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Sammanfattning  

Denna fallstudie tar sin utgångspunkt i flertalet artiklar där effekter av det så kallade 

tvålärarsystemet diskuteras. Begreppet tvålärarsystem har sin uppkomst i det amerikanska 

begreppet co-teaching, som i USA:s klassrum kopplas till en lärare och en specialpedagog. I 

denna fallstudie har vi valt att förkorta begreppet tvålärarsystem som TLS. Fallstudien grundar 

sig bland annat på två intervjuer med lärare som arbetar tillsammans i ett lärarpar på en 

grundskola i en större kommun i Sverige. För att lyckas med TLS är nyckeln att ha en god 

relation och kommunikation mellan lärarna i lärarparet. Fallstudien visar att svenska skolor och 

deras socioekonomiska läge är ett argument för att implementera TLS. TLS skapar 

förutsättningar för en mer individanpassad undervisning, till skillnad från om man arbetar som 

ensam lärare. Lärarna upplever därmed att de får mer tid till att stötta varje elev och detta gynnar 

elevernas lärande. TLS skall underlätta inkluderingsarbetet i skolan, det vill säga, elever med 

olika förutsättningar skall undervisas tillsammans och på så sätt få en mer likvärdig utbildning. 

Det fallstudiens resultat visar är dock att lärarparen ibland väljer att dela upp klassen i mindre 

grupper efter kunskapsnivå och genom att göra detta motverkar de inkluderingsarbetet. 

Följande forskningsfrågor har besvarats: Vilka var argumenten för att införa TLS på skolan?, 

Vilka är skillnaderna mot hur respektive lärare tidigare arbetat? och slutligen Hur upplever 

lärare TLS? 
 
 
Nyckelord: tvålärarsystem, likvärdighet, ramfaktorteori, co-teaching, relationellt perspektiv, 
inkludering 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Innehållsförteckning	
1. Inledning 7 
2. Arbetsfördelning 8 
3. Bakgrund 9 

3.1. Utveckling av TLS 9 
3.2. TLS i Sverige 9 
3.3. Ramarfaktorer i undervisningen 10 

4. Tidigare forskning 11 
4.1. TLS utomlands 11 
4.2. TLS i Sverige 14 
4.3. Det inkluderande klassrummet och en skola för alla 15 
4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 17 

5. Teoretiska utgångspunkter 18 
5.1. Ramfaktorteori 18 
5.2. Relationellt perspektiv 19 

6. Syfte och frågeställningar 20 
6. 1. Syfte 20 
6.2. Forskningsfrågor 20 

7. Metod 21 
7.1. Val av metod 21 
7.2. Urval 21 
7.3. Intervjuguide 22 
7.4. Generaliserbarhet 22 
7.5. Etiska överväganden 23 
7.6. Bearbetning av analys och data 24 

8. Resultat  24 
8.1. Intervjuperson 1 25 
8.2. Intervjuperson 2 28 

9. Analys 31 
9.1. Vilka var argumenten för att införa TLS på skolan? 31 
9.2. Hur upplever lärare TLS? 32 
9.3. Vilka är skillnaderna mot hur respektive lärare tidigare arbetat? 35 
9.4. Sammanfattning av analys 36 

10. Diskussion 36 
10.1. Vilka var argumenten för att införa TLS på skolan? 37 
10.2. Hur upplever lärare TLS? 38 
10.3. Vilka är skillnaderna till hur respektive lärare tidigare arbetat? 41 



 

6 
 

11. Referenslista 43 
12. Bilagor 47 

12.1. Bilaga 1. Mail till TLS skolan 47 
12.2. Bilaga 2. Enkätförfrågan 48 
12.3. Bilaga 3. Intervjufrågor 49 
12.4. Bilaga 4. Underskriftsformulär 50 

  
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

1. Inledning 

Det diskuteras ofta ute på skolorna hur problematisk det är för en enskild lärare att hinna med 

att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. I en artikel i tidningen Arbetet tas problemet 

kring lärares arbetsbelastning upp. I artikeln står det att lärare upplever en stor tidsbrist och 

detta påverkar elevernas studieresultat negativt då lärare inte hinner se alla elever (Fahlén, 

2018). Vi blev därför intresserade av att ta reda på om det finns några särskilda metoder som 

utformats och används i skolorna för att skapa goda förutsättningar för lärarna att kunna se varje 

elev. Vi ville få en djupare förståelse och kunskaper om hur detta system fungerar i praktiken 

och vilka för- respektive nackdelar som finns med denna typ av arbetssätt. Vi fick också upp 

ögonen för frågan om varför vissa skolor har valt att implementera denna undervisningsmetod 

och andra inte.  

Vi vill tacka vår handledare Gustaf Jansson Bjurhammer för hans stöd under arbetet samt alla 

de tips och frågor du ställt för att vi skulle utveckla arbetet mer.  
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2. Arbetsfördelning 

Sedan det självständiga arbetets början har vi, Alexandra Lotz Lee och Linn Jakobsson, så ofta 

som möjligt arbetat jämsides för att säkerställa att vi båda varit lika delaktiga och förstått 

arbetets framväxt. I början av arbetets gång utformade vi alla mail tillsammans innan de 

skickades till vederbörande. Det var dock Linn Jakobsson som tog den direkta kontakten med 

samtliga skolor och utbildningsförvaltningen. När vi började söka information samlade vi 

enskilt ihop relevanta texter som vi sedan sorterade tillsammans. När det kom till att skriva det 

faktiska arbetet har grunden till det mesta av den engelska forskningen översatts och skrivits 

om av Alexandra Lotz Lee, medan Linn Jakobsson har tagit större ansvar för grunden av den 

svenska forskningen. Efter att den tidigare forskningen översatts och omformulerats har vi tagit 

gemensamt ansvar för att strukturera om och säkerställa kvalitén av texten. Båda författare har 

varit delaktiga i att ta beslut om hur arbetet skall utformas samt bidragit till diskussioner om 

huruvida informationen som vi hittat är relevant för vårt arbete eller inte. Både Linn Jakobsson 

och Alexandra Lotz Lee har letat fram teoretiska utgångspunkter som kändes relevanta för 

arbetet för att sedan tillsammans ta beslut om vilka teoretiska perspektiv som vi ville applicera 

på vårt självständiga arbete. När det kom till intervjufrågor, intervjuer och transkription har vi 

fördelat arbetet jämnt och kontinuerligt bekräftat att båda vet vad som skrivits. Resultatet av 

intervju ett skrevs främst av Alexandra Lotz Lee och resultatet av intervju två skrevs främst av 

Linn Jakobsson. Båda resultatdelar har dock kontrollerats och eventuellt skrivits om för att 

förtydliga av den andra parten. Analys- och diskussionsdelen har båda författarna skrivit 

tillsammans, men tagit ansvar för olika delar för att effektivisera skrivprocessen. Båda 

författarna har hela tiden kontrollerat varandras texter för att säkerställa att hela arbetets struktur 

hänger ihop, följer riktlinjerna för vetenskapligt skrivande och är av god kvalité.  
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3. Bakgrund 
Under denna rubrik kommer vi bland annat att ta upp olika artiklar och tidigare forskning som 

diskuterat TLS. Artiklarna presenterar både fördelar och nackdelar med TLS. 

 

3.1. Utveckling av TLS 
TLS är en undervisningsmetod som utvecklades i USA på 1960-talet som ett led i arbetet med 

att skapa ett inkluderande klassrummet (Lambeth, 2016, s. 10). Undervisningsmetoden innebär 

att en ordinarie klassrumslärare och en specialpedagog har ansvaret för en klass och kunde 

därigenom anpassa undervisningen och möta alla elevers behov (Lambeth, 2016, s. 34). Enligt 

amerikanska studier planerar, genomför och betygsätter lärare som arbetar inom TLS eleverna 

tillsammans (Williams, 2014, s. 20). Målet med undervisningsmetoden TLS är att skapa en 

likvärdig skola som gynnar elever, med och utan inlärningssvårigheter (Lambeth, 2016, s. 10). 

 

3.2. TLS i Sverige 

Enligt en undersökning genomförd av Unicef, där de undersökt likvärdigheten i skolor i 

världens rika länder, hamnar Sverige långt ned på listan (Unicef, 2018). Enligt Skolverket ser 

man nu implementeringen av TLS som en satsning för att höja resultaten och likvärdigheten i 

det svenska utbildningsväsendet (Skolverket, 2018a, s. 7).  

 

Det går att hitta många artiklar om skolor i Sverige som har implementerat TLS. I Skolvärlden1 

skriver man bland annat om en grundskola i Västerås som har förbättrat studieresultaten efter 

införandet av TLS (Sandberg, 2018). Det går även att hitta andra artiklar som talar om de 

positiva effekterna av tvålärarsystemet på skolor i Södertälje (se exempelvis Wallin, 2017). I 

Skolvärlden kan man läsa om lärare som berättar att TLS implementerats i skolor där det finns 

många nyanlända elever. Nyanlända elever behöver extra stöd för att klara skolgången och TLS 

implementerats för att öka den andel elever som går ut grundskolan med godkända betyg 

(Byström Sjödin, 2015). Sveriges kommuner och landsting publicerade dessutom i oktober 

2018, information om hur TLS i Södertälje är tänkt att förbättra elevernas studieresultat 

(Sveriges kommuner och landsting, 2018). Med detta sagt finns det även kritiska röster mot 

TLS. Exempelvis har Hallandsnytt publicerat en artikel där man riktar kritik mot att ha två 

                                                
1 Lärarnas Riksförbunds webbtidning. 
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lärare i klassrummet och man menar att det inte är en garanti för att det skulle leda till att 

studieresultaten skulle öka (Haldesten, 2017). Haldesten nämner dock inte något specifikt fall 

där TLS beskrivs som ett misslyckande (2017). Kritiker menar bland annat att metoden saknar 

evidens och att den kan leda till ökad arbetsbörda för lärare (Haldesten, 2017). Resultatet av 

detta menar man är att den finansiering som går till att implementera TLS skulle kunna 

användas till annat i skolan och därigenom höja skolresultaten och öka likvärdigheten 

(Haldesten, 2017).  

 

3.3. Ramfaktorer i undervisningen  
Det finns en efterfrågan av fler lärare och icke-undervisande personal i skolan skriver 

Lindström och Pennlert (2016, s. 49). Detta skulle leda till ett lugnare klass- och skolklimat 

vilket skulle ha en positiv effekt på elevernas lärande med mera. Det finns så kallade 

ramfaktorer som skapar förutsättningar eller begränsningar i en undervisning. Dessa 

ramfaktorer påverkar både den undervisande läraren samt eleverna studieresultat (Lindström & 

Pennlert, 2016, s. 49). Ett exempel på en ramfaktor är personaltätheten på en skola. Lindström 

och Pennlert ifrågasätter huruvida ett större antal personal skulle leda till en bättre 

undervisningskvalitet (Lindström & Pennlert, 2016, s. 49). Beroende på vilket socioekonomiskt 

område en skola ligger i har ofta att göra med att elever har “en kämpig bakgrund” (Stigfur, 

2017). Detta sker bland annat i Stockholm där skolor i utsatta områden har blivit tilldelade upp 

till 56 000 kronor extra per elev (Stigfur, 2017). Vissa skolor anställer så kallade resurser som 

finns tillgängliga för stöttning i klassrummen medan andra skolor anställer fler behöriga lärare 

för att bedriva undervisning med hjälp av ett TLS. De pengar som skolorna får av kommunen 

väljer skolorna själva hur de vill använda. Pengarna kan exempelvis användas till att anställa 

mer personal eller till att minska skolklasserna (Stigfur, 2017). Syftet med att tilldela skolor 

extrapengar är att skapa mindre klyftor mellan elevernas studieresultat, alltså att främja en 

likvärdighet för eleverna att uppnå goda resultat i skolan (Stigfur, 2017).  

