visar min studie att speciallärarens och klasslärarens olika roller i 

klassrummet skiljer sig åt. När jag lyssnar på respondenternas beskrivningar av deras sätt att 

samundervisa, ser jag likheter till de samundervisningsformer som Freind et al (2010) benämner 

one teach one observe, alternative teaching, one teach one assist (se sid 11). Enligt forskning (Sundqvist, 

2014) är dessa samundervisningsformer vanligast på grund av att de är enklast sett utifrån ett 

tidsperspektiv, då dessa kräver minst tid för samplanering.  Som jag tidigare beskrivit är en del av 

samundervisningens syfte att likställa ansvarsområdena mellan de två lärarprofessionerna. Jag kan 

i min studie ändå se en tydlig skillnad mellan dessa båda, där specialläraren mer frekvent får rollen 

som assistent och klassläraren intar rollen som ledare i klassrummet. En grundidé om 

samundervisningens möjligheter är att tillgodose båda lärarprofessionernas kompetenser. Ändå 

visar både tidigare forskning (Shin et al, 2015) och min studie att specialläraren lätt fastnar i 

assistentrollen och klassläraren får axla undervisningen i helhet. Frågan är om samundervisningen 

verkligen tar till vara lärarprofessionernas kompetenser när den organiseras på detta sätt? I 

Scruggs et als (2007) litteraturstudie framkom att lärare avsatte i genomsnitt cirka 45 minuter 

varje vecka för samplanering men att de skulle behöva nära den tredubbla tiden. Bland mina 

respondenter var det vanligast att samplaneringen låg mellan 0-30 minuter varje vecka. Det som 

bör tilläggas är att en grovplanering som respondenterna kunde utgå ifrån oftast arbetades fram i 

början av läsåret. Beträffande planeringstiden verkar respondenterna i min studie kommit förbi 

dilemmat om otillräcklig planeringstid. Genomförandet av en grovplanering i början av terminen 

tycks vara en lösning på detta, som respondenterna verkade nöjda med. Det som framgår tydligt 

bland samtliga respondenter är dock ändå en efterfrågan rörande mer tid för samplanering, detta 

för att erhålla en väl fungerande samundervisning och ett gott samarbete. En respondent 

beskriver att mycket tid går åt att behandla praktiska punkter. Ökad samplaneringstid, där även 

pedagogiska diskussioner ryms på agendan, skulle kunna möjliggöra skapandet av reflekterande 

samtal pedagogerna emellan, vilket Sundqvist (2012) beskriver som ett gynnsamt sätt att arbeta på 

då skolpersonal vill utveckla undervisningen för elevers olika behov. 
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Fördelar och nackdelar med samundervisning 

I min studie, liksom i tidigare forskning (Sundqvist & Lönnqvist, 2016), framkommer fler 

fördelar än nackdelar med samundervisning. Bland annat beskriver flera av respondenterna det 

kollegiala lärandet som positivt, där ett utbyte av erfarenheter sker samt att de genom att vara två 

pedagoger i klassrummet hinner hjälpa och ge uppmärksamhet till fler elever. Även möjligheten 

att dela på ansvaret för elevernas lärande och dokumentation av lärandet framgår i intervjuerna 

som en positiv aspekt. Här kan skönjas att det ökade kravet på dokumentation som under senare 

år ökat markant, medfört att ett närmare samarbete ses som nödvändigt, något som även 

Skolverket (2015) rapporterat om. Även om mycket av ansvaret fortfarande ligger på klasslärarens 

bord, kan man ana att en mer synlig speciallärarroll framträder, i form av ökad tid i klassrummet 

för att finnas till för alla elever men även som stöttning till läraren. En nackdel med 

samundervisningen tycks vara att samundervisningen ger intryck av att inte kunna fylla alla 

elevers behov av riktad specialundervisning, eftersom respondenterna i föreliggande studie verkar 

vara överens om att enskild specialundervisning vid behov likväl är nödvändigt. Att elever i 

behov av särskilt stöd inte får rätt sort stöttning när de samundervisas är även något som 

