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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur speciallärare definierar begreppet samundervisning 
och hur de förhåller sig till begreppet i sin egen praktik. För att undersöka detta genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med sju speciallärare, verksamma från förskoleklass till årskurs 9. 
Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 
2009) och innehållsanalys (Harboe, 2013). Ytterligare en analys gjordes utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv (Burr, 2003). Resultaten visade att samundervisning var ett 
relativt okänt begrepp hos de sju intervjupersonerna. Några speciallärare hade erfarenhet av 
arbetssättet, men då utan att ha kallat detta för samundervisning. Resultaten visade vidare att 
intervjupersonerna såg att samundervisning som arbetsform borde bidra till högre måluppfyllelse 
hos eleverna, samt skapa tryggare elever som blir mer synliga för fler vuxna i skolan. Vidare 
uttryckte intervjupersonerna att arbetssättet skulle kunna bidra till att utveckla professionerna, både 
för den ordinarie läraren och för specialläraren. Intervjupersonerna menade att definition av 
begreppet, en gemensam vision och ett tydligt syfte med arbetssättet, var en förutsättning för att 
samundervisningen skall fungera väl. Även gemensam planeringstid mellan de två samundervisande 
pedagogerna var en förutsättning för goda resultat. Vidare menade intervjupersonerna att 
samundervisning riskerar att bli konfliktfylld om inte tillitsfulla relationer har byggts upp mellan de 
två samundervisande pedagogerna, eller om erfarenhet och kunskap om arbetssättet saknas. 
Tidigare forskning som presenteras i denna studie, bekräftar detta resultat.  
 
Nyckelord: Specialpedagogik, samundervisning, co-teaching, grundskola, intervju 
 



 

 3 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de sju intervjupersonerna som jag fick möjlighet att intervjua och vars 
medverkan gjorde detta examensarbete möjligt. Intervjutillfällena gav förutom värdefull 
information till denna studie, även möjlighet till reflektion utifrån min egen roll som blivande 
speciallärare, något som jag uppskattar oerhört mycket. 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Gunilla Lindqvist, som med sitt stora 
engagemang, frikostigt har delat med sig av sin tid och kunskap och lett mig genom den här 
processen. Jag är otroligt tacksam över att du har varit min handledare.  
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Inledning 

År 1970 tillsattes en utredning med syfte att undersöka vilka förändringar som behövde göras inom 

specialundervisningen i svensk skola. Detta resulterade i en rapport som släpptes 1974, med 

namnet Utredningen om skolans inre arbete (SIA). SIA-utredningen lyfte fram att skolproblem inte 

skulle lastas en enskild elev, utan snarare ses som ett organisatoriskt problem. Utredningen föreslog 

att det specialpedagogiska stödet i första hand skulle förläggas till den ordinarie gruppen och inte 

till särskilda undervisningsgrupper. Vidare föreslog den även att specialläraren skulle arbeta med 

samundervisning, genom att specialläraren ingick i ett arbetslag tillsammans med lärare, 

ämneslärare och fritidspedagoger (SOU 1974:53). Bladini (1990) menar att detta arbetssätt blev 

svårt att omsätta i praktiken, eftersom skolorna saknade kunskap och erfarenhet kring 

samundervisning. Andra studier visar att elever når framgångar i skolarbetet när pedagoger 

samarbetar med varandra och speciallärare eller specialpedagog finns tillgänglig inne i klassrummet 

(Nilholm & Alm, 2010; Hang & Rabren, 2009; Sundqvist & Lönnqvist, 2016).  

 

År 1977 föreslogs att speciallärarutbildningen skulle göras om utifrån SIA-utredningens tankar. 

Därmed skulle fokus i första hand ligga på att analysera elevens skolsituation utifrån dennes miljö 

och bakgrund istället för kring elevens individuella tillkortakommande (Bladini, 1990). Persson 

(1998) talar om ett relationellt perspektiv, vilket innebär att relationer, kommunikation och 

interaktion mellan människor som verkar i skolan, är avgörande för hur en elev utvecklas. Utifrån 

ett relationellt perspektiv blir det viktigt att granska, utveckla och utvärdera den lärandemiljö och 

den organisation som eleven befinner sig i, då denna anses spela en avgörande roll då vi söker svar 

på varför en elev befinner sig i svårigheter (Persson, 1998). I likhet med vad som föreslogs i SIA-

utredningen, lägger det relationella perspektivet i huvudsak ansvaret för en elevs svårigheter i 

skolan, på miljön och inte på den enskilda eleven (Persson, 1998). Således borde det relationella 

perspektivet kunna användas för att motivera att specialpedagogiska insatser blir en naturlig del av 

den ordinarie undervisningen där kommunikation, relationer och ett gemensamt ansvar för elevens 

lärande är i fokus (Skolverket, 2011).  

 

Sundqvist och Lönnqvist (2016) menar att alla elever har rätt att få undervisning med jämnåriga, 

även elever som är i behov av stöd. Enligt författarna är ett fungerande samarbete mellan lärare 

avgörande för om skolors inkluderingsarbete skall lyckas. Vidare menar författarna att 

samundervisning kan vara ett sätt att låta det allmändidaktiska och det specialpedagogiska mötas i 

en inkluderande miljö.  
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Utifrån detta, skulle fler studier kring samundervisning och hur speciallärare definierar samt 

förhåller sig till begreppet, kunna vara av intresse. Detta examensarbete undersöker därför hur 

speciallärare definierar begreppet samundervisning, samt hur de förhåller sig till begreppet i sin 

egen praktik.  

 

Enligt Lindberg (2007) behöver en elev ha förmågan att beskriva, kategorisera, definiera, jämföra 

och ange samband och orsaker, i samtliga skolämnen. En förutsättning för detta är att eleven kan 

förstå, verbalisera och sätta olika begrepp i ett sammanhang. En elev som saknar denna kunskap, 

kan inte heller värdera och kritiskt granska information som denne möter. Lindberg (2007) och 

Hyltenstam (2010) menar att en elevs ordförråd är avgörande för hur hen kommer att förstå de 

texter som denne möter. Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010) och Lindberg (2007) menar att 

en läsare behöver förstå 95-98% av orden i en text, för att kunna tillgodogöra sig innehållet. 

Därmed kan en elevs språk-, läs-, och skrivutveckling vara av stor betydelse för skolframgången, i 

skolans samtliga ämnen. Denna studie har sin utgångspunkt i ämnet svenska, men även andra 

skolämnen berörs, då en elevs språk-, läs-, och skrivförmåga enligt beskrivning ovan, ofta påverkar 

skolframgången i samtliga skolämnen. 
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Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att tydliggöra samundervisningens relevans för svensk grundskola idag. 
Avsnittet avslutas med en presentation av de begrepp som anses relevanta för denna studie.  

Samundervisning i en svensk kontext 

Salamancadeklarationen (2006) påvisar att skolan är till för alla barn och att alla barn bör undervisas 

tillsammans, när så är möjligt. Därför behöver skolan erbjuda en anpassad och varierad 

undervisning som alla elever kan tillgodogöra sig. Vidare konstaterar Salamancadeklarationen 

(2006) att särskilda undervisningsgrupper eller klasser, bör vara en undantagslösning som enbart 

tas till när den ordinarie undervisningen inte kan tillgodose en elevs sociala eller kunskapsmässiga 

behov, eller när en särskild placering krävs utifrån hänsyn till barnets eller omgivningens bästa.  

 

Nilholm och Göransson (2014) nämner begreppet gemenskapsorienterad inkludering och menar att 

skolan är ansvarig för att inkludera alla elever oavsett bakgrund. Vidare bör en inkluderande skola 

se olikheter som en tillgång. Alla elever har rätt att känna sig delaktiga, både i ett socialt och 

pedagogiskt sammanhang. De har även rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar. Författarna anser att skolan behöver bygga på demokratiska arbetsprocesser, om 

en gemenskapsorienterad inkludering skall vara möjlig. Samarbete och gemensam problemlösning 

blir en naturlig del av ett sådant skolsystem. Persson och Persson (2013) menar att en inkluderande 

undervisning inte medför några negativa konsekvenser när elever i behov av stöd, ingår i en 

ordinarie klass. Varken för eleven i behov av särskilt stöd, eller för dennes klasskamrater som inte 

är i behov av stöd. Enligt detta borde specialläraren verka för en inkluderande skolmiljö. 

Samundervisning skulle kunna vara ett sätt att nå dit (Sundqvist, 2016). 

 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att alla skolor skall ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator. I skolan skall det även finnas personal med specialpedagogisk kompetens. 

Enligt skolinspektionens rapport (2017) skall elevhälsan syfta till att skapa en positiv 

lärandesituation för eleven. Elevhälsan skall bedöma och planera hur en elevs problem skall mötas 

på bästa sätt. Arbetet inom elevhälsan skall främst vara främjande och förebyggande. 

Skolinspektionens rapport visar dock att många skolor brister i sin samverkan mellan elevhälsa och 

skolans övriga personal (Rapport 455, 2017), samundervisning skulle kunna vara en metod för att 

jobba för en tydligare samverkan mellan specialläraren och den ordinarie läraren.  
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I den nuvarande läroplanen för grundskolan står att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. 

Detta innebär att skolans undervisning skall anpassas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och 

behov och ha sin utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper. 

Skolan skall verka för att alla elever når målen, vilket innebär att undervisningen inte kan utformas 

lika för alla elever (Skolverket, 2011). År 2011 kom skolverkets skrift Särskilt stöd i grundskolan – En 

sammanställning av senare års forskning och utvärdering. I denna redogörs hur det särskilda stödet 

organiseras i 262 av Sveriges kommuner. Rapporten visar att särskiljande lösningar är vanligt 

förekommande i Sveriges skolor. Drygt 80% av kommunerna anser att det är vanligt eller ganska 

vanligt att eleverna får stöd genom särskild undervisning av speciallärare/specialpedagog under en 

viss tid i veckan. Lika vanligt förekommande är det att eleven får handledning av 

speciallärare/specialpedagog, via sin ordinarie klass/grupp. Vidare svarar 70% av företrädarna för 

kommunerna att det är vanligt eller ganska vanligt att eleverna har tillgång till en elevassistent i 

klassrummet, samt att eleven undervisas i stor och liten grupp mindre än 50% av sin skoltid. I 

samma skrift går det att läsa att särskilda undervisningsgrupper har blivit allt vanligare i många 

kommuner, trots att ambitionen att arbeta mer inkluderande har ökat. Ingenstans lyfts frågan om 

skolorna arbetar med samundervisning (Skolverket, 2011a). 

 

Trots att SIA-utredningen (SOU 1974:53) liksom Salamancadeklarationen (2006), förespråkar en 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd, med utgångspunkt i den ordinarie klassen i första 

hand, visar Skolverkets skrift (2011a) att särskiljande lösningar i form av undervisning i mindre 

grupp eller enskild undervisning med speciallärare, fortfarande är den dominerande åtgärden i 

svensk skola. SIA-utredningen föreslog för mer än 40 år sedan att samundervisning kunde vara en 

metod för att uppnå en mer inkluderande skola. Genom samundervisning kunde oerfarna lärare få 

stöd i att individualisera sin undervisning gällande mängden av stoff, hastighet och metodik, i 

arbetet med elever i behov av stöd. På samma sätt kunde varierade undervisningsgrupper användas 

som ett sätt att samundervisa alla elever i skolan. Gruppstorleken och sammansättningen av elever 

i gruppen föreslogs anpassas till ämnesinnehållet (SOU 1974:53). Bladini (1990) menar att detta 

arbetssätt blev svårt att omsätta i praktiken eftersom det saknades kunskap och erfarenhet om hur 

ett sådant arbetssätt skulle organiseras i praktiken.  

 

Utifrån de ovan presenterade beskrivningarna och föreskrifterna om skolans och elevhälsans arbete 

tycks ett gemenskapsorienterat och inkluderande arbetssätt ligga nära speciallärarens förväntade 

arbetsuppgifter, samtidigt tydliggörs det att detta arbetssätt kan vara svårt att omsätta i praktiken 
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(Bladini, 1990; Nilholm och Alm, 2010; SOU 1974:53; Persson, 1998; Nilholm & Göransson, 

2014). 

Begreppsförklaring 

Samundervisning 
Jag kommer i detta examensarbete att använda mig av det svenska begreppet samundervisning, detta 

likställer jag med Friend, Cook, Hurley-Chamberlain och Shambergers (2010) begrepp co-teaching. 

Författarna förklarar co-teaching enligt följande:  

Co-teaching may be defined as the partnering of a general education teacher and a special 
education teacher or another specialist for the purpose of jointly delivering instruction to 
a diverse group of students, including those with disabilities or other special needs, in a 
general education setting and in a way that flexibly and deliberately meets their learning 
needs (Friend et al, 2010, s.11).  

Vidare lyfter Friend et al (2010) fram sex olika former av samundervisning. Jag tolkar dessa på 

följande vis. 

1. En undervisar, en observerar, vilket innebär att en pedagog undervisar, medan den andra 

pedagogen observerar. 

2. Stationsundervisning, eleverna delas upp i tre grupper, där de två pedagogerna har 

undervisning med varsin grupp medan den tredje gruppen arbetar självständigt.  

3. Sida vid sida, de två pedagogerna delar gruppen med elever på hälften och undervisar 

samma innehåll på varsitt håll.  

4. Alternativ undervisning, en pedagog arbetar med en större elevgrupp, medan den andra 

pedagogen tar en mindre grupp elever för att undervisa dessa mer intensivt exempelvis 

genom repetition eller fördjupning av ett ämnesinnehåll.  

5. Gruppundervisning, de två pedagogerna har varsin grupp elever och representerar olika 

synsätt av ämnesstoffet med syfte att visa på olika sätt att lösa ett gemensamt problem, eller 

för att belysa en debatt från två olika synvinklar.  

6. En undervisar, en assisterar, den ena pedagogen leder undervisningen och den andra hjälper 

elever som behöver stöd, individuellt.  

 

I detta examensarbete innebär samundervisning att en utbildad speciallärare eller specialpedagog, 

tillsammans med en lärare utan specialpedagogisk utbildning undervisar en grupp elever. Eleverna 

skall undervisas i sin ordinarie miljö. I denna grupp finns elever i behov av extra anpassningar, 

elever i behov av särskilt stöd, likväl elever som inte är i behov av varken extra anpassningar eller 
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särskilt stöd. I detta examensarbete menar jag att samundervisning kan ske genom arbete i en eller 

flera av de sex former som Friend et al (2010) redovisar ovan. 