 

Med utgångspunkt i denna diskussion om TLS har vi valt att genomföra en fallstudie där vi 

kommer att undersöka hur lärare upplever att TLS fungerar i praktiken, samt varför man valt 

att implementera denna undervisningsmetod i skolan. 
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4. Tidigare forskning  

Under rubriken tidigare forskning kommer vi att presentera delar av amerikanska avhandlingar 

samt svenska forskningsrapporter och avhandlingar som förklarar inkluderingsbegreppet. Vi 

kommer även att presentera innebörden av en likvärdig skola och hur det har betydelse för TLS.  

 

4.1. TLS utomlands 

J. Lloyd Trump var en pedagog i USA under 1960- och 1970-talet som utvecklade TLS. Hans 

idé var att alla elever i skolorna skulle ha tillgång till en likvärdig utbildning. TLS som modell 

grundade sig i J Lloyd Trumps idéer om att ha två lärare som gav instruktioner, i ett och samma 

klassrum samtidigt (Lambeth, 2016, s. 10). Sedan TLS introducerades på 1960 talet i USA har 

det blivit känt som ett av de mest effektiva sätten att undervisa i det inkluderande klassrummet, 

tack vare att den individuella handledningen ökar (Williams, 2014, s. 108). I en avhandling av 

Laura Williams definierar hon TLS som ett fenomen där två eller fler lärare har gemensamt 

ansvar för en klass (Williams, 2014, s. 20).  

Karen Lambeth har gjort en undersökning om hur TLS påverkar elevers inlärning samt hur 

lärare upplever att TLS fungerar. Lambeth skriver att TLS ursprungligen utvecklades genom 

att låta specialpedagoger och ordinarie lärare samarbetar tillsammans i ett klassrum (Lambeth, 

2016, s. 34). Läraren och specialpedagogen planerar och driver undervisningen framåt 

tillsammans och kompletterar därmed varandras pedagogiska och didaktiska kunskaper för att 

skapa en så gynnsam lärmiljö som möjligt för alla elever utifrån deras olika förutsättningar och 

behov (Lambeth, 2016, s. 34).  

Både Kimberly West (2016, s. 6) och Shanna E. Takacs (2015, s. 206) har skrivit avhandlingar 

där de kritiskt granskat hur TLS fungerar lokalt i olika skolor. Båda dessa avhandlingar påvisar 

vikten av ett gott samarbete mellan de två lärarna och hur de tillsammans ansvarar för en klass 

(West, 2016, s. 6; Takacs, 2015, s. 206). Sker det en god relation mellan lärarna i lärarparet 

kommer det att gynna samtliga elever (Williams, 2014, s. 8). Om lärarna motarbetar de 

rekommenderade undervisningsstrategier för TLS, påverkas elevernas lärande negativt 

(Williams, 2014, s. 8). En aspekt som lyfts fram som ett negativt resultat i och med införandet 

av TLS är att elevsammansättningarna blev större när två lärare ansvarade för en klass, jämfört 

med när en lärare hade eget ansvar (West, 2016, s. 7). Lärarna i Wests undersökning menade 
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att för stora klasser ledde till att att eleverna inte fick tillgång till den individuella handledningen 

som TLS skulle ha möjliggjort (West, 2016, s. 7).  

 

Kimberly Wests (2016) avhandling gick ut på att undersöka lärares erfarenheter och 

uppfattningar av TLS. Wests avhandling visade bland annat upp att vid sidan av alla positiva 

effekter av TLS verkade det även finnas vissa problem med arbetsmetoden. West (2016) visar 

exempelvis att lärare inte ansåg att de fått relevant fortbildning för vilka undervisningsstrategier 

som rekommenderas för TLS (West, 2016, s. 6). De intervjuade lärarna i Wests avhandling 

förklarade att den bristande fortbildningen ledde till att deras pedagogiska kompetens inte 

utnyttjades på bästa sätt. Det uppstod konflikter mellan lärarna på grund av deras olika sätt att 

undervisa, deras olika klassrumsregler samt olika förväntningar av TLS (West, 2016, s. 6). En 

bristande samarbetsförmåga mellan lärarna kan leda till att alla elevers behov inte tillgodoses 

trots att detta är syftet med implementeringen av ett TLS (West, 2016, s. 6).  
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Williams (2014, s. 29) presenterar fem strategier som rekommenderas i ett klassrum där 

undervisningen utgår från TLS. Dessa presenteras i tabell 1 (Williams, 2014, s. 29).  

 

TABELL 1. Tillvägagångssätt när man arbetar enligt TLS (Williams, 2014, s. 29). 

Exempel Tillvägagångssätt Beskrivning 

1. En undervisar, en stöttar En lärare tar det 
huvudsakliga ansvaret över 
undervisningen medan den 
andra läraren stöttar upp. 

2. Parallell undervisning Klassen delas in i två 
heterogena grupper och varje 
lärare undervisar och ger 
instruktioner till halva 
gruppen var. 

3. Stationsundervisning Eleverna roteras mellan två 
eller fler stationer där varje 
lärare är placerad. Vid varje 
station repeteras 
instruktionerna för varje 
grupp som kommer dit. 

4. Delad undervisning Största delen av klassen 
undervisas av en lärare 
medan en mindre grupp 
sitter tillsammans där de får 
mer individanpassade 
instruktioner. 

5.  Undervisning i par Hela klassen undervisas 
tillsammans och båda lärare 
får lika mycket utrymme 
framför klassen, där de 
tillsammans ger ut 
instruktioner. 

 

 

Arbetar inte skolor efter dessa strategier kan det leda till att elevernas studieresultat påverkas 

negativt (Williams, 2014, s.7). 
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TLS ska underlätta arbetet i det inkluderande klassrummet och har visat sig vara gynnsamt för 

alla elever med en neuropsykologisk funktionsnedsättning2 (Williams, 2014, 22-23). 

Undervisningsmetoden ökar dessutom samarbetsförmågan mellan eleverna, tack vare lärarnas 

uppvisning av ett bra samarbete (Williams, 2014, s. 113). När samarbetet mellan lärare fungerar 

effektivt uttrycker elever att de överlag är positivt inställda till tvålärarsystemet. Elevernas 

positiva inställning är en aspekt som ökade fördelarna med denna undervisningsmetod 

(Williams, 2014, s. 110-111, 115). I Williams studie, Co-teaching in inclusive classrooms: a 

case study of the effect on teaching and learning in a large urban school system, svarade 80% 

av eleverna att de kände sig trygga i att be båda lärare om hjälp, 17% av eleverna var neutrala i 

frågan och endast 3% höll inte med i frågan (Williams, 2014, s. 112).  

 

Resultaten av Wests avhandling tyder också på att elever inte alltid gynnas av TLS och ett 

inkluderande klassrum. Enligt Wests resultat ansåg 56 % av lärarna att störande beteende 

minskat i klassrum efter att TLS introducerats och 44 % av lärarna ansåg att TLS inte gjort 

någon skillnad i elevernas uppförande (West, 2016, s. 60). West sammanfattar sitt resultat med 

att fastställa att en majoritet av lärarna trots allt var positivt inställda till undervisningsmetoden 

TLS (West, 2016, s. 70). Lärarna uttryckte överlag att det var fördelaktigt att ha två lärare på 

plats i klassrummet då möjligheten ökade för en differentierad undervisning vilket underlättade 

arbetet att kunna tillgodose fler elevers behov (West, 2016, s.75).  

 

4.2. TLS i Sverige 

TLS i Sverige är inte detsamma som när det uppkom i USA på 1960-talet. Till skillnad mot 

USA består inte lärarparen i Sverige av en specialpedagog och en grundskollärare (Lambeth, 

2016, s. 34). I svenska skolor som infört TLS har man istället två grundskollärare som arbetar 

tillsammans i ett lärarpar (Assarson, 2015, s. 106).  

 

Inger Assarson har gjort en studie i 31 svenska grundskolor där hon undersökt goda lärmiljöer 

genom kollegialt lärande (2015, s. 99). Till en början skedde kollegialt lärande mellan lärare 

som arbetade parallellt med sina klasser. De genomförde liknande lektioner där de efteråt delade 

med sig till varandra om händelser och tips. Kollegialt lärande innebar även att lärarna 

observerade varandra i sina undervisningar (Assarson, 2015, s. 101).  

                                                
2  Benämns hädanefter som NPF. 
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I studien som Assarson genomförde fanns både positiva samt negativa ställningstaganden till 

det kollegiala arbetet. Flera lärare menade på att de inte förstod anledningen till de diskussioner 

och analyser som skulle genomföras. De lärare som såg positivt på kollegialt lärande menade 

på alla de erfarenheter och tips som delades mellan kollegorna. I ett antal grundskolor som 

deltog i forskningen övergick kollegialt lärande senare till TLS (Assarson, 2015, s.103). De 

började alltså ha två lärare i klassrummet under all undervisning (Assarson, 2015, s.103). 

Assarson menar att de lärare som började arbeta med TLS hävdade att som undervisningsmetod 

utvecklar TLS en mycket mer som lärare i och med det täta samarbetet (Assarson, 2015, s. 103). 

Det fanns alltid en annan pedagog som har kunskap inom samma område (Assarson, 2015, 

s.103). De lärare, där undervisningsmetoden övergått till TLS, menade att de tidigare kollegiala 

samtalen, utöver observationerna av enskild undervisning, skedde vid ämneskonferenser varje 

vecka. Dessa lärare upplevde dock att specifika händelser inte kunde diskuteras eftersom tid till 

sådan fördjupning inte fanns (Assarson, 2015, s. 103). Med TLS sker istället diskussioner och 

utvärderingar dagligen (Assarson, 2015, s. 103). Samtalet blir en viktig grund för att utveckla 

och anpassa undervisningen så att den blir mer inkluderande för alla elever (Assarson, 2015, s. 

103-104). I de skolor där TLS infördes uttryckte 75% av eleverna att de fick mer hjälp under 

lektionerna och 20% av eleverna hävdade även att det blev en lugnare klassrumsmiljö 

(Assarson, 2015, s. 105). 

 

4.3. Det inkluderande klassrummet och en skola för alla 

Hur elevers studieresultat påverkas av TLS har Laura Williams undersökt i sin avhandling där 

bland annat begreppet differentiering tas upp (2014, s. 20). Enligt Williams sker differentiering 

av undervisningen när läraren anpassar undervisningen till en heterogen grupp, det vill säga en 

grupp av elever som har olika inlärningsförutsättningar (Williams, 2014, s.  20). Williams tar 

även upp begreppet inkludering och menar att TLS är utformat för att underlätta arbetet inom 

det inkluderande klassrummet (Williams, 2014, s. 108). Visionen om inkludering finner man 

även skrivet i Skollagen där det står att skolans undervisning skall anpassas efter den enskilda 

eleven (SFS, 2010). Det innebär att skolan skall sträva efter att i största möjliga mån vara 

inkluderande inom ramen för den ordinarie undervisningen (SFS, 2010). Elever med 

funktionsnedsättningar skall erbjudas det stöd och den stimulans som krävs för att stötta dem i 

att nå kunskapskraven och kunna vidareutvecklas under hela sin skolgång (SFS, 2010):  
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2 § /Träder i kraft I:2019-07-01/ Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som 

till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som 

finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning 

och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098). (SFS, 2010) 
 

Differentiering av undervisningen innebär med andra ord att man varierar upplägget av 

instruktioner för skapa förutsättningar så att alla elever i det inkluderande klassrummet skall 

kunna ta till sig informationen (Williams, 2014, s. 20). 
 