Sundqvist och Lönnqvist (2016) belyser. Detta i sin tur kan medföra att elever i behov av särskilt 

stöd känner sig exkluderade i klassrummet (Nilholm & Alm, 2011). Den bristande 

planeringstiden beskrivs som ett hinder både i min studie och i den tidigare forskningen (Friend 

et al, 2010; Hang & Rabren, 2009; Murawski, 2006; Scruggs et al, 2007; Shin et al, 2015; Strogilos 

et al, 2016; Sundqvist & Lönnqvist, 2016), vilket tyck resultera i att speciallärare lätt fastnar i 

assistentrollen. Att det inte ges rätt förutsättningar till att samplanera kan således ses som en 

utmaning och nackdel med samundervisningen.  

Samordningen av specialpedagogiska insatser och åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter 

Det vanligaste sättet att samordna specialpedagogiska insatser är både enligt tidigare forskning 

(Skolinspektionen, 2011; Nilholm & Alm, 2011) och min studie att specialläraren är den som 

främst arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter, medan klassläraren tillhandahåller 

undervisningen överlag. Alla respondenter är överens om att det är speciallärarens huvudsakliga 

ansvar att tillhandahålla en form av alternativ undervisning till de elever som påvisar ett sådant 

behov. Detta går i linje med Friend et als (2010) beskrivning av att klassläraren har specifika 

kunskaper om ämnena som ska läras ut, medan speciallärarens spetskompetens handlar om att 

göra anpassningar i undervisningen. En risk vid detta indelande av roller, där specialläraren 

arbetar med elever i behov av särskilt stöd i klassrummet och klassläraren undervisar övriga 

elever, är dock att elever i behov av särskilt stöd känner sig exkluderade i klassrummet (Friend et 

al, 2010). Enligt Sundqvist (2014) kan samundervisning som undervisningsform minska 

exkludering av elever. Nilholm och Alm (2011) påpekar emellertid att även om eleven fysiskt 

befinner sig i det ordinarie klassrummet kan en känsla av utanförskap finnas hos eleven, då 

eleven kanske inte får de anpassningar som behövs och därmed uppnås inte inkludering. På så vis 
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lyfter författarna dilemmat med den flertydiga tolkningen av begreppet inkludering. Det jag kan 

utläsa efter att ha tagit del av de intervjuer jag genomfört är att elever kan behöva lämna 

klassrummet för att få individuell träning. Detta främst när det gäller elever som har behov av 

lästräning. Jag tolkar detta utifrån respondenternas utsagor att lärare ständigt måste arbeta 

varierande med eleverna och hitta lösningar som fungerar för enskilda behov samt att inkludering 

är ett mångtydigt och svårtolkat begrepp (Nilholm & Göransson, 2011). Fougantine (2012) 

beskriver att undervisningen måste anpassas och att stöttning ska sättas in så tidigt som möjligt 

när behovet finns. Alternativa lärverktyg är vanligt förekommande för elever med läs- och 

skrivsvårigheter bland mina respondenter, vilket enligt Lindeblad (2017) och Fälth och Svensson 

(2015) kan vara ett välfungerande sätt för elever att införskaffa sin kunskap. Eleverna får genom 

dessa hjälpmedel möjlighet att få text uppläst via appar och dataprogram. De kan även få skriv- 

och stavningshjälp via tekniska hjälpmedel, vilket kan utföras i klassrummet. Respondenterna i 

min studie tycks arbeta flexibelt för att anpassa undervisningen till eleverna och att stöttningen 

sker på olika sätt beroende av situationen. Att arbeta flexibelt, med varierande elevgrupper och 

korta pass av enskild träning beskriver även Sundqvist (2014) är en förutsättning för att skapa en 

god inkludering. Ändå kan jag skönja en viss repertoar av stöttning som erbjuds. Stöttningen som 

sätts in för elever med läs- och skrivsvårigheter måste likväl anpassas till rådande organisation och 

resurser och riskerar därför att bli något begränsad, vilket enligt Sundqvist och Lönnqvist (2016) 

kan medföra att elever i behov av särskilt stöd riskerar att inte få rätt slags stöd när de 

samundervisas. 

