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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att bidra till en ökad förståelse för hur speciallärare och 

ämneslärare samundervisar i det ordinarie klassrummet och gemensamt arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd samt att undersöka vilka olika former av samundervisning som 

förekommer inom språk-, läs- och skrivundervisningen i grundskolan. Studien syftade även till 

att belysa speciallärares och lärares uppfattningar av samarbetet i samundervisning och hur 

lärarna uppfattar begreppet inkludering samt hur speciallärarens kompetens uppfattas. 

Undersökningen utfördes genom två klassrumsobservationer av samundervisning mellan två 

ämneslärare och två obehöriga speciallärare, samt genom uppföljande semistrukturerade 

intervjuer med nämnda lärarpar. För att ytterligare tillföra ett speciallärarperspektiv 

intervjuades två legitimerade speciallärare med inriktningen språk-, läs- och skrivutveckling. 

Observationerna som ska ses som ett komplement till intervjuerna presenteras narrativt genom 

en beskrivande text (Bryman, 2018). Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp 

av fenomenografisk analys i sju steg (Fejes, 2017). Ytterligare en analys gjordes utifrån ett 

socialkonstrutivistiskt perspektiv där kopplingar till centrala begrepp såsom relationer, 

kommunikation samt interaktion gjordes (Burr 2015; Dysthe, 1996; Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist, 2001; Persson, 2019). Samtliga lärare i studien har erfarenhet av samundervisning, 

dock pekar resultaten mot att ett gemensamt språk för att beskriva samundervisning och dess 

olika arbetsformer tycks saknas. Vidare visar resultaten att respondenterna såg att 

samundervisning kan bidra till att specialläraren lär känna alla elever och alla pedagoger samt 

att undervisningen blir mer varierad då den genomförs av två lärare som kompletterar varandra. 

En annan positiv effekt som framkommer i studien är att samundervisningen kan bidra till att 

extraanpassningar blir en naturlig del av den ordinarie undervisningen, vilket skulle kunna bidra 

till ett mer inkluderande klassrumsklimat.   
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Abstract 

The purpose of this study has been to contribute to an increased understanding of how specialist 

teachers and subject teachers co-teach in the ordinary classroom and work together with 

students in need of special support and to investigate which different forms of co-teaching occur 

when teaching language, reading and writing in elementary school. The study also aims to 

illustrate the special needs teachers' and teachers' perceptions of the collaboration in co-teaching 

and how the teachers perceive the concept of inclusion and how the specialist teacher's 

competence is perceived. The study was carried out through two classroom observations of co-

teaching between two subject teachers and two unauthorized specialist teachers, and through 

follow-up semi-structured interviews with said teacher pairs. To further add a specialist teacher 

perspective, two qualified specialist teachers specialized in language, reading and writing 

development were interviewed. The observations that should be seen as a complement to the 

interviews are presented narratively through a descriptive text (Bryman, 2018). The interviews 

were transcribed and analyzed using phenomenographic analysis in seven steps (Fejes, 2017). 

An additional analysis was made from a social constructionism perspective where links to 

central concepts such as relationships, communication and interaction were made (Burr 2015; 

Dysthe, 1996; Emanuelsson, Persson and Rosenqvist, 2001; Persson, 2019). All teachers in the 

study have experience of co-teaching, however, the results point to a lack of a common language 

for describing co-teaching and its different forms of work. Furthermore, the results show that 

the respondents saw that co-teaching can help the specialist teacher to get to know all the pupils 

and all the educators and that the teaching becomes more varied as it is carried out by two 

teachers who complement each other. Another positive effect that emerges from the study is 

that co-teaching can contribute to extra adaptations becoming a natural part of the regular 

teaching, which could contribute to a more inclusive classroom climate. 
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Förord 

Ett stort tack till de speciallärare och ämneslärare som tagit emot oss på sina arbetsplatser och 

delat med sig av värdefulla tankar om samundervisning och specialpedagogiskt stöd.  

 

Vi vill också uttrycka stor tacksamhet till vår handledare Gunilla Lindqvist som med sin breda 

kompetens, stora engagemang och noggrannhet stöttat oss genom denna studie. Dina kloka ord 

har hela tiden hjälpt oss vidare i vårt arbete.  

 

Stort tack även till våra familjer för ert stora stöd och tålamod. 