Målet med TLS är bland annat att öka möjligheten till att kunna ge varierande instruktioner till 

eleverna och på så sätt bemöta alla elever i det inkluderade klassrummet (Williams, 2014, s. 3). 

TLS ökar likvärdigheten i elevernas lärande, men framgången av detta arbetssätt är väldigt 

mycket beroende av lärarnas förmåga att samarbeta (Williams, 2014, s. 3). Differentiering 

underlättar även arbetet med att inkludera elever som tidigare kunde ha placerats i 

specialklasser (Williams, 2014, s. 5). TLS som undervisningsmetod gör det lättare för lärare att 

arbeta på ett differentierat arbetssätt och underlättar på så sätt även inkluderingen av elever i 

behov av särskilt stöd i ett ordinarie klassrum (Williams, 2014, s. 5). 

 

Målet med att ha en inkluderande och likvärdig utbildning är att elever med funktionshinder 

och inlärningssvårigheter så långt det är möjligt kan delta i den ordinarie undervisningen. Elever 

med funktionshinder och inlärningssvårigheter har rätt till det stöd och den anpassning som 

krävs för att de skall kunna nå skolans kunskapsmål (Matson, 2007, s. 13-14). 

 

Lindstrand och Brodin har också skrivit en artikel som riktar in sig på visionen om “en skola 

för alla” (2007, s. 262). Artikeln fokuserar på de mål som gäller skolans likvärdighet (2007, s. 

257). Lindstrand och Brodin hävdar att det idag sker en ökning av elever i behov av särskilt 

stöd (2007, s. 258). Med ökning menar Lindstrand och Brodin att antalet barn med läs- och 

skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter blir allt fler (2007, s. 262). “En skola för alla” 

är en relativt ny vision som grundar sig i tanken om inkludering (Lindstrand & Brodin, 2007, 

s. 258). Den fördelning av extra stöd samt anpassningar utifrån olika individer som sker i dagens 
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skola, bör vara en rättighet som inte beror på exempelvis en neuropsykiatrisk utredning som i 

sin tur lett till diagnos (Lindstrand & Brodin, 2007, s. 259). För att kunna göra en skola för alla 

till verklighet behövs enligt Lindstrand och Brodin fler grundliga specialpedagogiska 

kunskaper inom den nuvarande lärarkompetensen (Lindstrand & Brodin, 2007, s. 260). 

  

Lindstrand och Brodin menar att den stora förändring samt ökning av elever i behov av särskilt 

stöd beror på hur vi gett elever diagnoser tidigare i skolhistorien jämförelsevis med idag. I 

dagens skola har antalet diagnostiserade elever ökat vilket även gör att dessa elever utmärks 

mer på så sätt att de får arbeta med andra hjälpmedel, sitta i andra lokaler etcetera (Lindstrand 

& Brodin, 2007, s. 262). Lindstrand och Brodin hävdar att specialpedagogiska insatser som 

gynnar dessa elever bör göras naturliga för hela klassen eftersom dessa elever inte blir lika 

utpekande (Lindstrand & Brodin, 2007, s. 262).  

 

Lindstrand och Brodin hävdar även att det bör vara en självklarhet i dagens skola att alla barn i 

skolan, oberoende av en diagnos eller inte, får det stöd i klassrummet som hen behöver (2007, 

s. 259). Lindstrand och Brodin menar att för att kunna bilda en skola för alla samt ett 

inkluderande klassrum bör inte diagnostisering vara en så central aspekt som den faktiskt är 

(Lindstrand & Brodin, 2007, s. 259). För att den inkluderande undervisningen skall vara 

framgångsrik och att elevers behov tillgodoses krävs det att undervisningen är differentierad 

(Lambeth, 2016, ss. 32-33). Williams förklarar att det inkluderande klassrummet innehåller 

elever med varierande intellektuella förutsättningar. För att möta alla elever behöver man arbeta 

med differentierade undervisningsstrategier som är flexibla och anpassningsbara (Williams, 

2014, s. 5).  

 

4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen är till stor del genomförd i USA och vi hittade dessvärre färre 

forskningsresultat från det svenska skolsystemet. Dock anser vi inte att detta nödvändigtvis är 

en nackdel, det öppnar istället upp för möjligheten att skildra en arbetsmetod som är relativt 

ovanlig i svenska skolor och ger oss chansen att se hur TLS har tolkats och implementerats i 

det svenska skolsystemet utifrån exemplet med USA.  
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Resultaten av vår fallstudie kommer att bidra med en inblick i hur TLS ser ut i Sverige. Studien 

kommer bland annat att undersöka hur lärarsammarbetet ser ut samt hur lärarna tänker att TLS 

underlättar eller eventuellt försvårar det inkluderande arbetet.  

5. Teoretiska utgångspunkter 

I denna del kommer vi att presentera de två teoretiska perspektiv som vi har valt för att 

analysera vårt empiriska material: ramfaktorteorin samt det relationella perspektivet.  

5.1. Ramfaktorteori 
Ramfaktorteorin uppkom under mitten av 1900-talet som ett resultat av arbeten från bland annat 

Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren (Lundgren, 1989, s.233). Ramfaktorteorins grundfråga är 

hur sammansättningar av elever med olika förutsättningar påverkar och påverkas av 

ramfaktorer som exempelvis tid, ekonomiska resurser och personal. Dahllöf grundade 

begreppet ram kopplat till utbildningen och definierade det med ramar som begränsar samt ger 

fördelar i en undervisningssituation (Lundgren, 1989, s.233). 

 

Ramfaktorteorin blev ett nytt sätt till att exempelvis se hur förutsättningarna hos elever (ramar) 

står i relation till utbildningen i skolan (processen) som sedan står i förhållande till resultaten. 

Resultaten måste förstås i relation till de processer som sker i klassrummet. Likadana 

studieresultat hos olika elevgrupper beror på att processerna till resultaten ser olika ut. Utifrån 

de ramar som finns på en skola kan vi inte uttala oss om resultatet utan att undersöka vilken 

process som skett, vilket tillvägagångssätt som påverkat till slutliga resultatet (Lundgren, 1994, 

s. 9).  

 

Ramfaktorteorin bygger på tanken att ramar ger förutsättningar för olika processer i 

klassrummet. För att ge ett exempel så kan man se på TLS som en ram. Lundgren menar att om 

det finns ett tydligt mål med processen, låt säga att skolan vill få alla elever godkända med 

godtagbara kunskaper, så behöver ramen för processen anpassas i klassrummet för att 

undervisningen ska kunna leda till det resultat man vill åstadkomma (Lundgren, 1999, s.36). 

Ramen i sig är därmed inte avgörande för om elever ska få en bättre undervisning men skapar 
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förutsättningar för att en viss process kan ske. Målet att uppnå ett gott resultat är beroende av 

processerna och är avgörande för vilken ram som implementeras. Lundgren menar även att vid 

de vanligaste fallen där ramfaktorteorin används är det för att använda skapa en form av 

målstyrning i utbildningen. Ramfaktorteorin blir väldigt användningsbar när resultatet sedan 

ska utvärderas (Lundgren, 1999, s. 36). Ramfaktorer är enligt Lundgren sådant som direkt 

påverkar undervisningen, men som läraren själv inte har någon kontroll över (Lundgren, 1989, 

s. 233). 

 

För vår analys blev det ramfaktorteoretiska perspektivet en förutsättning för att kunna tematiskt 

undersöka vilka ramar som fungerat och hur processen med TLS kan se ut på den utvalda 

skolan. Det var även av intresse att ta reda på hur lärare upplever att dessa ramar har påverkat 

möjligheten att utveckla och förbättra undervisningen samt hur de uppfattas påverka elevernas 

lärande. 

 

5.2. Relationellt perspektiv 
Kerstin Göransson diskuterar elevers olikheter i den inkluderande skolan och presenterar det 

relationella perspektivet vilket brukar tillämpas inom den specialpedagogiska forskningen. Det 

relationella perspektivet riktar fokus på undervisningen och den fysiska miljön för att förstå 

dess konsekvenser på elevers lärande. Med koppling till det relationella perspektivet tar 

Göransson här upp arbetssätt, gruppsammansättningar, tillgången på lärare och lokaler som 

exempel på aspekter som påverkar lärandet i klassrummet. Enligt det relationella perspektivet 

är fenomenet behov av särskilt stöd socialt konstruerat och när man bemöter elever i behov av 

särskilt stöd med detta perspektiv så försöker man stötta dem i form av att ändra lärandemiljön. 

Göransson förklarar att det är miljön, till exempel lärarens bemötande, fysiskt stöd och lokaler 

etcetera, som skall anpassa sig utefter elevens behov och inte tvärtom. På detta sätt ser man inte 

problematiken som ett resultat av elevens svårigheter, utan ser på undervisningen som 

anpassningsbar efter elevens behov (Göransson, 2007, s. 66). 

 

Det relationella perspektivet ser med andra ord både till miljön och samspelet mellan individer 

när man försöker förstå händelseförlopp. Interaktionen mellan lärare och elev kan inte ses som 

en enskild orsak för elevers svårigheter att ta till sig kunskap. Även lärandemiljön spelar roll i 

hur en elev kan ta till sig kunskap (Wetso, 2013, s. 99). Enligt Ljungblad är det lärarens ansvar 



 

20 
 

att en god relation mellan elever och lärare byggs upp och skapar förutsättningar så att elever 

kan få en lyckad skolgång. Detta i synnerhet när man undervisar elever med mindre gynnsamma 

förutsättningar att lyckas väl i skolan. Ljungblad förklarar att forskning har visat att en god 

relation mellan lärare och elever är viktig för elevernas studieresultat (2018, s. 51). 

Relationsarbetet är dessutom viktigt för lärares professionella utveckling och vilja att stanna 

inom yrket (Ljungblad, 2018, s. 57). Inom det relationella perspektivet ser man 

relationsprocessen mellan individer som en förutsättning för att läraren skall kunna utvecklas i 

sin yrkesroll (Ljungblad, 2018, s. 65).  

 

Det relationella perspektivet kommer att vara användbart när vi analyserar lärarnas syn på sin 

relation till varandra samt eleverna. Vi vill ta reda på hur de uppfattar att relationen påverkar 

elevernas lärande och utveckling. Utifrån detta perspektiv kommer vi att titta på hur 

relationsbygget mellan lärare-lärare och lärare-elev påverkas av TLS. Genom vår studie vill vi 

ta reda på huruvida TLS skapar förutsättningar eller försvårar arbetet med att skapa en relation 

med eleverna. Vi vill även analysera om lärarna uppfattar att TLS och relationen lärare emellan 

påverkar hur de trivs i sin yrkesroll. 

 

6. Syfte och forskningsfrågor  
 

6.1. Syfte 

Syftet med denna fallstudie är att bidra med kunskaper om hur TLS har implementerats i skolan 

och lärares upplevelser av att arbeta i lärarpar. Med denna studie vill vi bidra med erfarenheter 

och kunskap om TLS som ett sätt att rama in undervisningsprocessen. Det kommer att vara av 

intresse att se vilka processer ramen TLS möjliggör eller begränsar samt hur lärare uppfattar att 

den påverkar elevers studier. Vi vill även undersöka relationerna lärare-lärare samt elev-lärare 

för att se hur lärarna anser att de påverkar studieengagemang och klassrumsklimat. 

  

6.2. Forskningsfrågor  
1. Vilka var argumenten för att införa TLS på skolan? 

2. Hur upplever lärare TLS? 

3. Vilka är skillnaderna mot hur respektive lärare tidigare arbetat? 
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7. Metod  
 

Under denna rubrik kommer vi behandla studiens metod. Det innefattar bland annat förklaringar 

om hur vi gick tillväga när vi gjorde urvalet, hur intervjuerna genomfördes och hur 

intervjusvaren analyserades. 