Slutsatser utifrån studiens teoretiska ramverk 

Efter att tagit del av tidigare forskning och respondenternas syn och erfarenheter beträffande 

samundervisning drar jag slutsatsen att samundervisning kan vara ett sätt att samordna den 

specialpedagogiska undervisningen inom klassens ram.  Det kan dock tyckas naivt att tro att det 

räcker med att skolan organiseras genom samundervisning och att på så vis lösa alla utmaningar 

skolan möter med elever som på olika sätt inte klarar av den rådande ordinarie verksamheten. 

Detta relaterar jag till Skritcs (1991a, 1991b) resonemang gällande naiv pragmatism. Genom att 

organisera det särskilda stödet genom exempelvis samundervisning kan skolledningen ha en 

uppfattning om att man åtgärdar de svårigheter som finns. Detta skulle man, utifrån Skrtics 

(1991a) resonemang kunna kalla för en typ av maskinbyråkrati, där skolledningen beslutar om 

lösningar (i detta fall samundervisning) för barn i behov av särskilt stöd med standardiserade 

program och redan förutbestämda rutiner. En respondent beskrev hur det tagit fem år innan allt 

kändes som en väl fungerande undervisningsform. Det tycks handla om ett långsiktigt mål, där 

förändringar och justeringar ständigt behövs för att hitta en fungerande organisation (Skrtic, 

1991a). Samundervisning kan även kännas påtvingat från skolledningens håll och därför inte 

välfungerade på grund av motstånd från personalen. Detta i sin tur kan medföra motsättningar i 

personalgruppen på skolan om hur den specialpedagogiska undervisningen ska organiseras, vilket 
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en av respondenternas utsaga ger uttryck för. Lindqvist (2013) beskriver att personalen kan ha 

olika uppfattningar om skolsvårigheter och vilka orsaker som ligger till grund för att elever 

behöver speciallärarhjälp. Lärares motstånd och hävdande av sin autonomi att ta egna beslut om 

hur organisationen av specialpedagogiska insatser ska hanteras kan även relateras till en 

professionell byråkrati (Skrtic, 1991a), där de olika lärarprofessionerna arbetar parallellt, utan ett 

direkt samarbete över professionsgränserna. I stället menar Skrtic (1991a) att man bör organisera 

arbetet genom att se bortom specialiseringar och genom det skapa ett ömsesidigt beroende, där 

kollegorna har delat gemensamt perspektiv och ansvar. Beträffande roll- och ansvarsfördelningen 

framkom det i min studie att det är explicita skillnader mellan speciallärarens och klasslärarens 

olika roller. Skrtic (1991a, 1991b) beskriver att det finns nackdelar med professionell byråkrati 

och att två skilda lärarprofessioner formas. Lindqvist (2013) kan emellertid se fördelar med att vi 

innehar olika slags kompetenser men precis som Skrtic (1991a, 1991b) påpekar är det viktigt att 

dessa kompetenser samverkar och inte kolliderar. Vidare beskriver Skrtic (1991b) att skolans sätt 

att organisera arbetet, där lärarprofessionerna arbetar parallellt och utifrån respektive 

specialisering hindrar ett väl fungerande samarbete. Alla respondenter i denna studie betonade 

vikten av samsyn för att skapa ett väl fungerande samarbete. Samtidigt kan man utifrån ett kritiskt 

perspektiv fundera över om det alltid är viktigt med samsyn. Vid åsiktsskillnader kan perspektiv 

jämföras mot varandra vilket kan leda till att ny kunskap uppdagas och egna föreställningar och 

förväntningar får komma till ytan och utmanas (Cherryholmes, 1988). 