 

Stockholm maj 2019 

 

Malin och Anne  
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Inledning 

I Grundskolans läroplan, Lgr11 står det att skolans utbildning ska främja alla elevers utveckling  

och lärande och att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov. Det är uttalat att elever  

i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver och har rätt till (Lgr11). Dock ges inga direkta 

riktlinjer hur stödet ska utformas. Enligt barnkonventionen och FN:s riktlinjer ska skolan verka 

för att främja delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Salamanca dekla-

raionen (1994) är en föreskrift framtagen genom ett samarbete mellan flera regeringar och in-

ternationella organisationer som enats kring rekommendationer för att elever i behov av särskilt 

stöd ska omfattas av det allmänna utbildningssystemet och att undervisningen bör anpassas så 

att alla kan delta och tillgodogöra sig kunskaper i gemenskap med sina klasskamrater. Enligt 

rådande riktlinjer ska stödet i möjligaste mån ges inom ramen för den ordinarie undervisningen 

(Ahlberg, 2014). I läroplanen går det att läsa: ”Alla som arbetar i skolan ska medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den närmaste gruppen” (Lgr11, s. 10). Mitchell (2016) konstaterar att samundervisning där äm-

neslärare och speciallärare undervisar tillsammans ännu är ett relativt outforskat område, men 

nämner att studier har gjorts där samundervisning visat ha en god effekt på elevernas undervis-

ning i ett inkluderande klassrum i jämförelse med tvålärarsystem med andra lärarkategorier. 

Mitchell menar att specialläraren med sina fördjupade kunskaper kan utgöra ett kollegialt stöd 

till ämnesläraren i klassrumssituationen. Utöver sin lärarutbildning har specialläraren fördju-

pade specialkunskaper inom sin inriktning.  

Speciallärarens yrkeskompetens innebär bland annat att: 

- kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till 

att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

-  ha insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, och  

- ha fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.  

 

(SFS 2011:186, s. 9) 

 

Den nuvarande speciallärarutbildningen har funnits sedan 2007. En speciallärare med språk-, 

läs- och skrivinriktning har utöver sin grundläggande lärarutbildning särskilda kunskaper i 

elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Specialläraren kan använda sitt kunnande genom att 

stötta elever i svårigheter. Specialläraren har också en viktig roll i utredning av svårigheter och 

kan analysera hur de kan uppstå och åtgärdas på olika nivåer i skolan (SFS 2011:186; von 

Ahlefeld Nisser, 2009). Bruce (2018) talar om att det finns fördelar med traditionell 

specialundervisning på individnivå, men framhåller att det i dagens skola är nödvändigt med en 

tydligare koppling mellan speciallärarens insatser och hela klassens arbete. Bruce menar att ett 

nära samarbete mellan speciallärare och undervisande klass- och ämneslärare är nödvändig då 
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specialläraren med språk-, läs- och skrivinriktning kan bistå andra lärare i undervisningen för 

att göra miljön mer språkligt tillgänglig, så att elevernas kommunikativa delaktighet ökar. 

 

Vi har med vår erfarenhet av 19 år som lärare i grundskolan upplevt att elever i behov av särskilt 

stöd känner sig exkluderade när de tas ut ur det ordinarie klassrummet för att få 

specialundervisning. I de här fallen kan det, som vi tidigare refererat till i läroplanen, handla 

om elevers självkänsla och att känna sig annorlunda genom att behöva lämna klassrummet och 

den gemenskap som eleven känner med sina kompisar. Mitchell (2016) menar att undervisning 

av elever i behov av särskilt stöd gynnar alla elevers kunskapsutveckling samt att de får en 

större omtänksam attityd, ökad förståelse för mångfald samt förståelse för jämlikhet och social 

rättvisa. När undervisning genomförs på ett socialt och akademiskt anpassat sätt kan det stärka 

elevens självkänsla. Jensen (2017) anser att specialpedagogiken börjar ses som norm då de 

specialpedagogiska insatserna sker inom den ordinarie undervisningen och att detta är ett sätt 

att minska stigma hos eleverna, som visat sig ha negativ påverkan på elevers inlärning. I 

Salamanca deklarationen går att läsa att elever i möjligaste mån ska undervisas tillsammans 

med övriga elever: 

Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är 

möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller in-

bördes skillnader. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers 

olika behov och ha utrymme för både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon 

och därvid ge alla en kvalitativt bra undervisning genom lämpliga kursplaner, organi-

satoriska ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med lokal-

samhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och svara mot upp-

komsten av särskilda behov i varje enskild skola  

(Svenska Unescorådet 2006, s. 18). 