Speciallärare och specialpedagog 
I skollagen (2010:800) §25 står att läsa att skolan är skyldig att tillhandahålla en elevhälsa som 

omfattar medicinsk, psykologisk och specialpedagogisk kompetens. Vidare finns det inte 

specificerat vad specialpedagogisk kompetens innebär i verksamheten. Det framhålls att detta inte 

nödvändigtvis innebär att personen i fråga har en specialpedagogutbildning, utan det kan vara till 

exempel en speciallärare eller en rektor med ansvar för specialpedagogiska frågor.  

 

von Ahlefeld Nisser (2009) menar att specialpedagogers roll i skolan är otydlig. Dennes 

arbetsuppgifter arbetas ofta fram tillsammans med skolledaren, vanligen är specialpedagogens roll 

mer åt det handledande hållet än åt praktisk undervisning direkt med elever. Författaren menar 

vidare att speciallärare i större omfattning arbetar mot elever, än med handledning av personal (von 

Ahlefeld Nisser, 2009). I Skolverkets publikation om legitimation för speciallärare (2016) står att 

en specialpedagogexamen kan jämställas med en speciallärarexamen, om utbildningen till 

specialpedagog är påbörjad senast höstterminen 2008. Detta eftersom Sverige inte erbjöd en 

speciallärarutbildning under många år (Skolverket, 2016).  

  

Utifrån ovanstående kommer jag därför i detta examensarbete i första hand att använda mig av 

begreppet speciallärare. När intervjupersoner eller tidigare forskning använder begreppet 

specialpedagog, kommer jag välja att skriva ut detta. Oavsett om jag skriver speciallärare eller 

specialpedagog likställer jag dessa två yrkesgrupper med varandra, i detta arbete. 
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Forskningsöversikt 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av den litteratursökning som har gjorts. Därefter 

presenteras resultatet av denna utifrån tre rubriker; effekten av samundervisning, förutsättningar 

för en lyckad samundervisning och utmaningar vid samundervisning. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

Metod för sökning 
För att få aktuella studier begränsade jag mina sökningar till att gälla åren 2007-2017. Få studier 

utgår från det svenska skolsystemet. De två studier som undersöker svensk skola (Gustafson och 

Hjörne, 2015; Ljunggren De Silva, 2013), har inte studerat samundervisning specifikt. Eftersom få 

studier finns kring samundervisning i svensk skola, har jag ändå valt att ha med dessa två. 

Majoriteten av studierna har istället sin bakgrund i USA, men även Kanada, Australien, Grekland 

och Belgien. I en meta-analys har Sundqvist och Lönnqvist (2016) granskat 13 olika studier om 

samundervisning, en av dessa är gjord i Finland och denna är den enda studien gjord i något av de 

nordiska länderna (Sundqvist & Lönnqvist, 2016).   

 

Jag har sökt i flera olika databaser såsom Google Scholar, Education Source och ERIC (Education 

Resource Information Center). Jag har även valt att enbart söka på publicerade artiklar, som därmed 

även blivit granskade. Vid sökningen kombinerade jag orden nedan på olika sätt. Jag fick omkring 

100-200 träffar per sökning. Varje studie lästes översiktligt, via rubrik och sammanfattning. 

Därefter valde jag ut de studier som låg närmast mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

Då mitt examensarbete syftar till att utveckla mer kunskap kring hur speciallärare definierar 
begreppet samundervisning, samt speciallärares erfarenhet av samundervisning som arbetsform, 
har jag valt att främst använda mig av följande sökord; samundervisning, speciallärare, 
specialpedagog, co-teaching, team-teaching, collaboration, special education, professional 
development, teaming, inclusion, inclusive classroom, teacher development, station teaching, 
middle school, special educator, special teacher. 

Effekten av samundervisning 
Scruggs, Mastropieri och McDuffie (2007) har gjort en metaanalys av 32 olika studier kring 

samundervisning. Studierna är från USA, Kanada och Australien och täcker in förskola upp till 

gymnasiet. Liksom Sundqvist & Lönnqvist (2016) visar också Scruggs et al (2007) att eleverna som 

mötte samundervisning, upplevde att en ökad möjlighet till hjälp från läraren eller specialläraren, 

var den största fördelen med arbetssättet. Forbes och Billet (2012) har genomfört en studie kring 
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samundervisning inom naturvetenskap i USA. De skriver i en artikel att fler pedagoger i 

klassrummet möjliggör för elever att söka hjälp och stöd i skolarbetet från fler vuxna och att detta 

upplevs som positivt för eleverna.  

 

Hang och Rabrens (2009) studie syftade till att mäta effekten av samundervisning. Elevernas 

kunskaper mättes i början av studien och följdes upp två år senare vid studiens avslutande. 

Samundervisningen skedde inom engelska, bild, matematik och naturkunskap. Studien utgick från 

7 skolor i USA, från lågstadiet upp till högstadiet. Eleverna som samundervisades upplevde sig i 

stor utsträckning sedda och trygga, eftersom alla pedagoger kände till alla elever (Hang & Rabrens, 

2009). Även Sundqvist och Lönnqvists (2016) studie visar att deltagande pedagoger upplevde att 

eleverna som samundervisades hade bättre skolnärvaro och trivdes bättre i skolan.  

 

Hang och Rabrens (2009) studie visade enhälligt att samundervisning är ett effektivt sätt att 

undervisa elever i behov av särskilt stöd. Både lärare och elever upplevde samundervisningen som 

positiv och eleverna höjde sina studieresultat jämfört med året innan studien påbörjades. Sundqvist 

och Lönnqvist (2016) och Scruggs et al (2007) menar också att deltagarna själva upplevde tydliga 

inlärningsmässiga fördelar när eleverna samundervisades. Eleverna fick generellt högre betyg och 

uppgav att de presterade bättre på lektionerna när de samundervisades, denna upplevelse delades 

även av lärarna. Enligt Sundqvist och Lönnqvist (2016) kunde sådana resultat dock inte påvisas när 

elevernas kunskaper kontrolleras av utomstående.  

 

Scruggs et al (2007) och Forbes och Billets (2012) studier visar att flera lärare upplevde att de 

utvecklades i sin profession under tiden de samundervisade, detta var dock beroende av om de två 

pedagogerna var kompatibla med varandra. När de två samundervisande pedagogerna inte kom 

överens med varandra, visade det sig istället påverka resultaten av samundervisningen negativt. 

Förutsättningar för en lyckad samundervisning 
Fluijt, Bakker och Struyf (2016) har genomfört en metaanalys kring samundervisning. De har 

granskat 17 artiklar med syfte att ta reda på hur team som arbetar med samundervisning uppfattar 

detta arbetssätt. Majoriteten av artiklarna i metaanalysen är från USA. Fluijt, Bakker och Struyf 

(2016) och Scruggs et al (2007) menar att pedagogerna som samundervisar måste utgå från en 

gemensam vision för arbetet, ha erfarenhet, kunskap, samt gemensamma och positiva attityder och 

värderingar kring inkludering som begrepp, för att samundervisningen skall vara framgångsrik. 
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Kamens (2007) har undersökt lärarstudenter och speciallärarstudenter som gjorde sin praktik på en 

skola med fokus på samundervisning. Under hela praktikperioden hade studenterna tillgång till 

erfarna handledare. Innan studenterna påbörjade sin praktik, fick de inte någon särskild utbildning 

kring samundervisning som arbetssätt. Till en början planerade studenterna sina lektioner 

individuellt, men med uppmuntran från sina handledare utvecklade studenterna sina egna ledarstilar 

och sin samarbetsförmåga. Kamens (2007) menar att studenterna utvecklades av att få möjlighet 

att samundervisa tillsammans med erfarna handledare. Studenterna uttryckte även i studien att de 

genom sina erfarenheter under praktikperioden, kände sig tryggare i att välja samundervisning som 

metod i framtiden.  

 

Gustafson & Hjörne (2015) undersökte en svensk friskola som uttalat bedriver en inkluderande 

undervisning. Författarna intervjuade och observerade elever, lärare, specialpedagog och rektor för 

att få fram hur de olika yrkesgrupperna såg på skolans arbetsform. Författarna lyfter fram att en 

nyckelfaktor för en inkluderande undervisning är de aspekter som Persson (1998) kallar för det 

relationella perspektivet.  Fluijt, Bakker & Struyf (2016) menar även att samundervisningen bör 

pågå under en så pass lång tid att pedagogerna som arbetar tillsammans, får möjlighet att utveckla 

en tillitsfull relation till varandra. 

 

Flera studier (Gustafson & Hjörne, 2015; Fluijt, Bakker & Struyf, 2016; Scruggs et al, 2007; Forbes 

och Billet, 2018) menar att tid för planering och gemensam reflektion mellan pedagogerna och 

samverkande personal, är en förutsättning för att ett inkluderande arbete skall vara genomförbart 

och att samundervisning skall fungera i praktiken. Enligt Gustafson & Hjörne (2015) måste det 

även finns forum att mötas på mellan olika yrkeskategorier i skolan.  

Utmaningar vid samundervisning 
Ljunggren De Silva (2013) bad 15 speciallärare som alla arbetade i åk 1-9 på skolor runt om i 

Stockholm, beskriva hur de arbetade för ett inkluderande klassrum. De fick i intervjuer ge goda 

och sämre exempel på hur ett sådant arbete kunde se ut, utifrån sina egna erfarenheter. De fick 

även svara på frågor kring olika dilemman som kan uppstå i arbetet med ett inkluderande klassrum. 

Även om samundervisning inte var huvudfokus, lyfte studien fram en del frågor kring detta. Lärare 

och speciallärare berättade att det ofta saknade ett gemensamt arbets-, och förhållningssätt kring 

samundervisning. Vidare visar studien att speciallärarna upplevde att de inte hade kunskap i hur de 

skulle utveckla relationen mellan de båda yrkesgrupperna. Detta riskerade att leda till att eleverna 

mötte två pedagoger som i samma situation förväntar sig olika saker från dem. Ytterligare en 

svårighet uppstod när pedagogerna hade olika definition av begreppet inkludering, samt hur detta 
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skulle kunna te sig i verksamheten. Vidare var bristande resurser, samt lite eller ingen gemensam 

planeringstid mellan lärare och speciallärare, det som speciallärarna angav som skäl till att 

samundervisningen inte fungerar väl i verksamheten.  

 

I Sundqvist och Lönnqvists (2016) studie uttryckte vissa elever i behov av särskilt stöd att de inte 

fick den hjälp de behövde när de samundervisades. Eleverna vittnade även om att det stundtals 

kunde bli förvirrande när de mötte två olika lärares sätt att lära ut, eftersom undervisningssätten i 

regel skilde sig åt mellan pedagogerna. 

 

Gurgur och Uzuner (2011) har undersökt hur en lärare och en speciallärare implementerade 

samundervisning i en grundskoleklass i Turkiet. I klassen gick 35 elever, varav två elever var i behov 

av särskilt stöd. Den ena eleven hade ett hörsel- och ett rörelsehinder och den andra eleven 

inlärningssvårigheter. Författarna underströk att inkludering av elever i behov av stöd var ett nytt 

fenomen i Turkiet sedan år 1997, därmed saknas även erfarenhet av detta arbetssätt. Gurgur och 

Uzuner (2011) såg i sin studie att arbetssättet inte fungerade särskilt väl i praktiken. Bland annat 

samarbetade inte de två pedagogerna särskilt väl, varken under lektionstid eller under de 

gemensamma tillfällena för planering. De gav varandra otillräcklig information om ämnesstoffet 

och avbröt varandra med ovidkommande inlägg under lektionstid. Pedagogerna hade inte heller en 

samsyn kring hur de skulle bemöta eleverna i olika situationer och de anpassade inte innehållet i 

tillräckligt hög grad utifrån de två eleverna i behov av stöd. Gurgur och Uzuner (2011) anser därför 

att lärare och speciallärare behöver få utbildning och erfarenhet kring samundervisning. Författarna 

understryker även att samundervisning behöver ske på frivillig basis för de inblandade 

pedagogerna. Gemensam planeringstid och regelbunden utvärdering är även av yttersta vikt för att 

samundervisning skall bli framgångsrik. Därmed visar flera studier (Gurgur och Uzuner 2011; 

Sundqvist & Lönnqvist, 2016; Hang & Rabrens, 2009; Scruggs et al, 2007; Forbes & Billet, 2012) 

att lärare och speciallärare genomgående uttryckte att avsaknaden av gemensam planeringstid och 

gemensam vision för arbetssättet, var det enskilt största hindren för en lyckad samundervisning.  

Sammanfattning 

Fördelar som flera studier lyfter fram är att lärare, speciallärare och elever själva ser stora sociala 

och kunskapsmässiga fördelar med samundervisning. De kunskapsmässiga fördelarna byggde dock 

på elevers och pedagogers egna vittnesmål och kunde inte styrkas då elevernas kunskaper mättes 

av utomstående eller med oberoende tester (Scruggs et al, 2007; Sundqvist & Lönnqvist, 2016; 

Gustafson & Hjörne; 2015).  
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Flera studier (Scruggs et al, 2007; Sundqvist & Lönnqvist, 2016; Gustafson & Hjörne, 2015; Forbes 

& Billet, 2012) indikerar att elever kände sig sedda i högre utsträckning när fler pedagoger deltog i 

undervisningen, samt att de därmed även fick möjlighet till hjälp i större utsträckning. Vidare menar 

Sundqvist & Lönnqvist (2016) att en del elever i behov av särskilt stöd, upplevde att de fick sämre 

hjälp i undervisningssituationer som samundervisades och att det kunde upplevas som förvirrande 

att möta flera olika pedagogers undervisningssätt. Detta resultat stämmer även överens med andra 

studier (Gurgur och Uzuner 2011; Ljunggren De Silva, 2013; Fluijt, Bakker & Struyf, 2016; Scruggs 

et al, 2007) Dessa studier visar att om speciallärare och lärare inte hade ett fungerande samspel 

mellan sig, eller saknade ett gemensamt mål med undervisningen, ökade risken att elever mötte två 

pedagoger som i samma situation förväntade sig olika saker av eleven. 