 

Även om flera tidigare studier (Rivera et al, 2014; Scruggs et al, 2007; Sundqvist & Lönnqvist, 

2016) liksom respondenterna i denna studie påtalade positiva effekter gällande sociala fördelar vid 

samundervisning är det ur ett kritiskt perspektiv också viktigt att reflektera över resultat från 

exempelvis Hangs och Rabrens (2009); Murawsis (2006) och Tremblays (2013) studier där inga 

signifikanta höjningar vad gäller elevernas skolresultat kunde skönjas efter det att de 

samundervisats. Hangs och Rabrens (2009) studie påvisade även att elevers skolfrånvaro ökat 

under året de samundervisats. Detta åskådliggör att samundervisning inte kan ses som en optimal 

undervisningsform som löser skolans alla dilemman, utan bör ses som en möjlig 

organisationsform som kan vidga lärares repertoar i vissa situationer. Respondenterna i min 

studie sa sig arbeta på ett flexibelt sätt, de mötte eleverna där de befann sig och de tog hänsyn till 

deras känslor. Något som jag ändå tolkat utifrån intervjuerna är emellertid att det likväl föreligger 

begränsningar beträffande vilka anpassningar skolpersonal kan genomföra. Detta sätter jag i 

relation till Skrtics (1991b) kritik mot skolans sätt att organiseras liknande en maskinbyråkrati, 

genom att tillhandahålla lösningar för barn i behov av särskilt stöd med designerade program och 

rutiner. Om skolan löser problem med standardiserade lösningar kommer skolan inte att 

utvecklas och istället fastna i invanda rutiner. Ändå tycks skolan erbjuda en snäv repertoar av 

lösningar. Genom snäva lösningar tvingas lärare att matcha elevernas behov till vad som kan 

genomföras (Skrtic, 1991a). Vidare menar Skrtic, 1991a) att konsekvensen av detta således kan bli 
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problematiskt, då de enskilda behoven hos eleverna eventuellt inte stämmer med de lösningar 

som erbjuds. I min studie framkom även att enskild undervisning utanför den ordinarie 

verksamheten erbjöds, då respondenterna pekade på att det fanns tillfällen då stöttningen inte 

kunde genomföras i klassrummet. Samundervisning leder således inte i alla situationer till 

inkludering. Inkludering som idé tycks krocka med dagens skolorganisation, där differentiering av 

elever görs. Genom att differentiera elever blir det skolans syn på vad som är avvikande som 

ligger till grund för vilka elever som behöver stöttning (Persson, 1998; Lindqvist & Rodell, 2015). 

Lindqvist och Rodell (2015) beskriver att det verkar vara svårt för skolor att leva upp till de 

intentionerna som Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) var avsedd att leda till. 

Skrtic (1991a) menar att en jämlik skola inte ska differentiera elever genom särlösningar, då kan 

eleverna omöjligt bli jämlika. Vidare menar Skrtic (1991a) att när specialundervisningen som en 

parallell organisation blir ett skyddsnät till den allmänna undervisningen och sätts in när den 

allmänna undervisningen inte fungerar, kommer inte heller den allmänna undervisningen tvingas 

till förändring och utvecklas. Vidare beskriver Skrtic (1991a) att innan skolan har genomgått de 

förändringar som är nödvändiga bör undervisningen ske flexibelt. Flexibilitet var något 

respondenterna i min studie också påpekade var viktigt i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. 

Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod då forskaren ges möjligheten att ställa 

följdfrågor till respondenterna (Bryman, 2016). Genom detta kan forskaren föra intervjun vidare 

och komma till kärnan för studiens syfte (Bryman, 2016). Jag valde att genomföra intervjuerna 

med klasslärare och speciallärare som jag inte känner. Detta var ett medvetet val, vilket jag tyckte 

var passande eftersom jag nu förhoppningsvis haft färre förutfattade meningar om 

respondenterna och deras arbetsplatser. Självklart hade intervjuer på min egen arbetsplats och 