 

7.1. Val av metod  
Vår ursprungliga tanke var att genomföra en enkätstudie för att undersöka vilka skolor i en 

större stad i Sverige som implementerat TLS. Tanken med enkätstudien var att göra en 

kartläggning där vi kunde undersöka om det fanns något samband mellan implementeringen av 

TLS samt elevunderlaget på skolorna. Vi skickade därför ett mail till utbildningsförvaltningen 

med syfte att ta reda på vilka skolor som kommunen eventuellt har öronmärkt med ekonomiska 

medel för att arbeta med TLS. Utbildningsförvaltningen hänvisade oss vidare till den enda 

kommunala skolan i kommunen som hade infört TLS. Vi tog kontakt med flera lärare på skolan 

där två lärare visade intresse av att delta i vår studie. Efter detta tog vi beslutet att genomföra 

en fallstudie på den skolan och frångick tanken att göra en kvantitativ inriktad studie.  Skolan 

som de deltagande lärarna arbetade på ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. De två lärare 

som vi fick kontakt med arbetade i ett lärarpar. De två lärarna var dessutom av olika kön. Det 

var även av intresse att se hur ramen TLS men även vilka andra ramar som givit förutsättningar 

till bra processer i klassrummet. 

 

7.2. Urval 
Denna studie har grundats på ett så kallat “snöbollsurval” av deltagare (Teorell & Svensson, 

2007, s. 84). Ett snöbollsurval innebär att det är via kontakter, som vi har kommit i kontakt med 

lärare som var villiga att delta i vår studie (Teorell & Svensson, 2007, s. 84). Vårt urval grundas 

till att börja med i en kontakt med utbildningsförvaltningen som informerade oss om en skola i 

kommunen som valt att implementera TLS. Vi kontaktade skolan i fråga och bad till en början 

om att få intervjua rektorn och hennes syn och tanke på TLS, utan framgång (se bilaga 1). Under 

tiden mailade vi även andra skolor i kommunen för att ta reda om de använde sig av TLS, utifall 

det skulle finnas utanför utbildningsförvaltningens vetskap (se bilaga 2). Detta mail innehöll en 

förfrågan om att delta i enkätundersökning. Till slut fick vi ett mail från en lärare på den skola 
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som utbildningsförvaltningen meddelat har TLS. Denna lärare hörde av sig till oss med intresse 

av deltagande i enkätundersökningen. Då det fanns intresse för deltagande på skolan valde vi 

att även ta kontakt med annan personal. Eftersom det endast verkade finnas en skola i 

kommunen som implementerat TLS, blev det viktigt för oss att få tag i deltagare. Till slut fick 

vi kontakt med två lärare som arbetade i ett lärarpar och vi valde att grunda vår fallstudie på 

deras erfarenheter. Det var av stort intresse att göra en fallstudie eftersom vi skulle kunna få 

nyanserade svar som skulle kunna kopplas till tidigare forskning. 

 

7.3. Intervjuguide 

Intervjuerna skedde enskilt med varje deltagande lärare där vi utgick från ett frågeformulär med 

färdiga frågor (se bilaga 3) till dem båda. För att ta reda på de intervjuade lärarnas upplevelser 

av TLS utformade vi våra intervjufrågor utifrån den information som presenteras i tidigare 

forskningen och utifrån de teoretiska perspektiven. Den tidigare presenterade forskningen tar 

bland annat upp argument för införandet av TLS, vikten av en god relation med lärare och 

elever, vikten av ett gott samarbete mellan lärare samt vilka utmaningar och fördelar TLS 

innebär för lärares yrkesutövande. Genom att utforma intervjufrågor som tar upp samma 

aspekter som presenteras i den tidigare forskningen kommer vi att kunna skapa goda 

förutsättningar för att kunna jämföra och analysera våra empiriska data med den tidigare 

forskningen och utifrån de teoretiska perspektiven (se bilaga 3). 

 

7.4. Generaliserbarhet 

Skolan som vi har valt ut till vår fallstudie är placerad i ett socialt utsatt område och kommunen 

tillsätter extra finansiella resurser för att skolans resultat skall öka. Detta i liknelse med de 

skolor som nämns i de artiklar som tas upp i vår bakgrund. De skolor i de artiklar som 

presenteras i bakgrunden ligger också i områden där det finns många nyanlända elever. 

Skolorna har ofta låga studieresultat och man har implementerat TLS för att öka skolans 

resultat. Liknelsen mellan skolorna i artiklarna och vår fallskola kan ses som en spegling av 

varandra. Skolor som innehåller liknande elevsammansättningar och är placerade i 

socioekonomiska områden får ofta statligt eller kommunalt ekonomiskt stöd (Skolverket, 

2018b). Hypotesen om att de går att se liknelser mellan de olika skolorna i Sverige som har 

implementerat TLS gör att vårt fall blir intressant och kan generaliseras på andra skolor med 

liknande elevsammansättning. Teorell och Svensson benämner denna metod som “method of 
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agreement” vilket innebär att om det går att se samband mellan olika fall så går den att 

generalisera (Teorell & Svensson, 2007, ss. 70, 228-229). 

 

För vår studie var det även av intresse att ta reda på huruvida lärarna uppfattade att relationen 

inom lärarparet påverkade elevernas lärande samt lärarnas trivsel i yrket. Vi valde att intervjua 

två lärare från samma lärarpar då detta innebar att vi fick båda lärares perspektiv på relationen 

och deras uppfattning av TLS. Intervjuerna genomfördes individuellt för att undvika att de två 

lärarnas svar påverkades av varandra. I detta fall var det av intresse att se hur lärarna uppfattade 

att samarbetet fungerade. Båda lärare hade erfarenhet av att arbeta självständigt och kunde 

därmed dela med sig av jämförelser av hur det är att vara ensam lärare i ett klassrum, gentemot 

att vara två stycken i en klass. Sådan arbetslivserfarenhet är av vikt för att lärarna skall kunna 

reflektera kring skillnader mellan att arbeta med och utan TLS. Denna jämförelse hade inte varit 

möjlig om vi exempelvis hade intervjuat lärare utan någon tidigare erfarenhet, eller som enbart 

arbetat med TLS. 

 

Vår metod kom därmed att utformas till en fallstudie grundad på djupgående semistrukturerade 

intervjuer där vi kunde få fram ett resultat baserat på lärarnas upplevelser av TLS på sin skola. 

Vi har bland annat tittat på vilka ramar som påverkat implementeringen av TLS, ställt frågor 

som hur TLS som ram påverkat lärarnas yrkesutövande samt elevernas inlärning. Vi har även 

behandlat frågor om huruvida lärarna upplever att relationerna till eleverna och i lärarparet 

påverkar yrkesutövandet negativt eller positivt. Frågorna vi valt att använda oss av under 

intervjuerna är generaliserbara eftersom de svar som de resulterar i går att se till TLS i hela 

skolan, som ett fall i fallet.  

 

7.5. Etiska överväganden 

På grund av att denna studie har intervjuer som metod har vi som gjort studien använt oss av 

texten God forskningssed som gjorts av Vetenskapsrådet (2017). När vi genomförde denna 

fallstudie tog vi hänsyn till olika etiska överväganden. Det var därför viktigt för oss att skydda 

de intervjuades identiteter eftersom de inte har någon betydelse för fallstudien i sig. De 

intervjuade blev inspelade via röstinspelning för att underlätta transkriberingen av intervjuerna. 

Deltagarna blev även informerade om i vilket syfte röstinspelningen och intervjun skulle 

användas till, vilket gavs till dem i pappersformat innan intervjun startade. Däribland stod ett 
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uttalande där ingen obehörig skulle få komma i kontakt med det inspelade materialet samt att 

syftet med materialet endast var att bidra till forskning. Efter att de läst igenom 

medgivarblanketten samt vilka rättigheter de hade efter intervjun fick de skriva under på att de 

gått med på den information som delgivits (se bilaga 4). De ljudinspelningar som gjorts finns 

sparade och benämnda efter intervjuns nummer. Inga personuppgifter förutom kön och namn 

förekommer under ljudinspelningarna. I transkriberingarna har alla namn ersatts med bokstäver 

eller ett fiktivt namn. Transkriberingarna finns endast sparade i pappersformat.  

 

7.6. Bearbetning av analys och data 
Utifrån våra forskningsfrågor har vi valt att strukturera varje intervju tematiskt i form av olika 

kategorier. Kategorierna i analysen är kopplade till våra forskningsfrågor och de teoretiska 

perspektiv som vi har valt att analysera utifrån. Genom att kategorisera de svar vi fick från våra 

intervjuer och basera dem utifrån forskningsfrågorna kommer vi att få fram relevant 

information för att kunna besvara dem. De intervjuade personerna kommer benämnas som 

person ett samt person två. 

8. Resultat  

Under resultat kommer vi att presentera vårt empiriska material, svaren från våra intervjuer som 

var intressanta för vårt syfte och frågeställningar. Varje intervju börjar med en kort presentation 

av den person som blivit intervjuad och vi har även valt att strukturera deras svar tematiskt 

utifrån de teoretiska perspektiv som vi sedan kommer att analysera utifrån.  

 

8.1. Intervjuperson 1 
Den första läraren som vi intervjuade var en man som arbetat som grundskollärare i 11 år, varav 

ett år på denna skola. Mannen vi har intervjuat har dessutom erfarenhet av att arbeta med TLS 

på en annan skola men har även arbetat ensam i olika klasser. Den manliga läraren kommer 

hädanefter att benämnas som person ett. 

 

Ram som möjliggjort implementeringen av TLS 

Person ett beskriver sin arbetsplats som en skola som är placerad i ett område med mycket in- 

och utflyttning. Elevsammansättningen är mycket blandad och många elever har inte svenska 
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som modersmål. Person ett tror att skolans placering och elevsammansättningen har inneburit 

att rektorn på skolan har valt att investera i TLS. Målet med detta säger person ett är att skapa 

ett lugn på denna skola som har stor rotation av elever, varav många dessutom är nyanlända. 

“Det är väldigt många nyanlända, nytt som kommer in och ut hela tiden, så det är ruljangs och 

väldigt stora grupper som det händer mycket kring.” 

 

Person ett förklarar att skolan innehåller stora grupper som behöver mycket stöd, både språkligt 

men även annan typ av stöd. Rektorn på skolan har valt att satsa på att anställa fler lärare för att 

kunna stötta upp alla elever och göra arbetet mer hållbart. “Våra klasser ligger ju runt 28 elever 

allihopa och det är många som har ganska många behov, både språkligt och annat också såklart, 

så det gäller att man stöttar upp så det blir hållbart.”.  

 

Fortbildning som ram 

Person ett säger att han inte har blivit erbjuden någon fortbildning om hur man på bästa sätt 

undervisar enligt TLS och säger att det inte är någonting som han känner till.  
 
“Jag har ju jobbat med det innan, sen är det inte så mycket utbildning när man börjar med 
tvålärarsystem på det viset. [...]det är hela tiden det som är så viktigt i ett tvålärarsystem, att 
man hela tiden kommunicerar med varandra och det är där det kommer mer än att,     
eh, gå en utbildning till att hur man gör.”  
 

Person ett fortsätter och spekulerar kring det faktum att det kanske kommer en sådan 

fortbildning längre fram, men att det inte är någonting som han fått eller hört talas om. Han 

uttrycker dock att det inte skulle skada att få fortbildning om TLS. “Sen kanske det kommer, 

att det kommer en sån utbildning framöver, det är alltid bra.”. Person ett tycker att samarbetet 

inom lärarparet fungerar bra trots att de inte fått någon utbildning och att eleverna gynnas av 

TLS på skolan ändå.  