 

Flera studier (Gurgur och Uzuner, 2011; Ljunggren De Silva, 2013; Fluijt, Bakker & Struyf, 2016; 

Scruggs et al, 2007; Forbes & Billet, 2012) lyfter fram vikten av det som Persson (1998) kallar för 

det relationella perspektivet, både mellan elev och pedagog men även mellan lärare och 

speciallärare. Vidare visar flera studier att pedagoger som samundervisar behöver skapa en god 

relation till varandra och de behöver utveckla en gemensam vision för arbetet. Utifall detta saknas 

eller när det saknas kunskap och erfarenhet av arbetssättet, blir samundervisningen en utmaning 

som påverkar resultatet negativt. Studierna visar att lärare och speciallärare upplever att de utvecklas 

i sin yrkesroll och lär sig av sina kollegor när de samundervisar. Gemensamt för alla studier är att 

vikten av gemensam planeringstid och möjlighet till samtal och reflektion, lyfts fram som en 

förutsättning för en lyckad samundervisning. Ljunggren De Silva (2013) menar även att ytterligare 

en svårighet är när de två undervisande pedagogerna har olika definitioner och förhållningssätt 

kring ett gemensamt begrepp. Samtliga studier lyfter även fram att bristande planeringstid mellan 

lärare och speciallärare är den största utmaningen för en samundervisande organisation (Scruggs et 

al, 2007; Sundqvist & Lönnqvist, 2016; Gustafson & Hjörne, 2015; Forbes & Billet, 2012; Gurgur 

och Uzuner, 2011; Ljunggren De Silva, 2013; Fluijt, Bakker & Struyf, 2016; Kamens, 2007).  

  

Jag har sökt efter studier kring samundervisning i svensk skola men har haft svårt att hitta sådana. 

Jag uppfattar att samundervisning är ett relativt outforskat område i en svensk kontext och därmed 

saknas även studier som är specifika för ämnet svenska. Därför ser jag att detta examensarbete kan 

bidra till att utveckla kunskap om samundervisning utifrån en svensk kontext, med utgångspunkt i 

skolämnet svenska. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur ett antal speciallärare definierar och förhåller 

sig till begreppet samundervisning i sin egen praktik. Data samlades in genom intervjuer, med avsikt 

att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Studien har inte fokuserat på att få fram en 

’sanning’ eller värdera om intervjupersonernas svar var rätt eller fel. Språket har setts som ett 

verktyg och ett uttryck för den erfarenhetsvärld som speciallärarna har kring begreppet 

samundervisning. Utgångspunkten har således varit att speciallärarna genom sitt språk uttrycker 

sina tankar och erfarenheter av begreppet. Tolkning och analys av den insamlade data, har därför 

skett utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Nya begrepp som presenteras är kursiverade i detta 

avsnitt.   

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Enligt Burr (2003) innebär socialkonstruktivismen att vi fokuserar på hur en viss kunskap har 

tillkommit och producerats, framför om en viss kunskap är sann eller falsk. Precis som Burr (2003) 

ser Barlebo Wennberg (2001) att kunskap ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, innebär att 

människor skapar och utvecklar kunskap tillsammans, utifrån den kontext och kultur som vi verkar 

i, genom språket (Barlebo Wennberg, 2001). Burr (2003) menar att socialkonstruktivismen kan 

delas upp i tre teoretiska antaganden som skiljer sig något åt. Enligt relativismen konstruerar vi vår 

värld genom språket. I sin extremaste form kan vi se på socialkonstruktivismen som att det som vi 

saknar ord för, inte heller existerar. Genom språket väljer vi att synliggöra delar av vår värld, på 

bekostnad av att vi samtidigt osynliggör andra delar. Realismen innebär istället att vi kan tänka att 

omvärlden existerar oberoende om vi har ett språk för det eller ej. Det tredje sättet att se på 

socialkonstruktivismen är genom kritisk realism, vilket innebär att vi erkänner att människors 

känslor och uppfattningar existerar, oberoende om vi har ett språk för det eller ej. Däremot är våra 

känslor och uppfattningar inte en spegling av en sorts verklighet (Burr, 2003). I detta arbete ligger 

min förståelse av socialkonstruktivismen närmast kritisk realism. Jag antar att speciallärares känslor 

och uppfattningar existerar, oavsett om denne har begrepp för dessa uttryck. Vidare är jag inte ute 

efter att hitta en ’sanning’ och därmed utgår jag inte heller från att speciallärarens uttryck är ett 

uttryck för en definitiv spegling av en oberoende verklighet.   

 

Burr (2003) menar att vi människor vill förklara omvärlden för oss själva och därför skapar diskurser. 

En diskurs uppstår genom att människor interagerar och samtalar med varandra. Genom vårt språk 

skapar vi diskurser. När vi har skapat en diskurs, har vi samtidigt skapat en social konstruktion, 
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vilken vi behöver förhålla oss till. Samma diskurs – en händelse, en person eller ett föremål kan 

förstås olika beroende på den kontext som diskursen verkar i. Begrepp som vi använder oss av får 

olika mening beroende på den kontext som begreppet används i, av vem och i vilken situation som 

något sägs. Genom språket lär vi känna oss själva och vår omvärld, samt skapar ny kunskap - nya 

diskurser (Burr, 2003).  

 

Samtidigt skapar människor narrativ, berättelser, i syfte att skapa en förståelse och ett sammanhang 

kring sig själva och sin omgivning. Narrativet skapas genom att människans erfarenheter, 

organiseras i en form av historia. I historien vill vi ha en logik och ordning, vilket gör att vi kommer 

att kunna tolka, agera och förhålla oss kring det vi är med om, utifrån hur det passar in i vårat 

narrativ. Erfarenheter som passar in i narrativet kan ses som en bekräftelse på detta, medan 

erfarenheter som inte passar in, kanske inte alls uppmärksammas. Oavsett om människan är 

medveten, eller omedveten om vilket narrativ hen har skapat, kommer det att kunna påverka vilka 

val denne gör i livet, samt hur hen presenterar sig själv i samspel med sin omgivning (Burr, 2003). 

Ett narrativ hos en speciallärare skulle kunna uppstå utifrån en diskurs, som bygger på en tanke om 

att en speciallärare i första hand bör arbeta individuellt med elever. Utifrån kontexten, kan vi sedan 

tolka detta som ett mer eller mindre gynnsamt sätt att arbeta på. Kontexten kommer även påverkar 

hur specialläraren väljer att agera, antingen på ett sätt som bekräftar diskursen och narrativet, eller 

möjliggör att dessa förändras. Barlebo Wennberg (2001) menar att vi människor både skapar och 

återskapar diskurser, genom våra handlingar i livet, i samspel med vår omgivning. Burr (2003) 

menar även att detta kan förklara hur olika människor kan skapa olika diskurser utifrån samma 

kontext. 

 

Diskurser kan uppstå ur samhällets ideologier. Människor förväntas att agera utifrån det samhälle, 

den kontext, som de verkar i. Samtidigt kan samhällets ideologier skapa dilemman som motsäger 

varandra (Burr, 2003). Lindqvists (2013) studie kring specialpedagogers och speciallärares 

förväntade arbetsuppgifter, visar att lärare, skolledare, specialpedagoger och speciallärare, alla har 

olika uppfattningar om vad specialläraren bör lägga sitt fokus och sin arbetstid på. Specialläraren 

förväntas arbeta mot enskilda elever, samtidigt som denne ska arbeta med handledning mot 

skolpersonal, dokumentation och utvärdering av det specialpedagogiska stödet (Lindqvist, 2013).  

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan en speciallärares förväntade arbetsuppgifter, sägas stå i 

relation till den ideologi som påverkar hur vi förhåller oss till skolan som en institution i samhället. 

Samtidigt kan en speciallärare förhålla sig till ett narrativ där denne ser det som sin huvuduppgift 

att arbeta mot enskilda elever. Kontexten kan då skapa, likt beskrivet ovan, olika val för hur 
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specialläraren väljer att agera, samt hur hen åläggs och prioriterar olika arbetsuppgifter inom ramen 

för sin profession (Burr, 2003).  

 

Isaksson (2009) intar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då han ser på skolan och dess förmåga 

att möta elever i behov av särskilt stöd. Individens samspel med omgivningen och eventuella 

svårigheter som uppstår i detta, ses som en del av sociala konstruktioner. Enligt Isaksson (2009) 

uppkommer elever i behov av särskilt stöd ur en kontext som innefattar föreställningar om normer, 

värderingar och den särskilda kultur som eleven befinner sig i. En speciallärare som möter enskilda 

elever utifrån en föreställning om att eleven främst behöver undervisning individuellt, kan ställas 

mot en speciallärare som istället verkar utifrån en diskurs som säger att eleven gynnas mer av att 

mötas i en inkluderande miljö, i låt säga klassrummet. Dessa två speciallärare agerar utifrån olika 

diskurser och narrativ och deras val i hur de möter eleven, torde bli olika. Dessa olika val kan enligt 

socialkonstruktivismen påverka hur eleven upplever sig själv och sin skolsituation. Burr (2003) 

menar att diskurser där vi själva är subjektet, är möjliga att förändra om vi kan identifiera, förstå 

och synliggöra dessa. Samtidigt menar Burr (2003) att ansvaret att förändra en diskurs inte kan 

läggas på en enskild individ, eftersom vi skapar diskurser i en kontext och i ett samspel med vår 

omgivning. Isaksson (2009) liksom Burr (2003) menar att diskurser förändras över tid. Därmed 

menar Isaksson (2009) att eventuella förändringar inom det specialpedagogiska fältet behöver vara 

långsiktiga och omfattande. En sådan förändring av en diskurs och ett narrativ, skulle kunna vara 

att det specialpedagogiska stödet i första hand ges i den ordinarie gruppen, istället för som enskilt 

stöd.  

 

Vi kan inte förstå eller förklara en människas person utifrån vad hen uttrycker med språket, 

eftersom ett enskilt begrepp inte är sammankopplat med en särskild diskurs. Istället kan vi se på 

det som en person säger, som ett uttryck för den kontext som personen agerar i och där diskursen 

förekommer. Genom kunskap kring hur och varför vår omvärld ser ut och fungerar på ett visst 

sätt, kan vi synliggöra de diskurser som existerar i vår kontext, därmed möjliggör vi även för 

människor att förändra dessa (Burr, 2003). Under rubriken Diskussion, kommer jag att diskutera 

hur speciallärarnas narrativ och diskurser kan ha påverkat deras definition av begreppet 

samundervisning, samt hur de förhåller sig till begreppet i sin egen praktik.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och utveckla mer kunskap kring hur speciallärare som är verksamma i 

årskurs f-9 i svensk grundskola, definierar begreppet samundervisning och hur de förhåller sig till 

begreppet i sin egen praktik. Detta utifrån speciallärarnas uppfattningar kring vilka effekter de anser 

att samundervisning kan få, vilka förutsättningar som krävs för att möjliggöra arbetssättet och vilka 

utmaningar som samundervisning som arbetsform kan ge. Ett särskilt fokus kommer att riktas mot 

samundervisning inom ämnet svenska.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur definierar speciallärare begreppet samundervisning? 

2. Hur förhåller sig speciallärarna till begreppet samundervisning, i sin egen praktik?  

3. Vilka effekter anser specialläraren att samundervisning kan få?  

4. Vilka förutsättningar anser specialläraren att det krävs för att samundervisning skall fungera 

i verksamheten? 

5. Vilka utmaningar ser specialläraren att det finns med samundervisning som arbetssätt? 
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Metod 

Val av forskningsmetod 

Kvalitativ intervju 
Då syftet med mitt examensarbete var att utveckla mer kunskap kring hur speciallärare definierar 

begreppet samundervisning och hur de förhåller sig till begreppet i sin egen praktik, har jag valt att 

göra en kvalitativ undersökning, genom att göra kvalitativa intervjuer. I en kvalitativ intervju 

uppmuntras intervjupersonen att ge fylliga och detaljerade svar, vilket syftar till att försöka få fram 

den intervjuades ståndpunkter och tankar i en särskild fråga. Genom att synliggöra dessa, kan vi 

skapa oss en förståelse för en annan människas erfarenheter och uppfattningar kring en viss fråga 

(Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga 2) och utifrån denna har jag genomfört sju 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2016). Intervjuerna genomfördes under fyra veckors tid, 

våren 2018. Jag följde frågorna i intervjuguiden och ställde dessa i den ordning som de kom. Jag 

valde att komplettera intervjuguiden med fler frågor, vid intervjutillfället. Dessa kompletterande 

frågor skilde sig åt beroende på vad och hur intervjupersonen svarade. Syftet var att få 

intervjupersonerna att vidareutveckla sina resonemang kring mina frågor (Denscombe, 2017; 

Bryman, 2016). 

 

Jag valde att göra personliga intervjuer där jag träffade samtliga personer. Intervjuerna genomfördes 

på deras respektive arbetsplatser. Varje intervju tog cirka 45 minuter. Då syftet med min studie var 

att försöka få fatt på den enskilda personens tankar kring samundervisning, valde jag att träffa en 

intervjuperson åt gången. Denscombe (2017) menar att i en gruppintervju hade intervjupersonernas 

svar på mina frågor, kunnat påverkas av vad en annan respondent svarade, något jag ville undvika. 

I mitt informations- och medgivandebrev som skickades ut via mail (se bilaga 1) erbjöd jag även 

intervjupersonerna att genomföra intervjuerna via telefon eller videosamtal. Alla intervjupersoner 

som deltog i studien, valde att träffa mig personligen (Denscombe, 2017).  

Pilotstudie  
Denscombe (2017) menar att en pilotstudie kan ge forskaren viktig kunskap och erfarenhet om 

dennes studie. I en pilotstudie prövas forskarens syfte och frågeställning och om dessa kan besvaras 

med hjälp av den metod som forskaren har valt. Kvale och Brinkmann (2009) menar även att en 

pilotintervju kan visa om en forskares intervjuguide fungerar i praktiken. Inom ramen för kursen 
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’Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning 2’ (7,5 Hp), på speciallärarprogrammet vid 

Uppsala universitet, genomförde jag en pilotstudie. I denna utgick jag ifrån ett syfte och 

frågeställningar som ligger nära denna studies. Jag tog fram en intervjuguide och genomförde en 

pilotintervju med en specialpedagog. Intervjun transkriberades, analyserades och redovisades inom 

ramen för ovan nämnda kurs. Pilotstudien och intervjun visade att jag behövde ändra och lägga till 

vissa frågor i intervjuguiden, samt till viss del formulera om mitt syfte och mina frågeställningar.  