Samundervisning har fått en del uppmärksamhet internationellt. I Finland anses samundervis-

ning så pass betydelsefull att det finns direktiv om den inskrivet i skollagen. Eftersom samun-

dervisning mellan ämneslärare och speciallärare på flera håll ses som en möjlig väg att utveckla 

inkluderande undervisningsmiljöer (Sundqvist, 2014) vill vi skaffa oss mer kunskap om hur 

det specialpedagogiska stödet organiseras på skolor där samundervisning förekommer. Vi vill 

med denna studie undersöka samundervisning mellan speciallärare och ämneslärare samt se 

vilka olika former som förekommer i undervisningen i det ordinarie klassrummet. Detta för att 

se hur lärarna arbetar och organiserar sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd inom språk, 

läs- och skrivundervisningen. Då det inte finns så mycket svensk forskning kring samundervis-

ning som arbetssätt vill vi se hur speciallärare och ämneslärare uppfattar samundervisning och 

utformar pedagogiska miljöer där det specialpedagogiska stödet sker inom den ordinarie klas-

sens ram. 
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Bakgrund   

I det här stycket ges en kort historik kring samundervisning. Dess olika former beskrivs och 

vilken betydelse de olika formerna kan ha för ökad inkludering i skolan. Avslutningsvis 

beskrivs olika tolkningar av begreppet inkludering, framgångsfaktorer inom inkludering tas upp 

och kopplas till undervisningstraditioner samt lärares uppfattningar av inkluderande 

undervisning.  

Samundervisning 

Samundervisning är den svenska termen för begreppet co-teaching. Undervisningsformen har 

förekommit i USA sedan 1960-talet. Intresset för samundervisning har ökat internationellt allt 

eftersom betydelsen av inkludering framhållits. Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) an-

ses ha bidragit till det ökade intresset för samundervisning (Sundqvist och Lönnqvist, 2016). 

Med samundervisning menar vi speciallärare och lärare som undervisar tillsammans i det ordi-

narie klassrummet. Sundqvist (2014) använder begreppen speciallärare och allmänlärare. Vi 

har valt att skriva speciallärare och ämneslärare för att ytterligare öppna upp för språkets bety-

delse inom alla skolans ämnen, då elever behöver kunna läsa och tillägna sig olika typer av 

texter samt även producera andra texter inom andra ämnen än i svenska (Skolverket, 2018) 

Samundervisningens ursprung                                                                                                         

Samundervisning har utvecklats utifrån olika forskares observationer av hur skolor organiserar 

speciallärarnas och lärarnas arbete i klassrummet (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain och 

Shamberger, 2010; Sundqvist, 2014). Lektionsupplägg och undervisningsmetoder inom sam-

undervisningen har influenser från Lesson study, en 100 år gammal japansk modell som syftar 

till att systematiskt studera undervisning där lärare tillsammans arbetar med planering, genom-

förande, utvärdering och revidering av undervisningen för att utveckla lektionen så att den blir 

så bra som möjligt (Lundgren och Lundgren von Schantz, 2011). Arbetssätten, Lesson study 

och Learning study bygger på Martons variationsteori där världen inte uppfattas för vad den 

tidigare varit (Lagerlöf, 2018). Centralt för Lesson study är gemensam planering inför nya ar-

betsmoment samt att elevernas förförståelse testas. Lundgren och Lundgren von Schantz för-

klarar hur Lesson study kan utveckla undervisningen genom att bland annat ta reda på det bästa 

sättet att nå särskilda mål.  Under en Lesson study genomför en lärare lektionen medan övriga 

lärare observerar det som händer i klassrummet. Utvärderingen sker sedan gemensamt i nära 

anslutning till lektionen. Undervisande lärare redogör då för sin upplevelse och övriga ger sina 

reflektioner. Därefter görs en ny reviderad lektionsplanering som sedan genomförs i en annan 

grupp. Lektionen utvärderas på samma vis som tidigare och en rapport skrivs. Ibland filmas 
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lektionen och ofta är en forskare knuten till lärargruppen. Enligt Lundgren och Lundgren von 

Schantz erbjuder Lesson study lärarna ett systematiskt sätt att planera, genomföra och utvärdera 

sin undervisning och tillsammans med kollegor utveckla didaktisk kompetens.  