med kollegor jag känner varit ett enklare val både tids- och bekvämlighetsmässigt. Det hade varit 

intressant att intervjua en speciallärare och en klasslärare som samundervisar tillsammans. Detta 

för att få ett vidare perspektiv av samma undervisningssituation. Detta har jag tyvärr inte hittat. Å 

andra sidan hade det kanske blivit svårt för respondenterna i en sådan studie att svara helt 

sanningsenligt samt behålla deras anonymitet. Det jag inte får fram genom intervjuerna är hur 

respondenterna verkligen arbetar. Då hade jag behövt komplettera intervjuerna med 

observationer. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det alltid finns risk att den intervjuade 

beskriver hur hen borde arbeta och inte hur hen faktiskt gör. Meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann, 2014) och kodningsprocessen (Glasers, 1978, 1998, 2001 refererad i Fejes & 

Thornberg, 2016, s. 48) som analysverktyg kan innebära att jag som tolkare av det insamlade 

datamaterialet väljer viss information men sorterar bort annan. Fejes och Thornberg (2015) 

menar att i kvalitativa studier är fokus inte att hitta sanningar, utan att beskriva individers olika 

perspektiv. Jag anser därför att dessa analysverktyg är väl fungerande analysmetoder, då jag 
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systematiskt och tydligt kan sammanfatta och sortera den information jag fått in och finna 

perspektiv på respondenternas syn och erfarenheter inom det valda ämnet. Gällande studiens 

tillförlitlighet har jag valt att utgå från de begrepp Bryman (2016) lyfter fram: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Dessa presenteras var för sig 

nedan. 

Trovärdighet 

Bryman (2016) beskriver trovärdighet som motsvarigheten till validitet, alltså att studien verkligen 

undersöker det som ämnats för studien. Bryman (2016) beskriver hur man som forskare kan 

använda flera metoder för att kontrollera sina resultats korrekthet, genom begreppet 

triangulering. Detta används för att få en högre grad av tillförlitlighet. Jag hade kunnat låta någon 

annan ta del av mitt insamlade datamaterial så att vi varit två som tolkat informationen från 

intervjuerna. Detta har jag inte gjort, inte heller har jag använt mig av flera 

datainsamlingsmetoder, däremot har jag försökt stärka min studies korrekthet genom att med 

jämna mellanrum sammanfatta vad respondenterna sagt. Min studie utgick från speciallärares och 

klasslärares egna beskrivningar av deras arbete gällande samundervisning och med hjälp av 

följdfrågor har jag försökt försäkra mig om att jag tolkat deras svar korrekt. Detta enligt 

beskrivning av Kvale och Brinkmann (2014). 

Överförbarhet 

Överförbarhet jämför jag med begreppet generaliseringsbarhet, alltså hur pass bra andra forskare 

kan göra en liknande studie och få samma resultat. Beträffande överförbarheten kommer studien 

att visa på brister, då studien har begränsats till en snäv population (speciallärare och klasslärare 

som samundervisar). Ett större urval av deltagare hade behövts i studien för att få högre mått av 

överförbarhet. Även om någon skulle följa tillvägagångssättet i denna studie och göra en egen är 

det inte säkert att denne skulle få liknande resultat, eftersom studier av detta slag fokuserar på 

individer i ett specifikt sammanhang. Skolors organisation, traditioner och förutsättningar skiljer 

sig åt mellan olika skolor och kommuner, vilket man också behöver ta med i beräkningen. Jag har 

istället försökt beskriva mitt tillvägagångssätt så noggrant som möjligt och låter läsaren bedöma 

dess överförbarhet (Bryman, 2016). 