Urval 

Ett explorativt urval kan användas för att undersöka outforskade ämnen och få syn på nya tankar 

och teorier. När syftet med studien är sådant menar författaren att det inte är nödvändigt att få ett 

representativt urval utifrån befolkningen (Denscombe, 2017). Mitt urval kan även sägas vara 

strategiskt. Mina intervjupersoner representerar inte hur speciallärare och specialpedagoger som 

yrkesgrupp, ser på samundervisning, vilket inte heller har varit syftet med denna studie. Detta 

innebär att jag inte har haft för avsikt att dra några allmänna slutsatser av mina resultat (Stutkát, 

2011). Utifrån mitt syfte gjorde jag därför ett målinriktat urval där jag valde att kontakta och 

intervjua personer som jag ansåg var relevanta utifrån mitt syfte. Intervjupersonerna kontaktades 

utifrån en närhetsprincip, då jag mailade grundskolor i mitt närområde (Bryman, 2016).  

 

År 1990 ersattes dåvarande speciallärarexamen av en specialpedagogexamen som mer liknar den 

specialpedagog- och speciallärarexamen som är aktuell idag. I den nya examen 1990 ingick även att 

skriva en uppsats motsvarande 15 Hp (2012:11 R). Jag valde därför att söka efter intervjupersoner 

med en speciallärar- eller specialpedagogexamen från år 1990 eller senare. Utifrån mitt syfte var det 

inte nödvändigt att intervjupersonerna hade någon egen erfarenhet av att arbeta med 

samundervisning, men de skulle vara verksamma som speciallärare eller specialpedagoger i en 

grundskola åk f-9. Från början begränsade jag mitt urval till speciallärare och specialpedagoger som 

arbetar i åk f-6, det var även så jag formulerade mig när jag skickade ut min förfrågan via mail, där 

jag även bifogade mitt informations- och medgivandebrev (se bilaga 1). Den tredje 

intervjupersonen som jag träffade, visade sig arbeta mot åk 7-9. Jag valde då att bredda mitt urval. 

Det visade sig sedan att ännu en intervjuperson arbetade mot åk 7-9.  

 

Genom att maila en förfrågan till slumpmässigt utvalda grundskolor i mitt närområde, kom jag i 

kontakt med sju pedagoger, som alla hade en speciallärar- eller specialpedagogexamen från åren 

2001-2016. Intervjupersonerna arbetade med elever från förskoleklass upp till åk 9. De fördelade 

sin arbetstid olika. De flesta intervjupersoner arbetade mot enskilda elever, med handledning av 
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personal, med administrativt arbete som att skriva åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar, 

möta vårdnadshavare och elever. De flesta hade även en roll i skolans elevhälsoteam. En 

intervjuperson arbetade nästan uteslutande med handledning mot personal och mycket lite mot 

enskilda elever. En annan intervjuperson arbetade istället nästan uteslutande mot elever och ytterst 

lite med handledning av personal.  

Genomförande  

Via mail valde jag att kontakta 15 stycken speciallärare och specialpedagoger, verksamma inom åk 

f-6. I mailet bifogade jag mitt informations- och medgivandebrev (se bilaga 1) som förklarar min 

studies syfte och tillvägagångssätt. Av mina mail fick jag enbart ett svar och valde därför att skicka 

ut en förfrågan till ytterligare 20 slumpmässigt utvalda skolor i mitt närområde. Jag skickade även 

ut en påminnelse till de skolor där jag inte hade fått ett svar inom en vecka. Detta resulterade i att 

jag fick kontakt med sju speciallärare och specialpedagoger som hade en utbildning från åren 2001-

2016. Jag valde att boka in tid för intervju med dessa. Vid intervjuns genomförande framgick det 

att två av intervjupersonerna arbetade mot åk 7-9, likt beskrivet ovan.  

 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive skolor. Vi satt i ett avgränsat rum. Jag 

tydliggjorde att intervjun skulle ta ca 45 minuter och var noga med att inte gå över tiden. Under 

intervjun gjorde jag en ljudupptagning med hjälp av en diktafon. Detta gjorde att jag kunde vara 

närvarande och uppmärksam under intervjutillfället. Jag hade möjlighet att fokusera på vad 

personen svarade, samt hur jag kunde ställa lämpliga kompletterande frågor. Jag valde att samtidigt 

anteckna på min dator, vilket möjliggjorde för mig att anteckna iakttagelser som jag fann intressanta 

(Bryman, 2016; Denscombe, 2017).   

Etiska överväganden 

I min studie har jag tagit hänsyn till följande etiska aspekter: 

Information- och samtyckeskrav: Vid den första mailkontakten med intervjupersonen, bifogade jag ett 

informations- och medgivandebrev (se bilaga 1). I brevet tydliggjorde jag syftet med studien, samt 

informerade om att deltagandet i studien var frivilligt och att personen när som helst kunde välja 

att avbryta sin medverkan. Brevet innehöll även en beskrivning av vad som förväntades av 

deltagarna i studien, samt hur materialet skulle komma att samlas in och bearbetas. Vid 

intervjutillfället signerades brevet av intervjupersonen, innan intervjun påbörjades (Bryman, 2016; 

Vetenskapsrådet, 2017). 
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Konfidentalitetskravet: För att minska risken till identifikation av intervjupersonen, valde jag att 

anonymisera mitt material. Denna studie har syftat till att skapa en uppfattning om hur sju 

speciallärare definierar begreppet samundervisning och hur de förhåller sig till detta i sin egen 

praktik. Då studien har fokuserat på en grupp speciallärare, framför enskilda individer, presenteras 

inte citaten kodade. Detta innebär att intervjupersonerna inte namnges, likaså nämns inte heller 

skolor eller platser vid namn, med syfte att avidentifiera dessa (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Nyttjandekravet: Det transkriberade materialet har endast använts i denna studie. Det inspelade 

materialet kommer att förstöras vid studiens slut (Vetenskapsrådet, 2017).  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Bryman (2016) och Denscombe (2017) menar att begreppet validitet och reliabilitet kan tyckas 

svårt att använda på en kvalitativ studie, eftersom det innebär att det undersökta ska kunna utmynna 

i en absolut bild av den sociala verkligheten. Istället pratar författarna om att använda begreppet 

tillförlitlighet, vid kvalitativa studier. Studien anses tillförlitlig om den uppfyller följande kriterier; 

Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Under mina intervjuer har jag försökt använda mig av triangulering. Jag valde att kontrollera de 

svar som intervjupersonerna gav mig, genom att ställa kompletterande frågor, med syfte att se om 

jag hade uppfattat intervjupersonerna rätt (Bryman, 2016; Denscombe, 2017). I metodavsnittet har 

jag haft för avsikt att ge en tydlig beskrivning av intervjutillfällena, samt redogjort för de olika 

delarna i min forskningsprocess. Jag har även diskuterat min studie och dess resultat, tillsammans 

med min handledare. Kvalitativ forskning syftar inte till att få fram en totalt objektiv sanning. Jag 

har därför velat påvisa att jag har agerat i god tro, genom att beskriva hur min insamling och mitt 

analysarbete av den insamlade datan har gått till. Jag har velat undvika att eventuella personliga 

värderingar kring ämnet ska ha påverkat hur jag har utfört studien, analyserat datan samt dragit de 

slutsatser som jag gjort av min analys. Jag har därför nedan beskrivit hur jag har gått till väga i mitt 

analysarbete. Detta har gjorts i ett syfte att personer som granskar studien, skall få en uppfattning 

om ifall den data och det resultat som jag har fått in, kan överföras till en annan kontext (Bryman, 

2016; Denscombe, 2017). Vidare har jag valt att redovisa mina resultat med flera citat från 

intervjupersonerna. Avsikten har varit att läsaren av detta examensarbetet, själv ska kunna bilda sig 

en uppfattning om trovärdigheten av mitt resultat, utifrån intervjupersonernas egna utsagor i 

relation till denna studies syfte och frågeställningar (Denscombe, 2017). I en intervjustudie går det 

att ifrågasätta resultatets generaliserbarhet. Intervjupersonerna är få till antalet och kan därmed inte 
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sägas vara statistiskt representativa (Kvale, 2009). Jag har i detta arbete inte heller haft för avsikt att 

få fram en ’sanning’ eller ett resultat som är generaliserbart. Däremot har jag i min analys, försökt 

få fram en tydlighet kring den empiri och de argument som jag har använt mig av i min analys och 

diskussion. Min avsikt har varit att läsaren på så vis skall kunna bedöma om denne finner min 

studies resultat generaliserbart (Kvale, 2009).  

Databearbetning 

Utifrån min ljudupptagning och mina anteckningar från intervjutillfället transkriberade jag mina 

intervjuer. Jag valde att göra detta i nära anslutning till varje intervjutillfälle (Bryman, 2016; 

Denscombe, 2017). Genom att transkribera intervjuerna fick jag möjlighet att återge mer exakt vad 

intervjupersonen svarade på mina frågor. I samband med att jag transkriberade mina intervjuer, 

började jag även reflektera över teman, likheter och skillnader i mina intervjupersoners svar. Dessa 

reflektioner kom sedan att ligga till grund för min analys (Bryman, 2016; Denscombe, 2017).  

Metod för bearbetning och analys 
Enligt Kvale (2009) kan en forskare i sin studie, använda sig av flera olika metoder för att bearbeta 

och analysera sitt material. Jag har i denna studie närmat mig mitt material genom tematisering, 

innehållsanalys och meningskoncentrering. Analysen har sedan byggt på socialkonstruktivismens 

perspektiv, som är beskriven ovan.   

 

Kvale (2009) och Denscombe (2017) menar att tematiseringar gör det möjligt att tolka och 

analysera intervjun utifrån olika delar, vilket ger en större tillförlitlighet. Utifrån tidigare forskning, 

mitt syfte och mina frågeställningar, tog jag fram en intervjuguide som avsågs ge svar på dessa. 

Intervjuguiden kom att innefatta följande teman: 

1. Samundervisning som begrepp  

2. Samundervisningens eventuella förekomst i intervjupersonens verksamhet 

3. Effekten av samundervisning 

4. Förutsättningar för en lyckad samundervisning 

5. Utmaningar vid samundervisning 

6. Hur samundervisning som arbetssätt kan utvecklas i intervjupersonens nuvarande verksamhet.  

När jag hade genomfört och transkriberat mina sju intervjuer, valde jag att sammanställa 

intervjupersonernas svar utifrån ovan nämnda teman. Till min hjälp använde jag mig av 

meningskoncentrering. Enligt Kvale (2009) innebär meningskoncentrering att intervjupersonens svar 
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på en fråga kortas ner. Därefter formulerar forskaren om svaret genom att sammanfatta detta. 

Meningskoncentrering sker genom följande fem steg: 

1. Forskaren läser igenom hela intervjun för att på så vis skapa sig en helhetsbild.  

2. Forskare tar fram de meningsenheter som intervjupersonen uttrycker.  

3. Forskaren tematiserar meningsenheterna.  

4. Utifrån undersökningens syfte, ställs frågor till de olika meningsenheterna.  

5. Intervjuns centrala teman plockas ut och forskaren skriver en sammanställning.  

När detta var gjort kunde jag se likheter och skillnader med intervjupersonernas svar, vilket även 

gjorde att jag fick syn på underkategorier till mina teman.  

 

När jag hade tematiserat meningsenheterna och började analysera dessa utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, såg jag att mina teman behövde justeras något. I den slutliga sammanställningen 

valde jag därför att arbeta vidare utifrån följande teman och underkategorier.  

1. Samundervisning som begrepp  

2. Speciallärarens erfarenheter av samundervisning 

3. Effekten av samundervisning 

a. Det relationella  

b. Elevens kunskapsutveckling 

c. Lärarens och speciallärarens professionsutveckling 

4. Förutsättningar för en lyckad samundervisning  

5. Utmaningar vid samundervisning 

 

Innehållsanalys är enligt Harboe (2013) ett sätt att analysera data i samspel med studiens teori. 

Innehållsanalysen fokuserar på det som sägs, likväl det som inte sägs, i samspel med kontexten som 

det sägs i. Vidare menar Harboe (2013) att kvalitativ innehållsanalys bygger på tre typiska 

kännetecken varav den första innefattar källkritik. I en studie kan inte allt sägas, vilket inte heller är 

syftet med denna studie. Författaren menar att hänsyn bör tas till den kontext som datan har samlats 

in i. På samma sätt kan det finnas dolda intressen i materialet, samt delar som motsäger eller 

bekräftar min data. Andra delen som är typiskt för en innehållsanalys är att denna bör bygga på 

empati. Intervjuaren kan med sitt kroppsspråk, tonfall och gester, påverka intervjupersonens svar. 

Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till i sammanställningen och analysarbetet av datan. Den 

tredje delen står enligt Harboe (2013) för att innehållsanalysen är en form av textanalys. 

Transkriberingarna innehåller ord, meningar, begrepp och språkliga uttryck, som skall läsas, tolkas 

och analyseras. Analysarbetet sker kontinuerligt under processens gång, ofta parallellt med 

datainsamlingen, samtidigt som teorin utvecklas och nyanseras.  
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Teoretisk analys 
Kvale (2009) menar att vi kan analysera våra intervjuer utifrån ett teoretiskt perspektiv. Detta 

innebär att forskaren läser sitt material och reflekterar och antecknar tolkningar utifrån vald teori. 

Forskaren kan välja att fokusera på särskilt valda teman, som anses vara av intresse utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Genom att läsa igenom mitt material och min sammanställning flera 

gånger, försökte jag se hur intervjupersonernas svar kunde förstås utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vidare menar Kvale (2009) att risken med en teoretisk tolkning 

kan vara att forskaren främst synliggör fenomen som kan tolkas utifrån teorin, vilket gör att andra 

relevanta delar kan osynliggöras. För att motverka detta har jag till viss del försökt att falsifiera min 

teori genom att flertalet gånger ifrågasätta denna. Under analysprocessen har jag har även undersökt 

alternativa teorier såsom sociokulturellt teori, relationellt perspektiv och socialkonstruktionism. 

Under intervjutillfällena försökte jag att inta ett öppet förhållningssätt, när jag mötte mina 

intervjupersoner, detta för att få ett brett material där intervjupersonerna motiverade och 

exemplifierade sina svar. Resultatets teoretiska analys presenteras i diskussionsavsnittet under 

rubriken Diskussion utifrån teoretiska perspektiv.   
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys utifrån de fem teman och underrubriker som 
introducerades i metodavsnittet. Dessa återkommer även som rubriker i Diskussionsavsnittet.  