 

Tiden som ram 

Person ett uttrycker under intervjun att han upplever att TLS har gör att arbetsbördan blir mindre 

och att man har mer tid till att kunna stötta varje elev. Person ett förklarar att trots att TLS har 

införts så har inte klasserna blivit större, utan det är ca 28 elever per klass. Person ett menar att 

vara två lärare i ett klassrum innebär att man får mer tid till att ge extra stöd till de elever som 

behöver det. Han förklarar även att han upplever att det finns saker som är genomförbara när 
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man undervisar inom TLS, jämfört med om man är ensam lärare i klassrummet. Att ha två lärare 

i klassrummet innebär att en av dem alltid har möjlighet att lägga extra tid på de elever som 

kanske behöver en genomgång till. Person ett säger att: “[…]jag tar med dem här två och så går 

vi och sätter oss någonstans och så går vi igenom hur man gör uppställningar, till exempel.” 

 

På så sätt säger han är det lättare att som lärare säkerställa att alla elever hänger med på 

genomgångarna och inte halkar efter i arbetet. TLS innebär att lärare har mer tid för att kunna 

följa varje elev i deras lärande. Person ett beskriver att när man är själv så har man inte samma 

tid tillgänglig för att kunna se varje elev och blir det är lätt att det sitter en handfull elever som 

inte alls har förstått genomgången eller uppgiften. “Nu kan man bara gå ut och sitta med en 

liten grupp, eller bara med en elev eller vad det nu kan vara och träna in det sista. Okej, nu fattar 

du, nu kan vi gå tillbaka.” 

 

Person ett säger att TLS innebär att man får med tid med varje elev och på ett enklare sätt kan 

följa stötta dem på en gång innan de hinner halka efter. 

 

Relationens betydelse för yrkesutövandet 

Person ett kunde beskriva tydliga skillnader i hur TLS påverkar honom i yrkesutövandet då han 

hade erfarenhet av att arbeta både själv och med TLS. Det som tydligt framkom i hans svar var 

att relationen lärare emellan var främst positiv. Person ett förklarar att vara två lärare i ett 

klassrum innebär att man har större möjlighet att bolla tankar och idéer med varandra, till 

exempel när det kommer till bedömning. Att ha möjlighet att verbalisera hur man tänker kring 

en elevs bedömning och även höra hur den andra läraren uppfattat elevens kunskaper gör att 

man ser eleven ur olika synvinklar och på så sätt kan göra en mer rättvis bedömning. “[…] man 

måste hela tiden tänka på att verbalisera det […] så att andra får ta del av ens tankar också. Det 

här tyckte jag var bra, det här tyckte jag var mindre bra […] för att kunna komma framåt.“ 

 

Att arbeta i ett lärarpar verkar också öka trivseln på jobbet. Person ett menar att man hela tiden 

kan stötta och avlösa varandra och att man därmed inte behöver ta hela arbetsbördan själv. Så 

länge relationen fungerar bra så finns det många fördelar att arbeta i ett lärarpar, till exempel 

kontakten med föräldrar, prata med chefen, skriva omdömen och planering. Alla dessa aspekter 

i läraryrket kan man dela upp mellan varandra vilket innebär att arbetsbördan inte upplevs lika 

tung och man orkar mer. Mänskliga egenskaper som att ha sämre dagar och bättre dagar tar 
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även person ett upp som någonting som är lättare att hantera när man arbetar i ett lärarpar. 

Person ett uttrycker att i hans lärarpar har de en mycket bra relation där de kan vara ärliga med 

varandra. Han känner att de kan komma till varandra och förklara att de har en dålig dag, till 

exempel för att någonting jobbigt har hänt, och då ställer den andra läraren alltid upp och tar 

kommandot. På så sätt kan man ta ett steg tillbaka och kanske inte leda just denna lektion, utan 

istället stötta de enskilda eleverna.  

 

Person ett återkommer hela tiden till vikten av kommunikation lärare emellan. Han menar att 

om lärarparet ska fungera effektivt måste man hela tiden kommunicera med varandra och 

uttrycka vad man tycker fungerade bra eller mindre bra. Under hela intervjun var person ett 

positiv till TLS och uttrycker att han upplever det faktum att man kan fördela arbetsbördan 

innebär att trivseln på arbetet ökar. Han nämner dock också att trivseln på arbetet är helt 

beroende av en bra relation inom lärarparet, att det är den goda relationen som skapar 

förutsättningarna för att kunna använda varandras styrkor. Det är den goda relationen som 

behövs inom TLS för att kunna effektivisera och föra arbetet framåt.  

 

Relationens betydelse för elevernas lärande 

Under intervjun säger person ett att han anser att det är lättare att ha en relation med eleverna 

när man är två lärare än om man är ensam lärare i ett klassrum. Han förklarar att när man är 

själv så är det svårare att möta upp och se alla elever. Person ett menar att det är svårt att hinna 

med allt. Person ett säger även att när man är två så släpper trycket att hinna se precis alla hela 

tiden, det finns alltid en annan lärare närvarande som också känner alla eleverna och ser dem. 

När man är två lärare får alla elever synas vilket person ett säger är en fördel för både läraren, 

eleven och föräldrarna. Han säger också att lärarnas och elevernas personligheter har betydelse 

för hur man kommer överens. Den ena läraren kanske kommer bättre överens med vissa elever 

än med andra. “[...] en personlighetsgrej, att man kommer överens mer än någon mer än någon 

annan. Bara för att de är barn betyder inte det att de har den grejen också.” 

 

Person ett säger dock också att han inte upplever att eleverna i deras klass tyr sig till en person 

mer än någon annan, utan han känner att eleverna kan prata med båda klassrumslärarna.  
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8.2. Intervjuperson 2 

Den andra personen som vi har intervjuat var en kvinna som arbetat i 18 år som lärare, varav 

två år på denna skola och med TLS som undervisningsmetod. Den kvinnliga läraren kommer 

hädanefter att benämnas som person två. 

Ram som möjliggjort implementering av TLS 

Den andra personen vi intervjuade var inte helt säker på varför TLS implementerats eftersom 

hon inte arbetade på skolan när förändringen skedde. Hon menar dock att TLS har funnits på 

skolan i maximalt fyra år. Person två tror att TLS infördes på skolan eftersom den är placerad 

är väldigt ”tungt område” (Person två, intervju 2). Ett tungt område är enligt hennes definition 

att det är mycket in- och utflyttning av elever vilket gör att det sker mycket ruljangs i grupperna. 

Person två förklarar även att det finns mycket funktionshinder som NPF, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, i klasserna. “Det är många barn som har svårigheter, som har varit med 

om väldigt hemska saker. Mycket funktionshinder kan man väl säga, NPF och den sorten.” 

 

Person två förklarar att många av eleverna, i och med dessa förutsättningar, kräver mycket av 

lärarna vilket rektorn har haft i åtanke när hon valde att implementera TLS. Enligt person två 

var det förmodligen möjligt med hjälp av de ekonomiska förutsättningar som ges av kommunen 

då utsatta områden ofta får utökade finansiella resurser.  

 

Fortbildning som ram 

Vi ställde frågan till person två om hon har blivit erbjuden någon fortbildning i hur man 

undervisar enligt TLS på bästa sätt. Person två svarade att hon inte har fått någon sådan 

fortbildning och att det inte är någonting som hon känt att hon har saknat. Hon förklarar att 

samarbetet inom lärarparet har fungerat väldigt bra och att det som är viktigt för ett bra 

samarbete främst handlar om att hela tiden ha en dialog mellan varandra. “Nej, ingen utbildning. 

[...]det har fungerat jätte, jättebra. Jag tror att söker man sig hit, så vill man gärna ha en kollega 

och man vill ha den här dialogen.”. Med detta menar hon att det är återkopplingen som 

kontinuerligt sker mellan varandra som utmärker samt är en av de större fördelarna med TLS.  
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Tiden som ram 

Person två som vi intervjuade menade att en fördel som TLS för med sig är den minskning av 

stress som sker eftersom det är två lärare som ansvarar klassen i sin helhet samt planeringen av 

lektioner. När person två jämför TLS med tidigare arbetsplatser där hon arbetat ensam med en 

klass medger hon att hon inte vågade utmana sina elever på samma sätt som hon kan göra när 

det finns ännu en lärare i klassrummet tillgänglig. “För att gå från en lektion där jag kände att 

ingen har fått någonting, det är ingen skön känsla.”  

 

Tidigare när person två arbetat ensam har känslan av att eleverna knappt klarar uppgiften varit 

för stark och eleverna har inte blivit lika utmanande som nu, med TLS. I klassen som person 

två arbetar i finns det 28 elever och person två upplever nu att lärarparet hinner med dem alla. 

“Nej, tjugoåtta är ju det som är gränsen i X kommun för, upp till och med trean”. 

 
Det positiva med TLS är dels den uppbackning för de svagare eleverna som kan ske på en gång. 

Märker någon av de två lärarna att ett antal elever inte förstår kan de enkelt försvinna bort 

tillsammans till ett grupprum och ha genomgången ännu en gång tills de förstår.  

 

Relationens betydelse för yrkesutövandet 

Person två säger bland annat att för att ha ett fungerande TLS mellan lärarparet behöver man 

som person vara beredd på att ge med sig. TLS fungerar inte om lärarna i lärarparet strävar efter 

att arbeta på just sitt eget sätt, istället behöver man kompromissa och kombinera sina idéer på 

olika sätt. Under intervjun berättade person två om en kollega hon tidigare arbetat med en kort 

period med när hon precis blivit anställd på skolan. Relationen mellan dem upplevdes inte bra 

eftersom samarbetet mellan dem inte fungerade. Till exempel så samplanerade de inte eftersom 

kollegan i lärarparet som redan arbetade på skolan ville göra på sitt eget sätt. Person två menar 

att en god relation mellan lärarna är viktig för att kunna arbeta på ett effektivt sätt men även för 

att skapa stöttning för varandra. 

 
“Öppet klimat och man kan eh, vi kan diskutera saker, det är inget konstigt, det blir ingen 

otrevlig stämning. Det bara, det är som hemma liksom. Så, vi umgås ju mer än vad vi umgås 

med våra familjer. *skrattar* [...] man måste ju ha en dialog med sin kollega. Och ibland kanske 

vi inte tycker lika, men då måste man ju också vara beredd att böja  

sig eller att diskutera det.” 
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Person två som är kvinna berättar att hon kan se en problematik i sin pågående klass där TLS 

sker i och med att hennes kollega i lärarparet är en man. Person två upplever att eleverna och 

även föräldrarna, ibland tydligt kan visa att de söker sig till den manliga läraren för att diskutera 

något eller respekterar honom mer på grund av hans auktoritet som man.  

 
“När person 1 går in och höjer rösten så: *visar tecken på knäpptyst* Medan jag får jobba lite 
längre för det här fast vi använder samma ord, jag har ju testat för att se vad som händer liksom, 
samma ord, samma uttryck och försöker se likadan ut så tar det                          
längre tid innan jag…” 
 

Person två har i klassrummet testat att använda samma ord och metoder som person ett, utan 

resultat. Dock menar person två att en positiv del med de olika bemötanden de får som manlig 

och kvinnlig lärare är att lärare-lärare-relationen blir starkare. Problematiken som uppstår med 

dessa olika bemötanden har skapat en större medvetenhet hos dem båda vilket på ett sätt stärkt 

deras relation till att diskutera och möta problemen tillsammans. Person två säger att det är A 

och O att vara öppna och prata med varandra istället för att bära runt på saker inom sig. Lärarna 

i detta lärarpar är väldigt tydliga mot både elever samt deras föräldrar att det spelar ingen roll 

vilken lärare de får tala med eller vem som undervisar, båda två är klassens lärare och ledare. 
“Det finns ju föräldrar här som helst inte pratar med mig, för att jag är kvinna.” 