Klassrumsorganisation och arbetsformer 

De arbetsformer som förekommer inom samundervisningen har sitt ursprung i Lesson study 

(Friend et al., 2010). Forskarna beskriver följande sex olika former av samundervisning mellan 

speciallärare och en annan lärare: 

1. One teach, one observe: den ena undervisar och den andra samlar in data. 
2. Station teaching: klassen delas upp i tre olika grupper där lärarna ansvarar för två av grupperna och den 

tredje jobbar självständigt. Grupperna roterar sedan i aktivitet. 
3. Parallell teaching: gruppen delas in i två̊ grupper och lärarna undervisar samma innehåll för båda grupper 

men skapar på̊ det här sättet ökad elevdelaktighet. 
4. Alternative teaching: en lärare arbetar med en större grupp medan den andra jobbar i den mindre gruppen 

med förtydliganden, repetition eller examination. 
5. Teaming: de två̊ lärarna undervisar den stora gruppen och ger instruktioner tillsammans. 
6. One teach, one assist: en lärare undervisar och den andra cirkulerar i klassrummet och ger individuell 

hjälp. 
 

(Friend, Cook, Hurley-Chamberlain och Shamberger, 2010, s. 12. Vår översättning) 

 

Förutsättningar och effekter 

 

Friend et al. (2010) betonar att samplanering anses vara avgörande för hur man tar tillvara på 

båda lärarnas olika styrkor och kompetenser samt att rollfördelningen är avgörande för vilken 

effekt samundervisning får. Murawski och Lochner (2011) lyfter att om ingen samplanering 

sker finns risken att specialläraren kommer in oförberedd och intar en mer assisterande roll, 

vilket kan leda till att det kan ta lång tid innan specialläraren begriper vad som pågår i klass-

rummet. Enligt Friend et al. (2010) samt Wilson och Blednick (2011) kan det innebära mindre 

stigma för elever i behov av särskilt stöd om instruktionen ges från båda lärarna i klassrummet. 

 

I de högre skolåren förekommer ofta både One teach one observe och One teach one assist. 

Dessa former innebär att huvudansvaret till stor del läggs på en av lärarna, vilket gör att det inte 

krävs särskilt mycket tid för samplanering. Risken är att specialläraren blir mer en assistent 

snarare än en jämbördig kollega, vilket också kan leda till att specialläraren ägnar mer tid till 

elever i behov av stöd än den ordinarie läraren gör. Detta anses i sig problematiskt eftersom 

samundervisningen bör bygga på en jämbördig rollfördelning då det annars kan bli en exklude-

ring i det inkluderande klassrummet (Friend et al., 2010).  Andra former av samundervisning 

som presenteras av Friend et al. förutsätter att det finns utrymme för samplanering och att båda 

lärarnas ämneskunskaper är goda och att de kan sambedöma elevernas kunskaper. Den fysiska 
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miljön behöver också anpassas efter lärarnas undervisningsupplägg när gruppen delas in i 

mindre grupper (Sundqvist, 2014). 

 

Station teaching kan leda till att ljudnivån blir hög då tre grupper aktiveras samtidigt. Modellen 

medför att lärarnas roller blir tydliga. Vid Alternative teaching är det viktigt att använda flexibla 

grupperingar av eleverna och att ledarskapet i de olika grupperna varierar, eftersom formen kan 

leda till segregering av elever inom den ordinarie klassen. Risk finns annars att en mindre grupp 

elever stigmatiseras och blir avskilda från resten av klassen. Dock erbjuder formen en unik 

möjlighet för lärarna att ge individuell feedback till en liten elevgrupp (Wilson och Blednick, 

2011).  

 

Ett helt delat ansvar för klassen och undervisningen fås genom Teaming som är den form av 

samundervisning som kan resultera i en ökad dynamik i klassrummet samt ökar flexibiliteten 

då båda lärarna har full insyn i både innehåll och upplägg. Instruktioner kan ges utifrån olika 

perspektiv och lärarna kan komplettera varandra. Denna form av samundervisning är också den 

form som tydligast kan visa på en respekt mellan två vuxna vilket i sig kan fungera som en 

modell för elever hur de kan respektera och samverka med varandra. Utmaningen ligger i höga 

krav på samarbete, tid till samplanering och att lärarna fungerar ihop. Samundervisande lärare 

som använder sig av Parallel och Station teaching anses ha störst potential att ge differentierade 

instruktioner, öka elevdelaktigheten och minska beteendeproblem (Wilson och Blednick, 

2011). 