1. Samundervisning som begrepp  

2. Speciallärarens erfarenheter av samundervisning  

3. Effekten av samundervisning 

a. Det relationella  

b. Elevens kunskapsutveckling 

c. Lärarens och speciallärarens professionsutveckling 

4. Förutsättningar för en lyckad samundervisning  

5. Utmaningar vid samundervisning 

 
Då detta examensarbete har haft utgångspunkten i ämnet svenska, är flera citat redovisade utifrån 

detta perspektiv. Intervjupersonerna resonerar även kring andra skolämnen, då en elevs språk-, läs-

, och skrivförmåga enligt beskrivning i inledningskapitlet, kan påverka skolframgången i samtliga 

skolämnen. Utgångspunkten för denna studies syfte har varit att få en uppfattning om hur sju 

speciallärare definierar begreppet samundervisning, samt hur de förhåller sig till begreppet i sin 

egen praktik. Studien har inte syftat till att analysera en enskild speciallärares ståndpunkt. Därmed 

är citaten i denna uppsats inte heller kodade. Flera av intervjupersonernas utsagor är återgivna som 

citat. Syftet har varit att intervjupersonernas sätt att diskutera och reflektera över sin praktik, kan 

ge information om vilka narrativ och diskurser som de ger uttryck för, vilket kommer diskuteras 

vidare under Diskussionsavsnittet.  

Samundervisning som begrepp 

En mina intervjupersoner har stött på begreppet samundervisning tidigare.  

Ja, men inte så ofta, faktiskt, tänkte jag på när jag såg ditt mail. Jag tror att det beror på att 
man gör saker men kanske inte kallar det just samundervisning. 

När intervjupersonerna skall beskriva vad samundervisning innebär får jag olika förklaringar.  En 

tolkning är att samundervisning handlar om att undervisa elever som möter särskolans krav, 

tillsammans med elever som inte är i behov av särskilt stöd. Samundervisning beskrivs även som 

ett sätt att möjliggöra för elever i behov av stöd, att kunna vara kvar i sina ordinarie 

undervisningsgrupper. Några intervjupersoner menar att samundervisning innebär att 

specialläraren handleder läraren, samt att specialläraren är med inne i klassrummet och där verkar 

för att anpassa miljö och material, för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Andra 
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speciallärare menar att det handlar om att specialläraren och läraren undervisar tillsammans i 

klassrummet. Några få säger att samundervisning innebär att lärare och speciallärare skall planera, 

genomföra och utvärdera ett arbetsområde tillsammans. Dessa personer säger även att de hade valt 

att läsa på om samundervisning, i samband med denna studie.  

Speciallärarens erfarenhet av samundervisning 

När jag ger intervjupersonerna min definition av begreppet samundervisning, uttrycker ingen av 

dessa att de arbetar med samundervisning idag, inte heller att det förekommer som arbetssätt på 

deras nuvarande arbetsplats. Flera intervjupersoner säger sig däremot ha någon typ erfarenhet av 

detta arbetssätt, från tidigare arbetsplatser. Detta har då inte benämnts som samundervisning.  

Jaha, det är det som är samundervisning? Aha, då förstår jag, så har jag jobbat!  

Några av intervjupersonerna berättar att de tidigare har arbetat på skolor där de delvis har 

samundervisat tillsammans med en ordinarie lärare. De beskriver hur lärare och speciallärare båda 

var med i klassrummen under lektionerna. De kunde ha växelvisa genomgångar, undervisa eleverna 

i helklass eller dela upp eleverna i mindre undervisningsgrupper. Specialläraren och klassläraren 

hade en gemensam helhetssyn och ansvar över eleverna, samt planerade och utvärderade 

undervisningen gemensamt. Intervjupersonerna ger olika bilder av sina roller i dessa samarbeten. 

En av intervjupersonerna beskriver hur hon hade en uttalad handledande roll mot klassläraren, för 

att stärka denne i sin yrkesroll. Andra intervjupersoner säger att deras roll i första hand innebar att 

de var två pedagoger som samarbetade och där den ena kunde bidra med sin specialpedagogiska 

kompetens. En av intervjupersonerna berättar om sin tidigare arbetsplats. 

[...] det är en skola där alla har dyslexi och väldigt många har NPF diagnoser. där jobbade 
vi… jag var i och för sig undervisande lärare men vi hade tvålärarsystem1 och eftersom jag 
då var speciallärare, utbildad då, så fick jag specialläraruppdrag i de klasserna som jag 
jobbade med. Och det var ju riktigt toppen, faktiskt!  

Flera intervjupersoner berättar att de är med i klassrummet regelbundet, men att de inte 

systematiskt planerar och utvärderar arbetet tillsammans med läraren.  

[...] åk 5 [...] har läsgrupper och där vi har gemensam bok men jag jobbar då med den 
gruppen som har det kämpigast med läsningen. Och då stämmer vi av och planerar lite 
tillsammans men vi har ju inte en gemensam genomgång utan jag har gruppen här och 

                                                
 
1 Tvålärarsystem kan förklaras som en undervisningsform där två ordinarie lärare, utan specialpedagogisk 
kompetens, gemensamt ansvarar, planerar och undervisar eleverna i en klass (Wahlandt, 2010).  
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jobbar med dem en gång i veckan. Men vi stämmer av lite grann hur det ser ut med läxorna 
och hur, hur de, ah, men om de utvecklas och utvärderar på så sätt.  

Vi har en grupp nu. Vi har två åk 4 som vi har delat in i tre läsförståelsegrupper. Där jag 
tar en, ja, den svagaste gruppen egentligen, och går igenom lässtrategier med den. Men där 
planerar vi på vår egen kammare. De andra lärarna ville i och för sig att vi skulle köra 
ungefär samma texttyper, men jag tyckte inte det funkade, riktigt. Texterna, fablerna till 
exempel blev lite svåra för andra, svenska som andraspråks-elever till exempel. 

Några speciallärare berättar hur de är med i klassrummet för att stötta elever ur ett läs- och 

skrivperspektiv, men att detta stöd kan ges inom samtliga skolämnen. 

Är det en elev som behöver stöd i svenskan till exempel med lässtrategier eller att komma 
igång med sitt arbete med strukturen då är jag med där, oavsett ämne. Så det kan lika gärna 
vara på en so-lektion och att eleven där behöver stöd med detta. Då stödjer jag utifrån ett 
läs- och skrivperspektiv.  

[...] i so-ämnet så har jag hjälpt till att anpassa för eleverna med hjälp av ordlistor. När det 
är mycket svåra ord och begrepp så har jag gjort ordlistor till det område som de jobbar 
med och då gör jag, alltså jag skriver ordet och jag skriver en förklaring och jag gör ett 
bildstöd till varje ord. Så det är väl på så sätt som vi i alla fall har någon slags samplanering 
jag, jag stämmer av vad de jobbar med och jag stöttar de här eleverna framförallt då som 
har språkstörning som har det väldigt kämpigt just i det ämnet 

Effekten av samundervisning 

Det relationella 
Flera intervjupersonerna lyfter fram att samundervisning innebär att det finns två vuxna tillgängliga 

i klassrummet. Intervjupersonerna menar att detta leder till, att alla elever i en klass blir mer synliga 

och får mer lärartid. Specialläraren och läraren kan även dela upp klassen i mindre grupper. 

Samundervisning kan även leda till att specialläraren skapar en närmare relation till fler elever och 

pedagoger, något som några intervjupersoner menar skapar trygghet för både elever och lärare. En 

intervjuperson uttrycker att en elev som har svårigheter i att förstå språket hen möter i skolan, kan 

få en bättre anpassad lärmiljö och undervisning med hjälp av samundervisning. Intervjupersonen 

menar att detta kan innebära att eleven känner en större trygghet i skolan och som ett resultat av 

detta, kan eleven även öka sina kunskaper.  

Om lärmiljön kan stärkas upp via samundervisning och man kan tillrättalägga och göra 
skolarbetet mer tillgängligt för en elev, så tänker jag att då blir effekten också att eleverna 
ökar sina kunskaper. Det borde bli det. Och i det ligger förstås också den sociala biten. Är 
jag trygg som elev med kunskapsbiten att man utvecklas, att man får lyckas att man tar ett 
kliv framåt utifrån sin egen förmåga, så kan ju många sociala bitar falla på plats också. Inte 
alla, om man har en stor social problematik, men många oroliga barn i skolan kanske är 
oroliga just för att de har inte språket. 
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Några intervjupersoner uttrycker vidare att samundervisning kan vara ett sätt att inte behöva 

särskilja elever i behov av stöd, från sin ordinarie klass. Något som speciallärarna menar leder till 

att elever i behov av stöd, inte behöver känna samma utanförskap som vid särskiljande lösningar.  

De vill inte gå ut ur klassrummet, de vill inte särskilja sig på det sättet. 

Halva gruppen tar jag och halva gruppen tar hon. Då är de två som jag egentligen vill 
komma åt med i den gruppen, fast jag behöver inte att de är utmärkande. 

En annan intervjuperson reflekterar över samma fråga. 

Jag tycker inte riktigt att det är stigmatiserande att gå iväg till mig. [...] Jag är inte säker på 
att det gör någon skillnad, jag, jag vill absolut inte säga att det inte gör någon skillnad, men 
jag är inte säker på att det gör någon skillnad. 

Vidare menar en intervjuperson att samundervisning även gynnar elever utan svårigheter, eftersom 

arbetsformen kan synliggöra människors olikheter och behov, något som hon menar är en viktig 

kunskap och erfarenhet inför framtiden.  

De som är i behov av särskilt stöd […] vinner på ett att vara delaktiga. De som […] klarar 
sig väldigt, väldigt bra, ser också att Ja, jag måste ju också respektera andra, det är inte bara… alla 
är inte som jag. Det har tagit lång tid för alla de elever som jag har arbetat med att förstå, 
respekt! Vi alla är lika mycket värda oavsett om du är A-elev eller F-elev. Det är ju… det är 
jätteviktigt för livet utanför den här skolan liksom. Så jag tror att alla gynnas och vinner på 
att ha samundervisning. 

Elevens kunskapsutveckling 
Flera intervjupersoner säger att samundervisning kan leda till ökad måluppfyllelse. Eleverna kan 

söka hjälp både från specialläraren och läraren och genomgångar kan hållas av både specialläraren 

och läraren. Intervjupersonerna menar att när två röster hörs i klassrummet, ökar sannolikheten att  

den ena pedagogens sätt att förklara, fungerar bättre för vissa elever. Samundervisningen tros även 

bidra till att undervisningen blir mer varierad, vilket kan göra den mer lustfylld för alla elever.  

Så det är ju, allt som är annorlunda, där man frångår läsa bok och ta till sig kunskaper från 
boken bara, är, är bra.  

Vidare nämns att lärmiljön och undervisningen kan bli bättre anpassad till alla elevers behov. 

Jag i min roll som speciallärare kan föra ut mer av mina kunskaper till en klasslärare och att 
på så sätt anpassa undervisningen mer för alla elever, och i synnerhet då de elever som 
behöver extra stöd och stöttning. Och så tänker jag […] att det ger resultat i deras 
kunskapsutveckling. 

En intervjuperson menar att hon i rollen som speciallärare med kunskap om elevers läs- och 

skrivutveckling, kan bidra till att synliggöra för lärarna vad en förväntad läs- och skrivutveckling är 

hos en elev, samt komma med förslag på åtgärder när eleven avviker från denna.  
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Vi säger ibland såhär att här jobbar vi språkutvecklande, men vad är det då liksom? Och där 
tror jag att man som specialläraren, om man dessutom har (utbildning) inom läs- och skriv, 
kan vara med och bidra liksom med en stor bit kring det här med språket. Jag tror ju själv 
att språket är avgörande för hela skolgången och att man skulle behöva jobba mycket mer 
kring de frågorna... i skolan. 

Flera speciallärare menar att samundervisning kan vara ett sätt att få in det specialpedagogiska 

perspektivet i den ordinarie undervisningen, vilket skulle gynna alla elever.  

Det behöver finnas metoder och det behöver finnas personer som driver de här frågorna i 
skolor, och det tror jag också att specialläraren skulle kunna hjälpa till med genom 
samundervisning. Att kunna ge det perspektivet till den ordinarie undervisningen. [...] Att 
kunna vara en bro mellan det allmändidaktiska och det specialpedagogiska. 

[...] om jag tänker på bara det lilla, det lilla som jag ändå tycker att jag gör i so:n. Så, så ser 
jag ju att det gynnar, inte bara de här eleverna som har det kämpigt utan det gynnar ju hela 
den här klassen för det handlar ju ändå om att 99% som är elever med svenska som 
andraspråk. Det är lättare för dom att lära.  

På frågan om vilka elever som skulle gynnas mest av samundervisning, svarar intervjupersonerna 

att det främst är de svagaste eleverna som gynnas mest. Däremot tror de att även elever som inte 

är i behov av stöd, gynnas av att ha tillgång till två pedagoger och av att få en mer varierad 

undervisning. Nästan inga intervjupersoner tror att någon elev skulle påverkas negativt av 

samundervisning. En pedagog säger.  

Det kan ju vara någon som tycker det är svårt med två olika personer, och så pratar på två 
olika sätt och… Det kanske kan vara lite för rörigt för någon? Så skulle det ju kunna vara.  

Andra intervjupersoner säger istället: 

Eleverna är vana vid att det ofta är flera vuxna, upp till tre personer om det finns 
resurspersoner med i, i klasserna, så det är ju inget som skulle vara konstigt på något vis. 
[...] jag har svårt att se vad det skulle vara för utmaningen, för jag, jag kan bara se det 
positiva. 

Många på den här skolan är ju vana vid tvålärarsystem2 eller flerlärarsystem, att det finns 
tillgång till flera pedagoger, vilket är en framgångsfaktor. [...] Vi ser ju hur lärare nu kan dela 
upp elever mellan sig och det blir en flexibilitet liksom, på lektionerna. Det gynnar eleverna 
och jag tror då att om det skulle vara en speciallärare med också, som var med i det här, då 
så jag tänker att det bara kan tillföra faktiskt. 

                                                
 
2 Tvålärarsystem kan förklaras som en undervisningsform där två ordinarie lärare, utan specialpedagogisk 
kompetens, gemensamt ansvarar, planerar och undervisar eleverna i en klass (Wahlandt, 2010). 
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Lärarens och speciallärarens professionsutveckling 
Flera intervjupersoner säger att de skulle uppskatta att samundervisa tillsammans med en ordinarie 

lärare. De två pedagogerna skulle ha möjlighet att ge varandra feedback och göra lektionsinnehållet 

mer varierat, vilket skulle utveckla både läraren och specialläraren i deras respektive yrkesroll.  