 
Person två upplever att vissa föräldrar söker sig till den manliga läraren inom lärarparet för att 

han är just en man, men att det samtidigt finns vissa föräldrar som söker sig till henne för att de 

anser att hon är den “riktiga” läraren. Hon förklarar att de inom lärarparet har diskuterat detta 

fenomen och att de brukar handskas med det genom att vara tydliga med föräldrar och barn att 

båda lärare finns där av samma anledning.  

 

Relationens betydelse för elevernas lärande 

 
“[...]i det dagliga är det ju när barnen kommit in och säger att det har hänt någonting. Då går vi 

in hit, och jag vet att det inte rasar, person ett är där. Jag kan sitta här i lugn och ro. [...] Och 

tack vare att vi planerar så mycket gemensamt så vet vi ju liksom alltid vad som ska hända. Så 

det spelar inte så stor roll vem som går in och har klassen liksom. Det tror jag att barnen är 

gagnade över, att det liksom blir en snabb återkoppling när det  

har hänt saker, att vi kan reda ut och så.” 
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Enligt person två har hennes relationer med eleverna inte förändrats i och med TLS. Hon 

påpekar dock samtidigt att eleverna möjligtvis skulle uppleva det som en bättre lärar-elev-

relation vid TLS då läraren kan ge eleverna tid direkt för att lösa ett bråk eller liknande. Hon 

fortsätter med att ge exempel på hur hon under undervisningen upplever att hon kan nå ut till 

fler elever när hon arbetar inom TLS. “[...] jag vet ju att de barnen som kanske behöver någon som 

förklarar orden lite extra, som behöver en liten handpåläggning, så finns ju person ett [...]” 

 

Person två beskriver att när en av lärarna i lärarparet har hand om undervisningen så finns det 

alltid ännu en lärare närvarande som kan förtydliga genomgången för de elever som inte hänger 

med. Hon säger även att eftersom eleverna får en mer direkt respons från lärarna, när de till 

exempel har hamnat i en konflikt eller behöver annan hjälp, så skapar det en känsla av att de 

blir lyssnade på.  

9. Analys 

I analysdelen kommer vi att studera vårt resultat dels utifrån tidigare forskning men även de 

teoretiska perspektiven. 

 

9.1. Vilka var argumenten för att införa TLS på skolan? 
Det finns två förutsättningar till att det var möjligt att införa TLS på skolan menar de två 

intervjuade lärarna. Skolan i sig ligger dels i ett socioekonomiskt utsatt område med stor in- 

och utflyttning. Den andra förutsättningen som nämns är det faktum att kommunen tilldela extra 

ekonomiska resurser till skolan, på grund av dess läge och elevsammansättning.  

 

De två lärarna förklarar under intervjuerna att många av eleverna på skolan har varit med om 

hemska händelser under sin uppväxt. Det är dessutom vanligt med NPF och andra 

funktionsnedsättningar och många av eleverna har inte svenska som modersmål. Lärarna 

uttrycker att det är viktigt att ibland kunna gruppera om eleverna så att de kan individanpassa 

undervisningen så att ingen halkar efter. Om man utifrån lärarnas erfarenheter ser på TLS som 

en ramfaktor så underlättas undervisningsprocessen av TLS och elevernas resultat gynnas. 

Detta i likhet med hur Williams (2014) i sin forskning förklarar syftet med TLS. Williams 
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menar att TLS skall underlätta arbetet i det inkluderande klassrummet och skall göra det lättare 

att arbeta på ett differentierat arbetssätt (Williams, 2014, s. 5). 

 
Att kunna anpassa undervisningen och ge elever individuell handledning är syftet med TLS 

enligt Williams (2014, s. 3). Person ett och person två beskriver bland annat att den 

komplicerade elevsammansättningen på skolan är ett argument för att implementera TLS. 

 

Som tidigare nämnt så beskriver Lundgren ramfaktorer som sådant som skall göra målen 

möjliga genom undervisningsprocessen (Lundgren, 1999, s.36). Införandet av TLS var något 

som lärarna inte hade någon kontroll över (Lundgren, 1999, s.36). De båda intervjuade lärarna 

förklarade att den mest sannolika anledningen till att skolan implementerat TLS var på grund 

utav elevsammansättningen. Person ett och person två menar att det på skolan sker en stor 

ruljangs av elever, då den är placerad i ett socioekonomiskt utsatt område med stor in- och 

utflyttning.  

 

9.2. Hur upplever lärare TLS?  
Den tidigare forskningen visar att det är av vikt att erbjuda lärare fortbildning i hur man på bästa 

sätt undervisar inom TLS, därför var det av intresse att ta reda på om de intervjuade lärarna 

hade blivit erbjudna någon fortbildning eller inte. I Wests (2016) avhandling är fortbildning en 

viktig och avgörande ramfaktor som skapar förutsättningar för en framgångsrik 

undervisningsprocess som gynnar elevernas resultat. West menar att om man inte följer 

rekommenderade undervisningsstrategier påverkas elevernas resultat negativt (West, 2016, s. 

6). Även Willams (2014) har kommit fram till liknande slutsatser i sin avhandling (Williams, 

2014, s. 29). Bristen på fortbildning är dock ingenting som lärarna uttryckte att de har saknat. 

För de intervjuade lärarna var det främst relationen mellan lärarna i lärarparet som var 

avgörande för vad som blev genomförbart i undervisningen. 

 

För att ta reda på hur lärare upplever TLS valde vi att studera vilken betydelse elev-lärar-

relationen har för elevernas lärande enligt lärarna. Analysen är studerad utifrån det relationella 

perspektivet. Utifrån det relationella perspektivet studerar man hur man har valt att anpassa 

undervisningen för att kunna bemöta alla elever, oavsett behov och förutsättningar.  
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Enligt tidigare forskning har det visat sig att TLS gör det lättare att ha en elev-lärare relation 

eftersom man kan bemöta fler elever, oavsett deras behov (Williams, 2014, ss. 111-112). Person 

ett förklarar att TLS gör det möjligt att kunna se varje elev och stötta hen utefter elevens behov. 

 

Relationen mellan lärare och elever är av betydelse för elevernas studieresultat (Ljungblad, 

2018, s. 51) och trots att person två uttryckligen säger att hon inte tror att TLS bidrar till en 

bättre relation, så fortsätter hon med att beskriva hur TLS gör det lättare att direkt kunna bemöta 

och hjälpa eleverna. De intervjuade lärarna säger att undervisningsmetoden gör det möjligt att 

stötta varje elev med olika behov, till exempel språkliga. Lärarna fortsätter och förklarar att 

TLS även underlättar för att kunna ha ytterligare genomgångar med de elever som behöver det 

så att de inte halkar efter i undervisningen.  

 

Det var även av intresse för vår fallstudie att ta reda på hur lärarna upplevde att ramen TLS 

påverkade ramen tid. Vi ville ta reda på om lärarna tyckte att tillgången av tid var någonting 

som påverkades av TLS. TLS skapar enligt person ett och person två mer tid till varje lärare, 

vilket i sig skapar en form av lugn. Utgår vi från resultatet säger de intervjuade deltagarna att 

TLS minskat stressen för dem i arbetet. Person två beskriver att hon upplever att arbetsbördan 

blivit mindre sedan hon börjat arbeta inom TLS, tack vare att man inte behöver ta allt ansvar 

själv. I den tidigare forskningen kan man även läsa att den extra tid som TLS frigör innebär att 

lärarna har mer tid till att reflektera kring sitt yrkesutövande (Assarson, 2015, s. 103). Båda 

lärare i vår fallstudie uttrycker att de uppskattar den kontinuerliga kommunikation som TLS 

möjliggör och person ett nämner bland annat att bedömningsmomentet är lättare när man är två 

lärare.  

 

Williams avhandling visar att ett välfungerande TLS även minskar elevers störande beteende 

(2014, s.108, 110). Detta kan kopplas till person ett och två:s egna erfarenheter, att de tack vare 

TLS har mer tid till att hjälpa sina elever på en gång istället för att låta dem vänta tills efter 

lektionen. Under intervjuerna beskriver båda lärarna att en av dem alltid finns tillgänglig för att 

hjälpa de elever som inte förstår en genomgång, hjälpa till att lösa en konflikt etcetera. Person 

två nämner även att TLS har gjort att hon vågar undervisa på ett mer varierat sätt och kan 

utmana de elever som behöver det nu, till skillnad från när hon var ensam lärare i klassrummet. 

Detta är genomförbart menar hon på grund utav att person ett alltid finns närvarande för att 

stötta upp resten av klassen.  
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Att arbeta inom TLS innebär att lärare arbetar inom ett lärarpar vilket gjorde att vi ville ta reda 

på hur de intervjuade lärarna upplever relationens påverkan på yrkesutövandet. Tidigare 

forskning har visat att ett gott samarbete mellan lärare är avgörande för att eleverna skall gynnas 

av TLS (Williams, 2014, s. 8). Ett lärarpar som inte har en god relation till varandra riskerar att 

misslyckas med att tillgodose elevers behov, trots att detta är syftet med implementeringen av 

TLS (West, 2016, s.7). Person två hade erfarenhet av att ha både en god och en sämre relation 

under den tid som hon har arbetat med TLS. Hon beskrev att hon aldrig hann bygga upp en god 

relation med sin första TLS kollega vilket resulterade i ett dåligt samarbete mellan dem. Person 

två upplevde att hon inte fick det stöd eller den dialog som hon hade förväntat när hon började 

arbeta på en skola som implementerat TLS. Detta i likhet med Wests forskning som visar att en 

risk med TLS är att samarbetet inom lärarparet inte fungerar. West förklarar att ett bristfälligt 

samarbete kan uppstå om man inte kommit överens om klassrumsregler och hur man skall 

undervisa (West, 2016, s. 6).  

 

I den tidigare forskningen som presenterats så har det visat sig att en dålig relation mellan lärare 

inte bara påverkar elevernas lärande, utan även trivseln på arbetet (Ljungblad, 2018, ss. 51, 57). 

Detta styrks i och med person ett:s uttalande där han menar att trivseln på arbetsplatsen är helt 

beroende av en god relation inom lärarparet eftersom den goda relationen utgör förutsättningen 

för att utnyttja de båda lärarnas styrkor, vilket är syftet med att ha två pedagoger i klassrummet 

samtidigt. Det goda arbetsklimatet som visas upp mellan lärarna för eleverna blir även en 

förebild för hur eleverna bör samarbeta med varandra (Williams, 2014, s. 113). Båda lärare som 

deltagit i fallstudien är väldigt positiva till relationen inom lärarparet och uttrycker att de 

utvecklats som lärare tack vare den dagliga kommunikation som TLS möjliggör. 

 

Relationen har en stor betydelse för lärares självutveckling vilket är av stor vikt om de skall 

vilja stanna inom yrket (Ljungblad, 2018, ss. 51, 57). Person ett och person två beskriver att 

deras goda relation mellan varandra innebär att de delar med sig av sina erfarenheter och att de 

lär sig av varandra. Den svenska forskningen visar bland annat att lärare som börjat arbeta med 

TLS anser att det är en undervisningsmetod som utvecklar en som lärare (Assarson, 2015, s. 