Pålitlighet 

Eftersom studien grundar sig på mina tolkningar av datainsamlingen innebär det att det finns 

utrymme för oenighet, då annan forskare eventuellt skulle tolka respondenterna på annat sätt 

(Backman, 2016). Med den datainsamlingen jag använt (semistrukturerade intervjuer) är det också 

svårt att göra studier och få samma resultat, då andra forskare eventuellt skulle ha valt att ställa 

andra följdfrågor än vad jag gjort. 
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Möjlighet att styrka och konfirmera 

Bryman (2016) beskriver hur detta kriterium innebär att forskaren är medveten om att det inte 

går att vara helt objektiv i kvalitativa forskningsstudier. För att försöka ha så få egna förutfattade 

meningar och värderingar som möjligt valde jag därför att utföra intervjuerna på andra skolor än 

min egen arbetsplats. Jag valde också ut respondenter jag inte tidigare kände, för att kunna vara så 

objektiv som möjligt. Ändå är det svårt att helt bortse från sina egna värderingar och 

erfarenheter. Jag har under mina intervjuer försökt hålla helt inne med mina egna åsikter, tankar 

och erfarenheter för att enbart ta del av respondenternas syn och erfarenheter och jag har inte 

medvetet ställt ledande frågor. 

Konklusion 

Då studien innefattar en begränsning av deltagande respondenter kan inga generella konklusioner 

dras. Å andra sidan är inte tanken med en kvalitativ studie att dra generellbara konklusioner 

beträffande resultatet. Tanken med en kvalitativ studie är att ta del av respondenters erfarenheter, 

vilket jag anser att jag har gjort. Jag bedömer att jag har svarat på de frågeställningar som studien 

var ämnad att besvara men överlåter det emellertid till läsaren att värdera om studiens intention 

ernåtts.  

 

Syftet med studien var att undersöka och få mer kunskap om speciallärares och klasslärares 

erfarenheter och syn på samundervisning. Jag bedömer det som viktigt att undersöka och 

diskutera samundervisning som fenomen för att öka kunskapen om detta sätt att samordna den 

specialpedagogiska undervisningen. Genom att undersöka och diskutera detta kan 

samundervisningens fördelar och nackdelar framträda samt förstås sett utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Det som tycks framträda är att det finns många fördelar med 

samundervisning men även utmaningar. Det finns inte ett rätt sätt att organisera 

samundervisningen på, utan det är ständigt beroende av vilka elever som finns i skolans 

organisation och deras individuella behov. Utifrån respondenternas svar uttrycks att de alla 

arbetar på ett medvetet och flexibelt sätt för att möta elevernas olikheter. Däremot är det viktigt 

att inte stanna i denna process, utan se det som ett ständigt pågående arbete utan slut. 

Följaktligen behöver skolpersonal, likt Skrtics (1991a) kritiska resonemang, ständigt reflektera och 

kritiskt granska fenomen som inkludering och undervisningsformer som exempelvis 

samundervisning. Det är först när fenomen prövas och sätts in i en större kontext som ett 

helhetsperspektiv kan skapas, vilket i sin tur kan leda till att konsekvenserna av organisationen 

kan förstås. Detta betyder att verksamma och forskare ständigt behöver reflektera kring fenomen 

i verksamheten och hur verksamheten bedrivs samt koppla vetande till erfarenhet (Cherryholmes, 

1988).  
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Genom att ha fått ta del av speciallärares och klasslärares syn och erfarenheter om 

samundervisning samt genomförandet av denna studie hoppas jag att jag bidragit till mer kunskap 

om samundervisning. Att få mer kunskap om samundervisning kan vara av intresse för de 

pedagoger och skolledare som begrundar hur den specialpedagogiska organisationen kan 

samordnas. Till dig som läser detta och blir intresserad av att börja samundervisa kommer här ett 

uppmuntrande citat: 

I think if someone is really interested in collaboration the only way to really figure out 
how to work with someone and how to interact is to do it. I never attended a workshop 
in how to do inclusion or how to collaborate. (Frisk, 2004, p. 100 refererad i Scruggs et al, 
2007, p. 404). 