Det är ju roligt att, att ha [...] ett bollplank och komma på idéer tillsammans. [...] Större 
teman eller projekt känns ju lite mer överkomligt om man är två. [...] Man ser ju olika saker, 
så att säga. 

Specialläraren skulle få möjlighet att utveckla sin handledande roll i samarbetet med klassläraren. 

En intervjuperson beskriver att läraren skulle kunna ha huvudansvaret för undervisningen och 

lektionsinnehållet, medan hon med sin specialpedagogiska kompetens, skulle kunna bidra med 

strukturen och ramarna och vad som ska ingå i undervisningen.  

Vad ska vi fylla den med? Och vad vill vi lägga till att fylla den med? [...] Hur gör vi det? 
Där skulle jag ändå vilja vara med och tänka mycket kring det. 

En intervjuperson menar att samundervisning borde leda till en mer avslappnad kommunikation 

mellan specialläraren och läraren. Då samundervisning kan bidra till att lärare och speciallärare får 

bättre förståelse för varandras professioner. 

Tiden att prata om… att prata om de sakerna, är väldigt knapp nu och det krävs organiserad 
handledning för att det ska bli av. [...] Det är såna samtal som jag tror att man skulle liksom 
kunna nå varandra bättre i en samundervisning. Samtalen behöver inte bli så laddade och 
en så stor grej [...] Jag kan uppleva att det är nästan som ett glapp mellan ordinarie lärare 
och speciallärare eller specialpedagoger [...] Det är kanske för att vi ibland står för långt 
bort från varandra i organisationen. Samundervisningen låter ju som ett sätt som skulle 
kunna motverka just det. 

Flera intervjupersoner lyfter fram att samundervisning leder till att lärare och speciallärare 

reflekterar gemensamt över undervisningen. En sådan reflektion kan innebära att läraren ser sina 

elever med nya ögon, samt att kvalitén på undervisningen höjs. I de reflekterande samtalen kan 

specialläraren lyfta in det specialpedagogiska perspektivet i den ordinarie undervisningen och 

medverka till att denna blir mer forskningsbaserad, utifrån den kunskap och erfarenhet som 

specialläraren besitter.  

Jag tänker att det finns jättemycket beprövad erfarenhet hos lärare och det är jätteviktigt att 
ta del av och lyfta fram. Men om man jämför då med samundervisning med en 
specialpedagog eller en speciallärare så tror jag att det är där kanske som vi kan bidra till att 
undervisningen blir mer forskningsbaserade och få mer med det fokuset också. Det kan 
vara bidraget som vi ger i vår yrkesroll. 
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Vidare menar flera intervjupersoner att de med sin kompetens kan bidra till att anpassa 

undervisningen och miljön bättre för samtliga elever i klassen, genom samtal och reflektion med 

den ordinarie läraren.   

[...]jag tänker just på anpassningar, [...] det är något som vi måste bli ännu bättre på och jag 
tror att man, att man behöver stöttning i det, eller jag vet det. [...] om man då jobbar närmare 
varandra så, så tror jag att man kan komma in mer i tänket. För det är ändå så att det är när 
man planerar sin undervisning som man ska tänka anpassningar. Det ska inte hända i 
klassrummet, utan det ska hända när man sitter och planerar sin lektion.  

[...] är man med i processen hela tiden så, ja men så borde det ju bli så tänker jag. De här 
sakerna flyter på bättre, mera spontant också kring vad blir effekten, vad ska vi modifiera, 
ska vi pröva andra saker? 

En intervjuperson menar att hon i en samundervisningssituation skulle ha möjlighet att visa på 

alternativa sätt att undervisa, där det språkliga får ta mer plats.  

Dels skulle de ju få se, hur jag undervisar och hur jag tänker och just här [...] Och så det 
språkliga. Jag skulle ju sätta fokus, mycket på språk, begrepp och repetera. För det är ju det 
som gör att man skaffar sig, kan skaffa sig en uppfattning och förstå ämnet. [...] Jag tycker 
kanske att eleverna är lite väl mycket utlämnade åt text och frågebatteri.  

På frågan om vilka lärare som skulle gynnas mest av att arbeta med samundervisning, svarar 

intervjupersonerna att de flesta lärare skulle gynnas av arbetssättet, särskilt lärare som är motiverade 

och mottagliga för arbetssättet. Även nyexaminerade lärare lyfts fram som en specifik grupp. 

Förutsättningar för en lyckad samundervisning 

För att arbeta med samundervisning menar intervjupersonerna att det behöver schemaläggas 

gemensam planeringstid mellan specialläraren och den ordinarie läraren. I denna planeringstid ingår 

att både planera och utvärdera den undervisning som bedrivs. Vidare menar intervjupersonerna att 

arbetssättet behöver stöttas av skolans ledningsgrupp och rektor. Det måste finnas ett tydligt syfte 

med samundervisningen och vilka roller som specialläraren och läraren skall ha i samarbetet. Detta 

behöver presenteras för kollegiet på skolan och så småningom utvärderas. 

En tydlig plan kring syftet med det hela och [...] vad man tänker kan vara vinsten. Sen vill 
det ju till att man har en rektor som tror på det [...] Och jag tänker att man måste behöva 
lyfta det med kollegiet på, på lärarmötena och ge en, alltså ha en tydligt modell kanske för 
hur man tänker att arbetet skulle se ut och presentera upplägget för lärarna, så. 

En intervjuperson säger att det är viktigt att skolan har ett gemensamt förhållningssätt till 

begreppet samundervisning. 

Man får kanske diskutera förutsättningslöst, såhär som du och jag gör nu, tänker jag. Vad 
är samundervisning? Vad tänker jag? Vad finns det för förväntningar på det? Ett begrepp sådär kan 
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skapa väldiga variationer också i en församling, liksom Vad det står för? Jag tror bara det där, 
att man kan börja prata om begreppet. 

Flera intervjupersoner säger att skolan behöver anställa fler speciallärare om samundervisning skall 

var möjlig. Samma personer menar senare i intervjun att det kanske inte alls är ett krav, utan att det 

istället handlar om att prioritera om i de arbetsuppgifter och uppdrag som specialläraren har för 

tillfället.  

Då handlar det också lite om att, att tänka om. Att omfördela sina resurser att kanske, ta 
modet att inte göra som man alltid har gjort. Utan istället bestämma att Ja, men just nu så gör 
vi så att med femmorna så kommer du bara att jobba med dem under svenskan, i fem veckor [...] Alltså, 
att man jobbar mer i intensiva perioder, satsningar. Då skulle man ju komma en bit på väg 
med de resurser som vi har. [...] Och det skulle vara spännande att se vad det skulle ge.  

Jag blir faktiskt lite sugen på, på att göra det. Och, och gå in och köra parallellt med någon 
lärare, det skulle faktiskt, det skulle vara någon grupp, en period, som ett projekt. Och jag 
har ju ganska mycket friheter [...] att styra mitt schema själv. Så det skulle man ju faktiskt 
kunna göra… Ett bokprojekt med en lärare i en klass. Faktiskt, det skulle inte vara så dumt. 
Om jag sätter av ett gäng veckor så är man med på några lektioner, så blir det en 
förstärkning. Mm… 

Ibland så ser man ju faktiskt saker i alldeles för stor skala. Man skulle också kunna säga Jag 
börjar samplanera med svenskläraren i årskurs åtta, till exempel. Och sen så börjar vi göra det 
bara för att se, vad skulle det ge? Det skulle kunna vara möjligt faktiskt, i mindre skala. 

Utmaningar vid samundervisning 

Flera intervjupersoner lyfter fram att samundervisning som arbetsform, riskerar att bli konfliktfylld, 

om inte specialläraren och läraren har en tillitsfull relation till varandra. Intervjupersonerna är 

överens om att lärare som inte vill samundervisa, troligen inte heller kommer uppleva arbetssättet 

som positivt.  

Min tro och övertygelse är att alla skulle må bra av att samundervisa men sen tror jag att 
man måste skynda lite långsamt med vissa individer. Du kan inte trycka det här på någon, 
det blir inte bra. Man måste vilja eller åtminstone våga försöka. Annars tror jag det kan bli 
helt motsatt effekt för eleverna om samundervisningen är påtvingad. Det krävs ett mod 
som pedagog att våga släppa in någon i sitt klassrum och öppna sig och visa vad man gör 
och inte gör. Den respekten ska vi ha som specialpedagog om vi ska samundervisa att det 
är faktiskt vad det handlar om att vi inte går in och dömer eller så. 

Många lärare är ju också så att de vill helst jobba själva. Då är det jättejobbigt att det är 
någon som kommer in. För många lärare är vana att jobba ensamma och det handlar ju lite 
om konkurrens, att man… man vill ha kontroll, man vill hålla i sin egen undervisning, 
tycker det är jobbigt om det kommer in någon annan. Det kan också vara en osäkerhet. 

En av intervjupersonerna beskriver att somliga lärare inte är bekväma med att samundervisa. Hon 

uttrycker att detta kan bero på bristande erfarenhet. Få personer har provat att samundervisa och 

inte heller sett resultatet av arbetsformen. Hon lyfter även fram att det finns bristfällig forskning 
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på området. Hon tror att samundervisning kommer bli allt mer vanligt, i takt med att det kollegiala 

lärandet blir mer utbrett, i det som ofta kallas för tvålärarsystem3.  

                                                
 
3 Tvålärarsystem kan förklaras som en undervisningsform där två ordinarie lärare, utan specialpedagogisk 
kompetens, gemensamt ansvarar, planerar och undervisar eleverna i en klass (Wahlandt, 2010). 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att börja med att redogöra för en resultatdiskussion. Resultatet diskuteras 
utifrån denna studies inledning och forskningsöversikt samt syfte och frågeställningar. Denna följs 
av en diskussion som jag har valt att kalla Diskussion utifrån teoretiska perspektiv. Jag utgår ifrån samma 
fem rubriker som jag har använt i avsnittet Resultat och analys.   

1. Samundervisning som begrepp  

2. Speciallärarens erfarenheter av samundervisning  

3. Effekten av samundervisning 

a. Det relationella  

b. Elevens kunskapsutveckling 

c. Lärarens och speciallärarens professionsutveckling 

4. Förutsättningar för en lyckad samundervisning  

5. Utmaningar vid samundervisning 

Resultatdiskussion 

Samundervisning som begrepp  
Utifrån vad denna studie visar, tycks samundervisning inte vara ett vedertaget begrepp bland de sju 

intervjuade speciallärarna, då alla personer gav olika definitioner av begreppet. De intervjupersoner 

som förklarade samundervisning likt denna studies definition, hade på eget initiativ läst om 

begreppet i anslutning till intervjutillfället. En av intervjupersonerna reflekterade kring vikten av att 

diskutera samundervisning som begrepp.  

Man får kanske diskutera förutsättningslöst, såhär som du och jag gör nu, tänker jag. Vad 
är samundervisning? Vad tänker jag? Vad finns det för förväntningar på det? Ett begrepp sådär kan 
skapa väldiga variationer också i en församling, liksom Vad det står för? Jag tror bara det där, 
att man kan börja prata om begreppet. 

Likt intervjupersonen ovan bekräftar flera forskare (Ljunggren De Silva, 2013; Bakker & Struyf, 
2016; Scruggs et al, 2007) att det kan uppstå svårigheter i samarbetet mellan två samundervisande 
pedagoger, om de saknar en gemensam definition och ett gemensamt förhållningssätt kring 
relevanta begrepp.  

Speciallärarens erfarenhet av samundervisning 
De sju intervjupersonerna uttryckte att samundervisning var ett okänt begrepp, innan de kom i 

kontakt med denna studie. Likaså uttryckte flera att de inte hade erfarenhet av arbetssättet sen 

tidigare. När speciallärarna fick ta del av definitionen av begreppet som används i detta 

examensarbete, uttryckte några speciallärare att de ändå hade erfarenhet av liknande arbetssätt, 
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sedan tidigare. Däremot menade samtliga intervjupersoner att de inte arbetade med 

samundervisning vid perioden för studiens genomförande. Detta kan tolkas som 

intervjupersonerna i denna studie, gav uttryck för det som flera studier visar, att särskiljande 

lösningar är ett vanligt arbetssätt för många speciallärare och att samundervisning som arbetsform 

inte är vanligt förekommande bland speciallärarna i denna studie (Skolverket, 2011a; Bladini, 1990). 

 

När intervjupersonerna fick beskriva hur de har arbetat med elever i klassrummet, gav de olika 

beskrivningar över hur ett sådant arbetssätt har organiserats. Några intervjupersoner beskrev ett 

arbetssätt som ligger nära samundervisning, där den ordinarie läraren och specialläraren har 

planerat, genomfört och utvärderat undervisningen gemensamt. Andra speciallärare beskrev hur de 

har stöttat eleven i klassrummet, men utan att planera eller utvärdera undervisningen tillsammans 

med läraren. Detta kan utifrån Lindqvists (2013) och von Ahlefeld Nissers (2009) studier tolkas 

som att specialläraren kan förväntas arbeta med många olika arbetsuppgifter. Vidare kan 

samundervisning ses som arbetsform vilken är ett relativt okänt fenomen, något som skulle kunna 

påverka intervjupersonernas olika erfarenhet av detta (Bladini, 1990).  

Effekten av samundervisning 

Det relationella 

I denna studie uttryckte flera intervjupersoner att samundervisning kan leda till tryggare elever som 

blir mer sedda, av fler vuxna. Flera intervjupersoner menade att elever som samundervisas får 

möjlighet att söka hjälp hos fler vuxna, vilket borde gynna deras kunskapsutveckling. Detta 

bekräftas av flera studier (Scruggs et al, 2007; Sundqvist & Lönnqvist, 2016; Gustafson & Hjörne; 

2015; Forbes & Billet, 2012) som visade att elever som samundervisades upplevde sig mer sedda 

och fick möjlighet till hjälp i större utsträckning. En intervjuperson menade att samundervisning 

kan bidra till en ökad känsla för människors lika värde, eftersom eleverna blir uppmärksammade 

på att människor är olika. Intervjupersonen uttryckte att samundervisning därmed borde gynna alla 

elever, oavsett om dessa är i behov av stöd eller ej. Nilholm och Göransson (2014) bekräftar att en 

inkluderande undervisning, utifrån den gemenskapsorienterade definitionen, inte medför några 

negativa konsekvenser, varken för elever i behov av stöd eller för elever utan behov av stöd.  