 

Samundervisning är ett arbetssätt där alla elever undervisas inom den ordinarie klassen. Den 

forskning vi tagit del av visar att arbetssättet kan bidra till ökad inkludering. Lindqvist och 

Rodell (2015) tar upp en studie där elever med medicinsk diagnos eller elever som är på gränsen 

till att behöva särskoleundervisning lyckats bli behöriga till gymnasiet och detta ses bero på att 

eleverna inkluderats i klassrummet genom gott samarbete mellan undervisande lärare i klassen. 

Inkludering 

Utifrån beskrivningen av samundervisningens former vill vi undersöka vilka olika former av 

samundervisning speciallärare och ämneslärare säger sig använda i det ordinarie klassrummet 

inom läs- och skrivundervisningen. För att kunna undersöka undervisningsformer när alla ele-

ver är i det ordinarie klassrummet är det viktigt att definiera hur begreppet inkludering kan 

uppfattas. Begreppet började förekomma i pedagogisk litteratur i början av 1990-talet och ac-
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cepterades officiellt genom UNESCO:s Salamancadeklaration, 1994 (Kotte, 2017). Deklarat-

ionens grundtanke är: ”att man genom att erkänna behovet av att arbeta för målet ’en skola för 

alla’ skall åstadkomma läroanstalter som är till för alla elever, som respekterar olikheter, som 

stödjer inlärning och som tillgodoser individuella behov” (Svenska Unescorådet, 1996, s. 6). 

Sverige liksom de andra nordiska länderna stödjer sig på FN:s riktlinjer och Salamanca-dekla-

rationen. Trots detta nämns inkludering varken i läroplanen eller i skollagen utan det är upp till 

varje kommun och skola att avgöra hur eleverna ska stödjas i sitt lärande (Nilholm och Görans-

son, 2013). Anledningen till att inkludering inte tas upp anses bero på att det ses som ett laddat 

begrepp som har ifrågasatts i undervisningssammanhang (Kotte, 2017).  

 

Nilholm och Göransson (2014) beskriver följande betydande aspekter av begreppet inkludering 

för att ett system ska ses som inkluderande: ett skolsystem där pedagogik och specialpedagogik 

inte är något som sker avskilt från varandra, där elevers olikheter ses som en tillgång och alla 

elever är socialt och pedagogiskt delaktiga i en demokratisk gemenskap. Gemenskapen sker på 

olika nivåer framförallt i klassrummet och genom att möta andras erfarenheter och därför anser 

Nilholm och Göransson att det är viktigt att elever med olika bakgrund undervisas tillsammans. 

De menar även att det är av stor betydelse för hur och när vi använder begreppet inkludering, 

då olika definitioner av begreppet inkludering kan innebära olika konsekvenser för elever. Ne-

dan beskrivs begreppet inkludering utifrån tre kvalitativt skilda definitioner. (Nilholm och Gö-

ransson, 2014; Nilholm, 2015).  

Gemenskapsorienterad definition 

Den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering handlar om att se till allas olikheter 

och att dessa är en tillgång. Gemensam problemlösning samt samarbete ses som viktigt. Centralt 

för definitionen är ett skolsystem som ansvarar för alla elever oavsett individuella egenskaper 

och att inga segregerande lösningar skapas. Det är viktigt att alla elever får känna att de är 

delaktiga i såväl det sociala som det pedagogiska sammanhanget (Nilholm, 2015).  

Individorienterad definition 

Den individorienterade definitionen av inkludering inriktar sig på hur inkludering ser ut för den 

enskilda eleven. Graden av inkludering utgår från elevens måluppfyllelse, trivsel i skolan samt 

om eleven har en positiv social gemenskap. En brist med denna definition är att man inte tänker 

på det gemensamma, till exempel hur väl elevens gruppidentifikation är (Nilholm, 2015).  

Placeringsorienterad definition 

Den placeringsorienterade definitionen används mycket ofta som beskrivning av inkludering 

då elever i svårigheter placeras i ett ”vanligt” klassrum med övriga elever. Detta trots att eniga 
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forskare inom området menar på att det handlar om mer än om var elever i svårighet befinner 

sig. Nilholm (2015) anser att definitionen är ett alltför vanligt sätt att använda ordet inkludering 

på, eftersom all forskning visar att inkludering handlar om mer än var elever befinner sig.  