103). Assarsons forskning menar att utvecklingen av lärarrollen sker eftersom man utbyter idéer 

och kunskaper med varandra (Assarson, 2015, s. 103). Person två nämner även att de lär sig 

bemöta olika typer av problematik i lärarrollen, exempelvis nämner hon att de bemöts olika 
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beroende på kön. Det faktum att lärarna bemöts olika gör att de har en kontinuerlig dialog med 

varandra om hur de ska hantera det. Både person ett och person två uttryckte att TLS medför 

en slags trygghet i att alltid ha en kollega i klassrummet som man samplanerat med och vet vad 

som är målet med undervisningen. Den tidigare forskningen och resultaten från våra intervjuer 

visar att den relationen som TLS öppnar upp för är positiv för yrkesutövandet.  

 

9.3. Vilka är skillnaderna mot hur respektive lärare tidigare arbetat? 
Båda lärarna hade erfarenheter av att arbeta ensamma i en klass och kunde därför jämföra med 

hur det är att arbeta inom ett lärarpar. Det som blev mest tydligt under intervjun var det faktum 

att lärarna upplevde att de hade mer tillgång till tid för att tillgodose alla elevers behov.  

 

I Wests (2016) avhandling är tiden en viktig ramfaktor/ram och en förutsättning för att TLS ska 

fungera. West visar att TLS inte fungerat när klasserna blivit för stora, då detta har lett till att 

lärarna inte haft tid till att ge eleverna den individuella handledningen som TLS skall möjliggöra 

(West, 2016, s. 7). Personerna som vi intervjuade uttryckte att det fungerat väldigt bra i deras 

klasser och att den extra tiden som TLS medför är väldigt positiv. Person ett och person två 

beskrev att de upplevde att TLS gör att arbetsbördan blir mindre än när man arbetar själv. Den 

tid som TLS skapar gör att lärarna hinner stötta fler elever så att de inte halkar efter. “Tydligast 

är ju ifall någon elev inte riktigt förstått ett område eller nåt. Vet du vad person två, jag tar med 

dem här två och så går vi och sätter oss någonstans och så går vi igenom hur man gör 

uppställningar, till exempel.” (Person ett, intervju 1).  

 

Baserat på de svar vi fick av av de intervjuade lärarna ser vi att tid är en avgörande ram för att 

lärarna skall hinna med den process som krävs för att säkerställa bra studieresultat. Lärarna 

uttrycker i intervjun att det inte hade varit möjligt att genomföra många undervisningsmoment 

som ensam lärare gentemot hur det är att arbeta inom ett lärarpar. Det faktum att lärarna 

upplever att de får mer tillgång till tid när de arbetar inom TLS blir en fördelaktig aspekt av 

undervisningsmetoden.  
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9.4. Sammanfattning av analys 

Det som framkommit av vår analys är att skolans geografiska läge med dess komplicerade 

elevsammansättning och det faktum att skolan fått extra finansiella resurser tillsatta från 

kommunen har blivit ett argument för att implementera TLS på skolan. TLS är en ram som 

skapar en process vilket underlättar arbetet med att kunna bemöta en bred variation av elever. 

TLS som undervisningsmetod blir därmed gynnsam på skolan där fallstudien är genomförd.  

 

Lärarna som har deltagit i fallstudien upplevde att TLS innebär att de har mer tid till sitt 

förfogande vilket har gjort att arbetsbördan upplevs mindre, i jämförelse med hur det var att 

arbeta som ensam lärare i en klass. Lärarna tar upp processer som underlättas tack vare TLS, 

till exempel att dela upp grupper efter kunskapsnivå, kunna fördela arbetsuppgifter och kontakt 

med föräldrar. Lärarna beskriver under intervjun att de får mer tid till att ge varje elev mer 

individuellt stöd, vilket även den tidigare forskningen presenterat. 

 

Till skillnad från den tidigare forskningen visar vår analys att lärarna inte har uppfattningen att 

en framgångsrik TLS-undervisning är beroende av en relevant fortbildning. För lärarna var det 

istället en god relation inom lärarparet som var avgörande för en framgångsrik TLS-

undervisning. Person två kunde med egna erfarenheter berätta hur det var att arbeta i ett lärarpar 

som fungerade mindre bra och jämföra detta med att sedan arbeta i ett lärarpar som fungerade 

väldigt bra. Det har visat sig både i den tidigare forskningen och i resultaten av vår fallstudie 

att ett gott samarbete gynnar inte bara elevernas lärande, utan även trivseln på arbetsplatsen och 

lärarnas känsla av självutveckling. 

10. Diskussion 

Syftet med vår fallstudie var att ta reda på hur och varför TLS implementeras på svenska skolor 

samt lärares uppfattning om undervisningsmetoden. För att få fram svar på våra 

forskningsfrågor har vi tittat på vilka ramfaktorer som skapat förutsättningar för att 

implementera TLS, hur TLS som ramfaktor och tid som ramfaktor påverkar undervisningen. 

För vårt syfte blev det även intressant att undersöka hur TLS påverkar relationerna lärare-lärare 

och elev-lärare. 
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Under diskussionsavsnittet kommer vi att reflektera kring det resultat och den analys som 

tidigare presenterats. För att tydliggöra att vi har fått svar på våra forskningsfrågor så har vi valt 

att strukturera diskussionsavsnittet utifrån våra forskningsfrågor.  
 
 
10.1. Vilka var argumenten för att införa TLS på skolan? 

De båda lärarna som vi intervjuade beskriver sin arbetsplats som en skola med en väldigt 

blandad elevsammansättning. Lärarna nämner att många elever på skolan har olika typer av 

särskilda behov till exempel NPF, de har även många nyanlända med annat modersmål och har 

redan som små gått igenom många obehagligheter.  

 

I artiklarna som nämns i bakgrunden kan man läsa att i Sverige så har TLS ofta implementerats 

i skolor som har många nyanlända elever som behöver mycket stöd. Det beskrivs dessutom att 

skolorna har haft stora problem med mycket stök och dåliga resultat (Byström Sjödin, 2015).  

Den tidigare forskningen har inte nämnt skolors utsatta läge som ett argument för införandet av 

TLS, utan fokus har snarare legat på det inkluderade klassrummet och hur man med hjälp av 

specialpedagogiska insatser kan stötta en hel klass med elever som har olika förutsättningar att 

ta till sig kunskap (Lambeth, 2016, s. 34). Lindstrand och Bodin talar bland annat om en 

likvärdig skola och en skola för alla, men har då främst fokus på elever med diverse NPF-

diagnoser och andra typer av funktionsnedsättningar. Även om de intervjuade lärarna nämner 

NPF som vanligt i klassrummen så är det främst det språkliga och sociala stödet som TLS 

underlättar. I de artiklarna som nämnts i vår bakgrund och i vårt resultat talar lärare främst om 

hur TLS hjälper dem att lösa konflikter och ger eleverna mer individuellt och språkligt stöd 

(Sandberg, 2018; Wallin, 2017; Byström Sjödin, 2015).  

 

I Haldestens artikel (2017) riktar man kritik mot införandet av TLS i svenska skolor. Författaren 

hävdar att det finns för lite svensk forskning kring huruvida skolans resultat skulle öka genom 

att ha två lärare i klassrummet eller inte. I Haldestens artikel står det bland annat att det inte 

finns några garantier att en investering av TLS skulle vara gynnsam för skolan och dess elever. 

Artikeln hänvisar dock inte till något specifikt fall i Sverige där man misslyckats med 

implementeringen av TLS, men hävdar samtidigt att arbetsbördan kan öka som ett resultat av 

undervisningsmetoden. Resultatet av denna fallstudie och tidigare artiklar visar dock att lärare 
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överlag är mycket nöjda med införandet av TLS. Lärarna upplever att de hinner med att stötta 

fler elever individuellt, att konflikterna har minskat, samt att arbetsbördan har blivit mindre.  

 

Det faktum att skolan som blivit studieobjekt för fallstudien fått extra finansiella resurser har 

bidragit till att implementera TLS. Skolans utsatta område och elevsammansättning har enligt 

lärare två inneburit att kommunen tillsatt extra pengar för att stötta arbetet i att höja skolans 

resultat. Stigfur (2017) beskriver detta som en vanlig insats i skolor där fler skolpersonal behövs 

för att skapa en mer likvärdig skola. De extra ekonomiska resurser som dessa skolor tilldelas är 

en ram som skapar förutsättningar för undervisningsprocessen så att man kan tillgodose alla 

elevers behov. Målet med att höja elevers studieresultat är att öka likvärdigheten i svenska 

skolor och TLS är en ram som kan underlätta processen dit.  

 

Sammanfattning 

Som svar på vår forskningsfråga Vilka var argumenten för att införa TLS på skolan? ser vi att 

det är skolans socioekonomiskt utsatta läge och komplicerade elevsammansättning som varit 

argumentet för att tillämpa TLS. De ekonomiska resurser som skolan fått av kommunen 

möjliggjorde implementeringen av TLS och har till syfte att öka likvärdigheten i den svenska 

undervisningen. Målet med TLS tycks vara att ge lärare mer tillgång till tid för att individuellt 

kunna stötta alla elever och anpassa undervisningen efter gruppens språkliga och sociala behov. 

Lärarna som deltagit i fallstudien uttrycker att implementeringen av TLS är mycket positiv då 

det underlättar arbetet med att stötta alla elever efter deras individuella behov.  

 

 

10.2. Hur upplever lärare TLS? 

Lärare upplever TLS som en positiv ram i den bemärkelse att elevers studieresultat blir 

förbättrade efter implementeringen av TLS (Sandberg, 2018). Anledningen till att elevers 

studieresultat ökar kan bero på effekten av att det alltid finns två lärare i klassrummet. När en 

lärare arbetar själv kan det bli avbrott i undervisningen för att läraren behöver ta hand om ett 

bråk mellan eleverna. Sådant sker inte i och med TLS eftersom en av lärarna kan stanna med 

resten av klassen och föra undervisningen framåt.  
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En annan fördel som lyfts fram inom TLS är att det är möjligt för en lärare att gå iväg med en 

elevgrupp som till exempel behöver en extra genomgång. Detta stärker inte bara elev-lärar-

relationerna utan även förtroendet mellan lärarna. Många lärare som arbetar med TLS säger 

även att det är lättare att få relationer med sina elever eftersom TLS innebär ett delat 

ansvarstagande (Williams, 2014, ss. 111-112). Det delade ansvarstagandet är, enligt de 

deltagande lärarna i vår fallstudie, positivt då arbetsbördan minskar. Enligt de publicerade 

artiklarna och resultatet av fallstudien så har det visat sig att lärarna upplever att arbetsbördan 

har minskat och att trivseln på arbetsplatsen har ökat sedan de började arbeta i ett TLS. När 

man läser om TLS i de artiklar som publicerats i Skolvärlden så är det första intrycket att TLS 

är en undervisningsmetod som är mycket uppskattad av lärare. Även lärarna som deltog i 

fallstudien uttryckte att de inte ville återgå till att arbeta som ensamma lärare i en klass. 

 

I Wests (2016) avhandling påpekar de deltagande lärarna att fortbildning och kunskaper i hur 

man undervisar i ett TLS är nödvändigt för att undervisningen skall vara gynnsam för elevernas 

lärande (2016, s. 6). Lärarna som deltog i vår fallstudie förklarar dock att trots att de inte har 

blivit erbjudna någon fortbildning av rekommenderade undervisningsstrategier, så upplevde de 

att TLS fungerat väldigt bra. Fortbildning om rekommenderade utbildningsmetoder tycks inte 

vara någonting som är vanligt i svenska skolor som implementerat TLS, enligt person ett 

(intervju 1). I svenska skolor uppfattas istället en god relation inom lärarparet som nyckeln till 

framgång. Om lärarna inte har gemensamma mål och planerar ihop så blir det svårt att 

genomföra en undervisning där både lärare och elever förstår vilka förväntningar som finns på 

lärandet och detta skulle påverka undervisningen negativt.  