Elevens kunskapsutveckling 

Samtliga intervjupersoner uttryckte i denna studie, att de trodde att samundervisning skulle leda till 

högre måluppfyllelse hos eleverna. Flera intervjupersoner ansåg även att samundervisning som 

arbetsform skulle bidra till en mer varierad undervisning, där det specialpedagogiska synsättet blev 
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en naturlig del av den ordinarie undervisningen. Några intervjupersoner exemplifierade detta med 

att de i sin roll som speciallärare, i samspel med den ordinarie läraren skulle kunna skapa en mer 

språkutvecklande undervisning. Speciallärarna ansåg att i en sådan verksamhet, skulle förtydligande 

av relevanta ord och begrepp, bli en naturlig del av undervisningen. Intervjupersonerna menade att 

eleverna då inte skulle vara lika utlämnande att ta till sig kunskaper via läst text, i lika hög 

utsträckning, något som de ansåg skulle kunna gynna de svagaste elevernas måluppfyllelse. Flera 

studier (Lindberg, 2007; Hyltenstam, 2010; Liberg et al, 2010) bekräftar att en elevs 

begreppsförståelse är avgörande för dennes skolframgång, i samtliga skolämnen. Flera 

intervjupersoner menade vidare att samundervisande elever, har möjlighet att söka hjälp hos fler 

vuxna. En utveckling av undervisningen enligt beskrivning ovan, borde enligt intervjupersonerna, 

leda till bättre måluppfyllelse. Flera studier (Hang & Rabren, 2009; Scruggs et al, 2007; Sundqvist 

& Lönnqvist, 2016; Gustafson & Hjörne, 2015; Forbes & Billet, 2012) bekräftar att elever som 

mötte samundervisning kände sig mer sedda och hade möjlighet att söka hjälp hos fler vuxna på 

lektionerna. Pedagogerna upplevde även att eleverna presterade bättre på lektionerna och att de 

förbättrade sina skolresultat, vilket kunde synas i högre betyg. När elevernas kunskaper 

kontrollerades av utomstående, kunde en höjning av elevernas kunskapsresultat, inte bekräftas 

(Sundqvist & Lönnqvist, 2016).  

 

De studier som finns med i forskningsöversikten, har inte specifikt undersökt vilka parametrar som 

eventuellt bidrar till en högre måluppfyllelse vid samundervisning. Därför lyfts inte heller sådana 

resultat fram i forskningsöversikten. Därmed blir det svårt att utifrån denna studie, bedöma om 

samundervisning skulle kunna bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna. En sådan frågeställning 

har inte heller varit föremål för denna studies syfte.  

 

Flera intervjupersoner i denna studie, ansåg att elevers ökade möjlighet till hjälp, enbart kan påverka 

eleven positivt. En intervjuperson uttryckte dock att det finns en risk att elever som samundervisas 

upplever det förvirrade av att möta två olika pedagogers sätt att undervisa. Sundqvist & Lönnqvist 

(2016) och Ljunggren De Silvia (2013)  bekräftar att elever i behov av stöd kunde uppleva sig få 

sämre hjälp vid samundervisning, då det kunde uppfattas som svårt att möta olika pedagogers 

förhållningssätt och undervisning. Detta blev särskilt problematiskt om de två samundervisande 

pedagogerna inte kom överens med varandra. Några intervjupersoner menade dock att detta inte 

behövde vara ett problem, då många elever redan idag möter flera pedagoger i sin ordinarie 

undervisning, i ett så kallat tvålärarsystem. Flera speciallärare i denna studie ansåg därmed att det 

inte borde göra någon skillnad om eleven möter en speciallärare och en ordinarie lärare, istället för 
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två ordinarie lärare. Denna studie har inte haft för avsikt att jämföra samundervisning med 

tvålärarsystem, därmed har inte heller sådana studier berörts i forskningsöversikten. 

Lärarens och speciallärarens professionsutveckling 

Flera av intervjupersonerna i min studie uttryckte att samundervisning skulle kunna användas som 

ett sätt för specialläraren att bättre anpassa undervisningen och miljön för alla elever. Flera 

intervjupersoner menade att de skulle få möjlighet att visa på alternativa undervisningssätt där 

specialläraren kunde lägga mer fokus på språkliga begrepp, i all undervisning. Flera intervjupersoner 

ansåg att ett sådant arbetssätt borde vara främjande och förebyggande för samtliga elever. Några 

av intervjupersonerna uttryckte även att samundervisning skulle kunna leda till att specialläraren 

och läraren ökar sin förståelsen för varandras professioner. Persson (1998) menar att utifrån ett 

relationellt perspektiv, blir det viktigt att utvärdera och anpassa den lärandemiljö som en elev 

befinner sig i, då detta anses avgörande för hur en elevs svårigheter yttrar sig i skolan. Även 

nuvarande läroplan tydliggör att skolans undervisning skall anpassas utifrån varje enskild elevs 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2011).  Skolinspektionens rapport (2017), påvisar att arbetet 

i elevhälsan i första hand bör vara främjande och förebyggande. Samma rapport visar att samverkan 

mellan elevhälsa och skolans övriga personal, ofta är bristfällig. Enligt denna studies resultat skulle 

samundervisning som arbetsform, kunna sägas vara ett sätt för speciallärare och ordinarie lärare att 

öka förståelsen mellan professionerna, samt få det specialpedagogiska stödet att få en självklar plats 

i den ordinarie undervisningen. Ett sådant arbete skulle enligt flera av speciallärarna, kunna ske 

genom att specialläraren och den ordinarie läraren, i dialog arbetar med extra anpassningar och 

bedriver en undervisning som är språkutvecklande, i samtliga ämnen. Samundervisning skulle då 

kunna sägas bidra till en mer främjande och förebyggande undervisning (Liberg, Geijerstam och 

Folkeryd, 2010; Lindberg, 2007; Hang och Rabrens, 2009; Sundqvist och Lönnqvist, 2016; Scruggs 

et al, 2007). 

 

Intervjupersonerna i denna studie uttryckte att både lärare och speciallärare torde utvecklas i sina 

respektive professioner, av samundervisning. Flera speciallärare lyfte särskilt fram att de båda 

pedagogernas samarbetsförmåga borde utvecklas av arbetsformen. Detta bekräftas av Kamens 

(2007) studie, vilken undersökte lärarstudenter som gjorde sin praktik på en skola som arbetade 

med samundervisning. Studenterna fick tillgång till handledare som hade erfarenhet av arbetssättet. 

Studien visade att dessa lärarstudenter, efter avslutad praktikperiod, oftare uttryckte att de själva 

kunde tänka sig att arbeta med samundervisning i framtiden. Även studenternas samarbetsförmåga 

utvecklades av arbetssättet. I min studie uttryckte även en intervjuperson att nyexaminerade lärare, 

sannolikt skulle gynnas särskilt av att arbeta med samundervisning. Flera intervjupersoner menade 
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att samundervisning som arbetssätt förmodligen skulle gynna alla lärare, men främst de som är 

motiverade och öppna för detta arbetssätt. Scruggs et al (2007) och Forbes och Billet (2012) 

bekräftar i sina studier att flera lärare upplevde att de utvecklades i sin profession under tiden de 

samundervisade, detta var dock beroende av om de två pedagogerna var kompatibla med varandra. 

När de två samundervisande pedagogerna inte kom överens med varandra, visade det sig istället 

påverka resultaten av samundervisningen negativt. Jag kommer återkomma till det sistnämnda i 

kommande avsnitt. 

Förutsättningar för en lyckad samundervisning 
En av intervjupersonerna i denna studie uttryckte att samundervisning som begrepp behöver 

definieras och förstås likvärdigt av alla inblandade. Detta bekräftas av Ljunggren De Silvia (2013) 

och Bakker och Struyf (2016). Flera intervjupersoner menade vidare att om samundervisning som 

arbetsform skall fungera väl, behöver samtliga pedagoger utgå ifrån en gemensam vision, ha 

erfarenhet och kunskap kring samundervisning som begrepp och arbetsform. Flera studier 

(Ljunggren De Silvia, 2013; Fluijt, Bakker och Struyf, 2016; Scruggs et al, 2007) styrker detta. Några 

intervjupersoner lyfte även vikten av att specialläraren och den ordinarie läraren behöver ha en 

tillitsfull relation till varandra, vilket även Fluijt, Bakker & Struyf (2016) studie visar.  

 

Samtliga intervjupersoner säger att gemensam planeringstid och tid för reflektion mellan 

specialläraren och läraren, är en förutsättning för att samundervisning skall fungera. Detta bekräftas 

även av samtliga studier i forskningsöversikten (Scruggs et al, 2007; Sundqvist & Lönnqvist, 2016; 

Gustafson & Hjörne, 2015; Forbes & Billet, 2012; Gurgur och Uzuner, 2011; Ljunggren De Silva, 

2013; Fluijt, Bakker & Struyf, 2016; Kamens, 2007) som visar att bristande planeringstid mellan de 

två samundervisande pedagogerna, är den största utmaningen för en samundervisande 

organisation.  

 

Flera intervjupersoner uttryckte i denna studie, att skolan skulle behöva anställa fler speciallärare 

om samundervisning skulle var möjlig i speciallärarens nuvarande verksamhet. Samma personer 

menade sedan att det kanske inte alls var nödvändigt, utan att det istället kunde handla om att 

prioritera annorlunda i de arbetsuppgifter och uppdrag som specialläraren för tillfället hade. Flera 

speciallärare uttryckte under intervjuns gång, att det skulle vara möjligt att under en begränsad 

intensivperiod, arbeta med olika svenskprojekt, tillsammans med en ordinarie klasslärare. Detta 

resonemang skulle kunna förstås utifrån Bladini (1990) vars studie visade att samundervisning som 

arbetssätt blev svårt för många skolor att implementera, då det saknades kunskap och erfarenhet 

kring hur detta skulle kunna organiseras i skolorna. Samtidigt kan intervjupersonernas 
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förväntningar av vilka arbetsuppgifter som ingår för en speciallärare, ses utifrån Lindqvists (2013) 

och von Ahlefeld Nissers (2009) båda studier, som visade att en speciallärares förväntade 

arbetsuppgifter skiljde sig åt beroende på vilken profession som tillfrågades. Utifrån detta skulle 

intervjupersonerna i denna studie, med mer erfarenhet av arbetssättet, möjligen upptäcka 

alternativa sätt att organisera sitt arbete på. Detta skulle kunna leda till att samundervisning blev ett 

av flera arbetssätt för specialläraren att välja att arbeta utifrån.  

Utmaningar vid samundervisning 
Samtliga intervjupersoner menade att samundervisning som arbetsform, riskerar att bli 

konfliktfylld, om specialläraren och läraren saknar en tillitsfull relation till varandra. Några 

intervjupersoner menade vidare att en lärare som inte vill samundervisa, troligen inte heller kommer 

uppleva arbetssättet som positivt. Flera studier (Gurgur och Uzuner 2011; Ljunggren De Silva, 

2013; Fluijt, Bakker & Struyf, 2016; Scruggs et al, 2007) bekräftar att samundervisning bör bygga 

på en frivillighet och vilja, samt att en god relation mellan undervisande pedagoger är avgörande 

för samundervisningens effekt. Ljunggren De Silvas (2013) studie visar att pedagoger som inte är 

kompatibla med varandra, riskerar att bedriva en undervisning där elever möter två pedagoger som 

i samma situation förväntar sig olika saker från eleverna, något som kan skapa förvirring enligt 

Sundqvist och Lönnqvist (2016). En intervjuperson säger att lärare utan erfarenhet av 

samundervisning, kan uppleva detta som obekvämt. Hon menade vidare att det i nuläget saknas 

forskning och erfarenhet av samundervisning som arbetsform, vilket kan bidra till detta. Gurgur 

och Uzuners (2011) studie visar att pedagoger som saknar erfarenhet av samundervisning, kan 

uppleva svårigheter med arbetssättet. Både Kamens (2007) och Gurgur och Uzuners (2011) studier 

bekräftar att erfarenhet och utbildning kring samundervisning som arbetsform gynnar pedagogers 

vilja att samundervisa.  

Diskussion utifrån teoretiska perspektiv 

Burr (2003) menar att vi genom språket lär känna oss själva och vår omvärld, samt skapar en 

förståelse för denna. Begrepp som vi använder, får även olika innebörd beroende på den kontext 

som begreppet används i, av vem och i vilket sammanhang. Enligt ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv är det när människor interagerar och samtalar med varandra som vi kan skapa ny 

kunskap - nya diskurser (Burr, 2003). Intervjupersonernas olika definitioner av begreppet 

samundervisning, kan utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, förstås som att 

intervjupersonerna saknar kunskap och erfarenhet kring begreppet. En vidare tanke kan vara vad 
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detta får för konsekvenser för arbetssättet som sådant, ett resonemang som kommer återkomma 

nedan. 

 

Burr (2003) menar att människor skapar narrativ, en berättelse om oss själva som syftar till att skapa 

en förståelse och ett sammanhang kring oss och vår omgivning. Ett sådant narrativ kan vara att en 

speciallärare traditionellt och historiskt, i första hand skall arbeta enskilt med elever, utanför den 

ordinarie undervisningsgruppen. I min studie ger intervjupersonerna uttryck för detta, då ingen av 

dem arbetar med samundervisning idag. Några av intervjupersonerna har tidigare erfarenhet, av att 

arbeta i klassrummet, tillsammans med en ordinarie lärare. Dessa har då inte kallat arbetssättet för 

samundervisning. Detta skulle kunna förstås som att deltagarna i denna studie, saknar en gemensam 

definition av begreppet samundervisning och därmed kan den gemensamma diskursen kring 

samundervisning, antas vara svag. En konsekvens av detta skulle kunna bli att narrativet kring vilka 

arbetsuppgifter en speciallärare bör prioritera och hur detta kan göras, upprätthålls. I denna studie 

skulle narrativet för intervjupersonerna kunna utgå ifrån att det specialpedagogiska stödet i första 

hand skall ges utanför klassrummet.  