 

Fortsatt forskning 

I denna studie har jag endast tagit del av speciallärares och klasslärares syn på och erfarenheter av 

samundervisning. Det skulle därför vara intressant att i vidare forskning utgå från elevernas 

perspektiv och undersöka hur de upplever samundervisning. Det skulle också vara intressant att 

jämföra olika samundervisningsformer för att se om någon samundervisningsform är mer 

gynnsam än någon annan med tanke på elevernas skolresultat och sociala välmående. Som jag 

tidigare beskrivit pekar även Sundqvist och Lönnqvist (2016) på behovet av fler nordiska studier 

gällande samundervisning.   
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                                                                 Bilaga 1 

    Informations/samtyckesbrev 

 

 

Förfrågan om deltagande 

 

Under våren 2018 kommer jag att skriva mitt examensarbete inom speciallärarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Fokus på studien är samundervisning, där jag vill undersöka samarbetet 

mellan speciallärare och klasslärare och hur gemensamma lektioner mellan dessa lärarprofessioner 

kan planeras och genomföras. Jag kommer att använda mig av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod, för att på så vis undersöka speciallärares och klasslärares upplevelser och 

erfarenheter kring detta.  

 

 

Syfte och genomförande 

 

Syftet med studien är att få ökad kunskap kring speciallärares och klasslärares syn och 

erfarenheter av samundervisning och hur specialundervisningen samordnas för elever med läs- 

och skrivsvårigheter genom denna undervisningsform. Jag anser det är viktigt att få mer kunskap 

om samundervisning eftersom det i forskning beskrivs som ett sätt att tillhandahålla en 

inkluderad utbildning.  Jag kommer att intervjua några speciallärare och klasslärare i grundskolan 

som säger att de samundervisar, helt eller delvis. Varje intervju kommer att ta cirka 30 minuter 

och äger rum på respektives lärares arbetsplats, eller enligt överenskommelse. Jag kommer att 

spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Endast jag och min handledare kommer att 

kunna ta del av det inspelade och transkriberade materialet. Ingen information gällande namn, 

kön eller ålder kommer att finnas med i studien. Det ska alltså inte kunna gå att härleda 

information i studien till enskilda skolor, lärare eller speciallärare, detta i linje med 

Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Efter genomförd studie kommer det färdiga 

examensarbetet publiceras i Uppsala universitetets databas DIVA och då kommer det insamlade 

materialet att makuleras.  

 

Du tillfrågas härmed att delta i denna studie. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan 

närsomhelst välja att avbryta. Jag ser fram emot ditt deltagande! 
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Medgivande  

 

Jag har tagit del av informationen om studien som redogjorts för ovan och jag ger mitt samtycke 

till att delta i en intervju.   

 

 

 

Ort:    Datum:  

 

 

 

Signatur: __________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande:_________________________________  

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Vid frågor kontakta:  

Matilda Färenmark  

matilda.farenmark@skola.uppsala.se  

070-303 75 46 

 

            

Handledare:  

Gunilla Lindqvist 

docent och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet 

gunilla.lindqvist@edu.uu.se 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 Hur länge har du arbetar som speciallärare/klasslärare?  

- Utbildning? Yrkesverksamma år? Erfarenhet av samundervisning? 

 

 Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

 

 Beskriv vad samundervisning är för dig?  

 

 Beskriv vad inkludering är för dig? 

 

 Vad anser du behövs för att samarbetet mellan klasslärare och speciallärare ska vara 

framgångsrikt?  

- Planeringstid? Bedömning? Relationer? 

 

 Vilka fördelar/möjligheter ser du med samundervisning?  

 

 Vilka nackdelar/hinder/svårigheter ser du med samundervisning?  

 

 Varför har ni valt att samundervisa på din skola? 

- Vem initierade? Deltagande skolledning? Övergripande arbetssätt på hela skolan? 

 

 Hur fördelas ansvarsområdena vid samundervisning på din skola? 

- Vem gör vad? Placering av elevgrupper? Indelning av elever? Ansvar? 

 

 Hur arbetar du med elever i behov av särskilt stöd vid läs- och skrivsvårigheter? 

- Vem ansvarar för vad? 