Demokratiskt perspektiv 

Allan (2003) tar upp det demokratiska perspektivet av inkludering. I ett demokratiskt samhälle 

innebär det att en individ har rättigheter att få vara delaktig i beslut och att få känna att hen har 

individuella behov och inte särskilda behov. Det handlar om att ett samhälle med mångfald är 

ett viktigt villkor för demokratin. Genom att lära sig om varandras olikheter så gynnas den 

verkliga förståelsen för varje individ. Då skolan är en del i vårt samhälle menar Allan att det 

även i skolans värld borde vara en självklarhet att inte segregera elever som anses ha särskilda 

behov. Skolan är, enligt Allan, en förberedelse för individen in i samhället och därför borde 

även skolan vara demokratisk genom att låta varje elev få känna sig inkluderad och inte segre-

gerad oavsett hur svårigheter ser ut för eleven.  

 

Lindqvist (2013) lyfter också demokratiska aspekter av inkludering då hon i sin avhandling tar 

upp att skolor som har en organisation där det är, som hon uttrycker det, en maskinbyråkrati 

styr så att fokus ligger på effektiva samt rationella lösningar. Hon menar även att när det speci-

alpedagogiska arbetet sker parallellt med den ordinarie undervisningen är det ett av de största 

hindren för demokratin i skolan. Här blir då konsekvensen att problem och motgångar i det 

ordinarie skolsystemet inte problematiseras och utreds. Lindqvist lyfter att ansvaret för speci-

alpedagogiska insatser bör ligga hos all personal i skolan samt att en specialpedagogisk kom-

petens ska vara till stöd och hjälp för lärarna. Dessa ska i övrigt själva planera för eleverna 

utifrån deras behov och förutsättningar. Grundskolans läroplan uttalar skolans demokratiska 

uppdrag: ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 

och lärande” (Skolverket, Lgr11 rev 2018, s. 13). EADSNE (2013) tydliggör hur demokrati och 

inkludering är beroende av varandra. De menar att det krävs samarbete på flera nivåer i sam-

hället för att en förändring i skolorganisationen ska kunna genomföras så att skolor blir inklu-

derande. Detta leder till att elevernas åsikter sätts i centrum och därmed kan en utveckling ske.  

Framgångsfaktorer 

Persson och Persson (2012) lyfter olika faktorer för framgång med inkludering. De anser att ett 

lagarbete där alla inblandade i skolan deltar ger ett lyckat resultat vid inkludering. Genom att 

titta på framgångsrika skolor har forskare kunnat se att skolledarens roll är betydande genom 
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dennes förmåga att kunna åstadkomma en skolkultur där alla medarbetare är införstådda i sko-

lans mål och visioner. Betydelsefull kompetensutveckling samt att nya lärare blir handledda i 

början är också viktiga faktorer vid inkludering. Exempel på andra viktiga inkluderingsfaktorer 

som de lyfter är att en specialpedagog/speciallärare implementerar det specialpedagogiska stö-

det i den vanliga undervisningen samt får alla lärare att anpassa den egna undervisningen så att 

alla elevers behov tillgodoses. 

Lärares uppfattningar av inkludering 

Kotte har i sin avhandling (2017) gjort en blandad studie som syftar till att ge oss kunskap om 

lärares uppfattningar om lektionsplanering och undervisning i heterogena klasser. 

Avhandlingen innehåller två empiriska undersökningar, en kvantitativ kartläggning genom en 

webbaserad enkät riktad till alla lärare i grundskolan åk 1–9, som deltar i det nationella FoU-

programmet ”inkluderande lärmiljöer”. Den andra studien är en kvalitativ fallstudie med 

lärarteam från tre olika skolor. Kotte framhåller att begreppet uppfattning inte är kopplat till 

fenomenografi i hennes studie utan vill att uppfattning ska förstås utifrån ett vardagsspråk. Det 

framkommer även att lärares uppfattning av elever i behov av särskilt stöd som inkluderas i 

klassrummet ses olika beroende på vilken kunskap om inkludering samt erfarenhet som läraren 

har av detta. Lärares uppfattning av inkludering är betydelsefull vid implementeringen av 

inkluderande undervisningsformer. Studier har visat att lärare har en positiv uppfattning av 

inkludering men det gäller inte en fullständig inkludering. Hennes avhandling visar även att 

lärare är osäkra och inte ser sig själva som kompetenta att undervisa elever i behov av särskilt 

stöd. Lärare som har erfarenhet och utbildning av att undervisa elever i behov av särskilt stöd 

uppfattas ha en mer positiv inställning till ett inkluderande arbetssätt.  