 

Isaksson (2009) menar att sociala konstruktioner bygger på föreställningar om normer, värderingar 

och den kultur som en elev befinner sig i. Enligt socialkonstruktivismen kan en speciallärare möta 

elever utifrån en diskurs om att elever i behov av särskilt stöd, gynnas av att ingå i den ordinarie 

gruppen. Andra speciallärare kan agera utifrån en motsatt diskurs, där tankar om att en elev inte 

stigmatiseras av att få enskild undervisning hos specialläraren, styr dennes val när denne möter sin 

elev. Om det som Burr (2003) kallar för narrativ, samtidigt innebär en föreställning om att 

speciallärare främst skall arbeta enskilt med elever, utanför den ordinarie undervisningsgruppen, 

skulle detta till viss del kunna förklara varför mina intervjupersoner svarar olika på hur en elev kan 

gynnas relationellt av samundervisning. Flera intervjupersoner lyfter fram fördelar med att en elev 

i behov av särskilt stöd, genom samundervisning kan undervisas i sin ordinarie grupp. Samtidigt 

menar en av intervjupersonerna att hon inte ser att detta nödvändigtvis är en fördel ur ett 

relationellt perspektiv. Dessa olika sätt att tänka kring särskiljande undervisning, skulle kunna 

förstås utifrån att intervjupersonerna agerar utifrån olika narrativ om vilken typ av undervisning 

som gynnar eleven mest, där den särskiljande och den inkluderande undervisningen representerar 

två olika narrativ. 

 
Flera av speciallärarna i denna studie menar att samundervisning som begrepp behöver definieras 

och förstås likvärdigt av alla inblandade pedagoger, arbetet behöver utgå ifrån en gemensam vision 

och det behöver finnas en tillitsfull relation mellan de två samundervisande pedagogerna, samt 
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gemensam planeringstid mellan pedagogerna. När följande delar finns på plats trodde flera av 

speciallärare i denna studie, att samundervisning kunde fungera väl. Under intervjun uttryckte dock 

några av intervjupersonerna att det behövde anställas fler speciallärare om samundervisning skulle 

vara en möjlig arbetsform i deras verksamhet. Senare i intervjun menade dock intervjupersonerna 

att det kanske mer handlar om att tänka annorlunda i organisationen av det specialpedagogiska 

stödet. Burr (2003) anser att diskurser är möjliga att förändra, när vi kan identifiera, förstå och 

synliggöra dessa. Däremot kan inte en enskild individ hållas ansvarig för att förändra en diskurs, 

eftersom dessa upprätthålls och skapas i en kontext, i samspel med omgivningen. Isaksson (2009) 

anser att förändringar inom specialpedagogiken behöver vara långsiktiga och omfattande, då 

diskurser förändras över tid. Utifrån detta resonemang, skulle resultaten i denna studie kunna tolkas 

som att intervjupersonerna ger uttryck för en diskurs där det specialpedagogiska stödet i första 

hand inte organiseras genom samundervisning. En förändring av en sådan diskurs, skulle 

möjliggöra att samundervisning kan bli en tänkbar arbetsform för intervjupersonerna. Enligt 

Isakssons (2009) tankar  skulle en sådan förändring av diskursen innebära förändringar av det 

specialpedagogiska stödet på organisationsnivå, vilket skulle kunna ta tid att genomföra.  

 

Lindqvists (2013) studie skulle kunna förstås på ett liknande sätt, där speciallärares förväntade 

arbetsuppgifter skilde sig åt, beroende på vilken profession i skolan som tillfrågades. I studien var 

inte samundervisning en av arbetsformerna som undersöktes. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv skulle Lindqvists (2013) studie kunna sägas förstärka denna studies resultat. 

Intervjupersonerna saknar erfarenhet av både samundervisning som begrepp och arbetsform. 

Socialkonstruktivismens tankar skulle kunna härledas till att förklara att avsaknaden av en definition 

av begreppet samundervisning, även kan sägas försvåra för speciallärare att välja samundervisning 

som arbetsform.  

Metoddiskussion 

Detta examensarbete har syftat till att undersöka och utveckla kunskap kring hur ett antal 

speciallärare definierar begreppet samundervisning och hur de förhåller sig till begreppet i sin egen 

praktik. Därmed har denna studie i första hand velat synliggöra intervjupersonernas tankar och 

erfarenheter, inte söka svar på en objektiv sanning. Studien har därför tagit en kvalitativ form med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna transkriberades efter 

genomförandet, med syfte att jag som intervjuare skulle kunna hålla en mer objektiv bild av vad 

som faktiskt sades vid intervjutillfället (Denscombe, 2017; Bryman, 2016).  

 



 

 45 

En kvalitativ intervjustudie har flera begränsningar. Intervju med efterföljande transkriptioner är 

en tidskrävande metod, vilket begränsar möjliga respondenter. I detta examensarbete intervjuades 

sju speciallärare, vilka alla var verksamma från förskoleklass till årskurs 9. Utifrån detta går det inte 

att uttala sig om generella slutsatser, vilket inte heller har varit studiens syfte (Denscombe, 2017; 

Bryman, 2016).  

 
Burr (2003) menar att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi varken förstå eller 

förklara en människas person utifrån vad denne uttrycker med sitt språk. Däremot kan vi tolka det 

personen säger som ett uttryck för den särskilda kontext och diskurs som är gällande vid 

intervjutillfället. Denscombe (2017) menar vidare att intervjuer baseras på vad intervjupersonen 

säger, snarare än vad de faktiskt gör. Det mina intervjupersoner i denna studie uttryckte, behöver 

med andra ord inte representera en objektiv sanning, då en sådan sanning enligt ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, inte heller existerar (Burr, 2003). Intervjupersonerna kan även 

ha påverkats av intervjuaren, genom det som Denscombe (2017) kallar för intervjuareffekten. Vid 

intervjutillfället kan specialläraren ha velat göra ett påläst intryck och därmed gett uttryck för åsikter 

och tankar som denne kanske inte står för fullt ut. Detta måste vägas in i det resultat som har 

framkommit i denna studie. Harboe (2013) och Bryman (2016) menar att intervjuaren behöver ta 

hänsyn till den kontext som intervjun skedde i. Allt kommer inte att sägas och därmed kommer 

intervjupersonen inte heller kunna ge en helt objektiv bild av sina tankar. Intervjuarens 

kroppsspråk, tonfall och gester kan även påverka hur intervjupersonen väljer att svara. Vid tolkning 

av datan är det därför viktigt att detta uppmärksammas.  

 

Denna studie hade kunnat kompletteras med observationer, med syfte att skapa en mer objektiv 

bild av intervjupersonernas svar (Denscombe, 2017). Denna studie har dock inte haft som syfte att 

få fram en objektiv sanning. Den begränsade tidsperioden har inte heller möjliggjort 

kompletterande observationer. Istället har denna studie syftat till att skapa en djupare förståelse för 

speciallärarens sätt att förstå och förhålla sig till begreppet samundervisning. För ett sådant syfte 

kan kvalitativa intervjuer ge värdefull information (Denscombe, 2017).  
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Konklusion 

Denna studie har behandlat begreppet samundervisning och undersökt hur sju speciallärare 

definierar och förhåller sig till detta i sin egen praktik. Resultatet visar att begreppet är relativt okänt 

hos intervjupersonerna och deras erfarenhet av arbetssättet, begränsat. Flera uttryckte att de skulle 

vilja prova att arbeta med samundervisning. Intervjupersonernas svar bekräftar det som har 

framkommit i denna studies forskningsöversikt. Flera intervjupersoner lyfte fram vikten av att de 

två samundervisande pedagogerna utgår från en gemensam vision och syfte när de samundervisar. 

Några lyfte även fram att en gemensam definition kring vad samundervisning kan vara och 

innebära, är en viktig förutsättning för att samundervisning skall fungera väl, något som även flera 

studier bekräftar (Ljunggren De Silvia, 2013; Fluijt, Bakker och Struyf, 2016; Scruggs et al, 2007).  

 

Denna studie har utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där Burr (2003) menar att det 

är via språket som vi lär känna oss själva och vår omvärld. Då människor interagerar med varandra 

med hjälp av språket, synliggör, skapar och utvecklar vi diskurser och narrativ. Med ökad kunskap 

kring begreppet samundervisning, skulle vi enligt detta synsätt kunna tänka att speciallärare får ökad 

möjlighet att förändra och utveckla diskurser och narrativ, som handlar om hur det 

specialpedagogiska stödet kan utformas. Vidare skulle sådan kunskap kunna bidra till att underlätta 

för speciallärare att välja samundervisning som arbetsform.  

 
Ett gemensamt språk borde vara en av förutsättningarna för att två pedagoger skall lyckas skapa en 

gemensam vision, samt utveckla positiva attityder och värderingar kring samundervisning som 

begrepp. Denna studie har visat att de sju intervjupersonerna hade olika sätt att definiera begreppet. 

Ett förslag är att i fortsatta studier undersöker detta närmare, för att skapa en större kunskap kring 

samundervisning som begrepp och arbetsform i en svensk kontext. Denna studie har varit 

begränsad av antalet respondenter. Att undersöka hur fler speciallärare och kanske även lärare, 

förhåller sig till begreppet, skulle kunna leda till att resultatet blir mer generaliserbart. Ett annat 

förslag på fortsatta studier, är att mer ingående undersöka effekten av samundervisning. En sådan 

studie skulle kunna fokusera på att undersöka hur elevers läs- och skrivutveckling påverkas av 

samundervisning som arbetsform.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Information- och medgivandebrev. 

Speciallärares och specialpedagogers erfarenhet kring samundervisning 

- en intervjustudie.  

 

Mitt namn är Sofie Boström och under vårterminen 2018 skriver jag mitt examensarbete på 

speciallärarprogrammet vid Uppsala universitet.  

 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger ser på 

begreppet samundervisning, samt hur de säger sig arbeta eller inte arbeta med detta i deras egen 

verksamhet. Jag kommer att genomföra en kvalitativ studie där jag har valt intervju som metod för 

att få svar på mitt syfte. 

 

Sundqvist & Lönnqvist (2016) menar att skolan genom samundervisning skulle kunna möta fler 

elevers behov i klassrummet. Därmed möjliggör samundervisning att fler elever kan tillgodogöra 

sig den ordinarie undervisningen inom klassens ram. Min erfarenhet är att samundervisning är ett 

relativt okänt begrepp i svensk skola. Det finns lite forskning på området, vilket är anledningen till 

att jag har valt att undersöka detta närmare. Det skulle vara av stor betydelse om du ville vara en 

del av min studie!  

 

Vad innebär ditt deltagande? 

Jag kommer vid ett tillfälle att göra en intervju med dig, denna kommer ta ungefär 45 minuter. Jag 

ser helst att vi träffas och genomför intervjun, men om du föredrar att göra en intervju via Skype 

eller telefon så går det att ordna.  

 

Frågor kommer att ställas kring dina erfarenheter av samundervisning. Det är dock inte ett krav att 

du som speciallärare/specialpedagog själv har erfarenhet av att arbeta med samundervisning.  

 

Intervjun kommer att spelas in, för att senare kunna transkriberas. Materialet kommer att 

anonymiseras, vilket innebär att din skolas identitet inte kommer att röjas i uppsatsen. Eventuella 

namn som framkommer i intervjun kommer att avidentifieras. Materialet kommer att analyseras av 

mig och min handledare, Gunilla Lindqvist.  
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När uppsatsen är klar kommer all insamlad data att förstöras. Jag kommer även att skicka en kopia 

till dig på mitt examensarbete, så du får ta del av det färdiga innehållet. Ditt deltagande är helt 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan, utan motivering. 

 

Jag hoppas att du vill vara en del av min studie, ditt deltagande är viktigt! 

För vidare frågor, tveka inte att kontakta mig! 

 

Vänligen, 

Sofie Boström 

Student på speciallärarutbildningen, Uppsala universitet  

Mail: sofie.bostrom12@gmail.com 

Mobil: 073 903 98 90 

 

 

Handledare:  

Gunilla Lindqvist 

Docent i pedagogik 

Uppsala universitet och Högskolan Dalarna 

Mail: gunilla.lindqvist@edu.uu.se 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag har tagit del av informationen om studien som beskrivits på föregående sida och ger mitt 

samtycke till att delta i studien.  

 

Datum och plats: ______________________________________________________ 

 

Namnteckning: _______________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ___________________________________________________ 
Den ifyllda blanketten lämnas till Sofie Boström vid intervjutillfället.  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrund 

Namn:  

Utbildning:  

Antal år i yrket: 

Arbetsuppgifter/Ansvarsområden på nuvarande skola: 

 

Tema 1: Samundervisning som begrepp och dess eventuella förekomst i intervjupersonens verksamhet. 
 

1. Hur definierar du begreppet samundervisning?  

 

2a. Förekommer samundervisning i din verksamhet, inom ämnet svenska eller övriga ämnen? 

 

b. Om ja, vilken form av samundervisning förekommer? Inom vilka ämnen? Kan du ge exempel? 

 

3. Om du har egen erfarenhet av att arbeta med samundervisning. Hur uppfattar du att det är att 

arbeta med detta? 

 

4. Om du utifrån din roll som speciallärare/specialpedagog samundervisar med en klass- eller 

ämneslärare. Kan du beskriva hur ett sånt samarbete skulle kunna se ut i din verksamhet, utifrån 

ämnet svenska eller övriga ämnen? Vad tror du att din roll skulle vara i ett sådant samarbete?  

 

Tema 2: Effekten av samundervisning 

5. Hur kan samundervisning bidra till din verksamhet?  

 

6a. Hur skulle samundervisning kunna bidra till en elevs sociala utveckling samt 

kunskapsutveckling, inom ämnet svenska och övriga skolämnen? 

 

b. Finns det någon ämne som skulle vara särskilt lämpligt att samundevisa i enligt dig? Varför? 

 

c. Hur skulle samundervisning kunna bidra till att utveckla lärares och 

speciallärare/specialpedagogers yrkesroll? 

 

7a. Vilka elever anser du skulle gynnas eller missgynnas av att möta samundervisning? Motivera.  
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b. Vilka pedagoger anser du skulle gynnas eller missgynnas av att arbeta med samundervisning? 

Motivera. 

 

 

Tema 3: Förutsättningar för en lyckad samundervisning 

8a. Vilka förutsättningar anser du krävs för att få samundervisning att fungera väl i din 

verksamhet? 

 

b. Vilka av dessa förutsättningar finns på din skola idag?  

 

Tema 4: Utmaningar vid samundervisning 

9. Vilka utmaningar kan du se att det finns med samundervisning som arbetssätt utifrån eleven, 

pedagogen och din yrkesroll? 

 

Tema 5: Hur samundervisning som arbetssätt kan utvecklas i intervjupersonens nuvarande verksamhet: 
10. Vad skulle krävas för att du skulle jobba (mer) med samundervisning i den verksamhet som 

du befinner dig i idag?  

 

 

 