 

Ytterligare en fördel med det nära samarbete som utvecklas genom TLS är att lärarna får 

uppleva andras perspektiv och reflektera kring dessa. Person två nämner bland annat det faktum 

att hon som kvinna blivit bemött på ett annat sätt än hennes manliga kollega och att de inom 

lärarparet har haft många diskussioner kring hur de skall bemöta denna typ av särbehandling. 

Att lärarparet får möjlighet att reflektera kring erfarenheter som de inte upplevt om de varit 

ensamma klassrumslärare blir också en förutsättning för att utvecklas i yrkesrollen (Ljungblad, 

2018, s. 65). 

 

Ljungblad förklarar även vikten av en bra elev-lärar-relation för elevers skolgång, i synnerhet 

för de elever som har sämre förutsättningar att lyckas i skolan (2018, s. 51). TLS gör det möjligt 
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att fånga upp och stötta elever innan de halkar efter i skolarbetet. TLS är en ram som skall skapa 

förutsättningar för att stötta fler elever på en individuell nivå vilket ökar deras möjlighet att 

klarar studierna. Att kunna möta varje elev individuellt ökar likvärdigheten i den svenska 

skolan. Det är inte ovanligt att TLS implementerats i skolor som är i socioekonmiskt utsatta 

områden och har haft problem med dåliga studieresultat (Stigfur, 2017). Utan 

implementeringen av TLS i utsatta skolor skulle resultaten fortsätta att vara låga och de stora 

förlorarna skulle vara eleverna som inte får den utbildning de har rätt till.  Det är inte bara 

elevernas utbildning som gynnas av TLS utan även lärarnas yrkesutövande underlättas tack vare 

undervisningsmetoden då den ger dem tid och möjlighet att erbjuda eleverna en undervisning 

som är anpassad efter elevsammansättningen. 

 

Lärarna som deltagit i fallstudien nämner att ett sätt att anpassa undervisningen är att dela in 

eleverna i mindre grupper efter kunskapsnivå. TLS skall underlätta arbetet i det inkluderade 

klassrummet (Williams, 2014, s. 108), men genom att dela upp klassen efter kunskapsnivå 

motverkar det inkluderingsarbetet. När vi ställde frågor om fortbildning i hur man på bästa sätt 

undervisar enligt TLS, så upplevde de deltagande lärarna i fallstudien att detta inte var 

någonting som de saknade. Lärarna tyckte att undervisningen fungerade bra ändå, tack vare 

deras goda relation. Det som fallstudiens resultat dock visar är att de misslyckas med 

inkluderingsarbetet i sitt klassrum. Om lärarna hade de blivit erbjudna en utbildning i hur man 

på bästa sätt undervisar i ett TLS, så hade det kunnat underlätta inkluderingsarbete i 

klassrummet.  

 

Sammanfattning 

Lärare upplever att TLS är en undervisningsmetod som underlättar läraryrket på flera plan. 

Bland annat talar de om den extra tid som lärarna kan lägga på individuella elever eller mindre 

grupper, för att säkerställa att ingen halkar efter i skolarbetet. Klasserna kan delas upp i mindre 

grupper och undervisningen kan därmed anpassas efter kunskapsnivå. Det faktum att eleverna 

delas upp i mindre grupper innebär dock att de motverkar inkluderingsarbetet och eleverna 

erbjuds därmed inte en likvärdig utbildning. Vidare uttrycker lärarna även att det är lättare att 

ha en relation med eleverna tack vare att de har mer tid för varje elev. Relationen inom 

lärarparen ses också som en viktig aspekt för att lärarna skall känna att de utvecklas i lärarrollen. 

Det nära samarbetet beskrivs även lätta lärarnas arbetsbörda och lärarna trivs bättre på 

arbetsplatsen när stressen minskar.  
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10.3. Vilka är skillnaderna till hur respektive lärare tidigare arbetat? 
Om man läser vad som är syftet med implementeringen av TLS i den tidigare forskningen och 

i de artiklar som nämnts i bakgrunden, så inser man att undervisningsmetoden skall frigöra mer 

tid till lärarna. Syftet med den extra tiden är att kunna ge en mer individuell handledning till 

eleverna samt kunna anpassa undervisningen så att man kan nå ut till alla elever, oavsett 

förutsättningar (Williams, 2014, s. 108).  

 

Lärarna som deltagit i fallstudien uttrycker att TLS lett till att de har mer tid till sitt förfogande 

och kan hjälpa eleverna på en gång. De nämner att både konflikthantering och undervisning är 

lättare att hantera när man är två, tack vare att en extra person alltid finns tillgänglig. I 

Haldestens artikel (2017) riktar man misstro till de positiva effekterna av TLS och hävdar att 

lärarnas arbetssituation potentiellt kan bli värre, detta är dock inte en åsikt som varken de 

intervjuade lärarna delar, eller som andra lärare som arbetar med TLS uttryckt (Byström Sjödin, 

2015; Sandberg, 2018; Wallin, 2017). Kimberly Wests avhandling visar att ett negativt resultat 

av införandet av TLS har varit att klasserna blivit för stora, vilket hon beskriver har lett till att 

lärarna inte hinner med den individuella handledningen (West, 2016,  s. 7). För stora klasser är 

däremot inte någonting som person ett eller person två säger har hänt på deras skola, utan skolan 

följer kommunens riktlinjer på ett maximum av 28 elever per klass. Det faktum att klasserna 

inte blivit större innebär att lärarna får tillgång till den extra tid som TLS skapar vilket 

underlättar genomförandet av en differentierad undervisning. Den extra tid som lärarna får 

tillgång till innebär att resultaten ökar. Till exempel underlättar arbetet med att kunna ge extra 

stöd till nyanlända elever och en mer differentierad och anpassad undervisning (Byström 

Sjödin, 2015). Undervisningsmetoden bidrar därmed  till att skapa en mer likvärdig utbildning 

(Lambeth, 2016, s. 10).  

 

En annan aspekt som person ett och person två lyfter fram som positivt med TLS är den relation 

som byggs upp inom lärarparet. Det nära samarbetet och kommunikation som uppstår inom 

paret är viktig för lärarnas utveckling av yrkesrollen, något Ljungblad säger även är viktig för 

lärares trivsel på arbetsplatsen (2018, s. 57). 
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Sammanfattning 

De främsta skillnaderna mellan att arbeta som ensam lärare i en klass och att arbeta inom ett 

lärarpar är den den tid som lärarna upplever att de har till sitt förfogande. Både i Wests och 

Williams forskning samt i Haldestens artikel varnar man för att TLS kan medföra väldigt stora 

klasser. Det resultat som vi ser utifrån vår fallstudie och de artiklar som rapporterar om TLS 

positiva effekter, är att klasserna inte alls blivit större. Lärarna upplever att arbeta i ett lärarpar 

gör att de får mer tid till att se alla elever och anpassa undervisningen efter gruppens behov. 

Lärarna är dessutom väldigt positiva till den dagliga kommunikationen som sker inom 

lärarparet och upplever att den utvecklar dem i lärarrollen mer än om de hade arbetat själva.  
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12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1. Mail till TLS skolan 

 
 
Till vederbörande: 
 
 
Våra namn är Alexandra Lotz Lee och Linn Jakobsson och vi studerar på grundlärarprogrammet 
vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  
 
 
Inom ramen för vår utbildning ska vi skriva en uppsats och vi har valt att studera förekomsten 
av två-lärar-system och hur detta relaterar till de uttalade mål och syften som finns med denna 
typ av organisering av klassrummet.  
 
 
Vi har – efter att ha varit i kontakt med utbildningsförvaltningen – förstått att ni har infört ett 
två-lärar-system i X skolan och skulle därför gärna träffa dig för en intervju på detta tema. 
Intervjun tar cirka 30 minuter. 
 
 
Då vi är flexibla får du gärna – ifall du vill delta i vår studie - återkomma med tid det skulle 
passa att vi kommer på besök.  
 
 
Tack på förhand.  
Vänligen,  
 
 
Alexandra Lotz Lee 
alexandralotz@gmail.com 
Linn Jakobsson  
linn-jakobsson96@hotmail.com 
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Vid frågor kring vår studie och hantering av det empiriska materialet går det bra att kontakta 
oss på uppgifterna ovan, alternativt vår handledare Gustaf Jansson Bjurhammer som är 
doktorand i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. gustaf.jansson-bjurhammer@edu.uu.se 
  
  
12.2. Bilaga 2. Enkätförfrågan 
 

 
Till vederbörande: 
  
Våra namn är Alexandra Lotz Lee och Linn Jakobsson och vi studerar på grundlärarprogrammet 
vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  
  
Inom ramen för vår utbildning ska vi skriva en uppsats och vi har valt att studera förekomsten 
av två-lärar-system och hur detta relaterar till de uttalade mål och syften som finns med denna 
typ av organisering av klassrummet.  
  
Vi är därför intresserade av hur det ser ut på er skola och undrar om ni vill delta i den 
enkätundersökning som kommer ligga till grund för vår uppsats? Enkäten kommer skicka ut 
digitalt via en länk om cirka två veckor. 
  
Tack på förhand.  
  
Vänligen,  
  
Alexandra Lotz Lee 
alexandralotz@gmail.com 
  
Linn Jakobsson  
linn-jakobsson96@hotmail.com 
  
Vid frågor kring vår studie och hantering av det empiriska materialet går det bra att kontakta 
oss på uppgifterna ovan, alternativt vår handledare Gustaf Jansson Bjurhammer som är 
doktorand i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. gustaf.jansson-bjurhammer@edu.uu.se 
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12.3. Bilaga 3 - Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor - TLS  

  
Hur kom det sig att er skola började med TLS? 
 
Hur länge har ni arbetat med TLS på skolan?  
 
Vilken utbildning samt hur många år inom yrket har varje lärare i klassrummet? 
 
Fick ni någon utbildning i hur man på ett effektivt sätt arbetar enligt TLS? 
 
Vilka är fördelarna med TLS? 
  
Vilka är utmaningarna med TLS? 
 
Hur har samarbetet inom lärarparen fungerat?   
 
På vilket sätt tror du att det nära samarbete mellan lärare påverkar trivseln på arbetsplatsen? 
 
På vilket sätt har era relationer med eleverna förändrats någonting i och med TLS? Hur och 
varför? På vilket sätt? 
 
Förändrades klasserna på något sätt när ni började med TLS? Grupperade ni om dem eller 
liknande?  
 
Hur gick processen att välja par till? Fick ni välja själva? 
 
Är det något ni kan genomföra i undervisningen nu som inte är möjligt när man är ensam 
lärare i ett klassrum? 
  
Har elevernas studieresultat påverkats av införandet av TLS?  
  
Har någon av er i personalen tidigare erfarenhet av TLS? 
  
Bedömer ni era elever på andra sätt nu när ni är två i klassrummet? 
  
Upplever du att eleverna försöker spela ut dig och din mot varandra någon gång? 
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 12.4. Bilaga 4. Underskrifts formulär 
  
  
 Hej! 
Tack för att du är villig att delta i vår studie!  
  
Våra namn är Alexandra Lotz Lee och Linn Jakobsson och vi studerar på 
grundlärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. 
  
Målet med vår studie är att undersöka hur lärare upplever och har erfarenhet av 
undervisningsmetoden tvålärarsystem.  
  
Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 
den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 
röstinspelningar och namn) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer 
inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. Ingen 
ekonomisk ersättning kommer delas ut och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande i studien.  
  
Jag har tagit del av informationen om studien och är införstådd med att mina kommentarer 
kommer att användas i studiens resultat och analys.  
  
Jag har även informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 
utförs på insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  
  
Namn:.......................................................................................... 
  
Datum/Ort:................................ 
  
Underskrift:................................................................... 
  