 

Genom att sätta oss in i olika sätt att se på inkludering samt ta del av de faktorer som forskare 

lyft fram som viktiga i inkluderingsarbetet och gynnsamma för elevers undervisning ser vi en 

intressant koppling mellan samundervisning och inkludering. Forskning (Persson och Persson, 

2012) visar att specialläraren i det ordinarie klassrummet som undervisar tillsammans med äm-

nesläraren kan bidra till att utveckla en pedagogisk miljö som gynnar fler elever då undervis-

ningen anpassas och kompenseras på gruppnivå. När det gäller språkets betydelse menar Bruce 

(2018) att den vidgade användningen av speciallärarens kompetens ställer krav på att speciallä-

raren tar ett helhetsperspektiv så att stödet omfattar hela lärmiljön för elever i behov av särskilt 

stöd inom språk-, läs och skrivutvecklingen. 
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Forskningsöversikt   

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av hur litteratursökningen gått till. Därefter 

presenteras vad olika forskare kommit fram till när det gäller samundervisning utifrån följande 

rubriker; Effekter av samundervisning, Förutsättningar och planering samt Lärares 

uppfattningar av samundervisning. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

Metod för sökning 

Inför denna studie har vi sökt i databaserna Education Resources Information Center (ERIC), 

Teacher reference center (TRC), Education source (EBSCO) och SwePub. Dessa databaser 

erbjuder ett omfattande material. ERIC är en amerikansk databas som innehåller mycket 

internationell och amerikansk forskning. TRC har en stor samling av indexering och utdrag ur 

forskningsjournaler med ämnen såsom, Best Practices, Curruculum, Development, Literacy 

Standards, Pedagogisk Forskning, Skoladministration med mera EBSCO innefattar en bred 

samling utbildningsjournaler och böcker som täcker alla nivåer inom utbildning från tidig 

barndom till högre utbildning och även olika specialinriktningar inom utbildning. SwePub ger 

möjlighet till att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera som publicerats 

vid svenska lärosäten och myndigheter. En sökning på co-teaching special education Sweden 

gav oss mellan 4 och 667 träffar på studier gjorda mellan år 2004 och 2019. Vid sökning med 

de svenska sökorden samundervisning specialundervisning i Sverige fick vi inte fram några 

resultat utifrån de kriterier som krävs för giltighet i denna studie. Vi fick enbart fram 

internationella studier och artiklar som behandlar detta ämne. Efter våra sökningar kan vi 

konstatera att det finns ett väldig litet antal undersökningar gjorda i en svensk skolkontext samt 

att de granskade undersökningarna inte är skrivna på svenska. För att vidga vår sökning sökte 

vi även titlar från andra författares och forskares källor och referenslistor samt tog del av 

tidigare studenters litteratursökningar. Vi har även gjort fria sökningar. 

 

Effekter av samundervisning 

Tidigare forskning har visat att vissa elever med funktionshinder gynnas av undervisning i 

inkluderande klassrum och då när flera olika lektionsformer där individuella inlärningssätt 

återspeglas. Hattie (2009) diskuterar individuellt specialpedagogiskt stöd jämfört med stöd som 

sker på gruppnivå. Han har genom nio meta-analyser kommit fram till att individuell 

undervisning har en relativt låg effekt i jämförelse med andra typer av stödinsatser. Dock menar 

han att individuell undervisning kan vara framgångsrik, men att de anpassningar som görs 

utifrån elevernas behov likaväl kan genomföras i mindre eller större elevgrupper.  
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Nilholm (2015) lyfter i sin forskningsöversikt en eventuell negativ aspekt då han menar att 

samundervisning kan leda till att den specialpedagogiska miljön ”flyttar” in i det ordinarie 

klassrummet och att specialläraren företrädesvis ägnar sin tid åt elever i behov av särskilt stöd. 

Undervisningen med dessa elever blir i stort sett oförändrad och det är bara platsen som 

förändras. Även en studie av Aschton (2014) tar upp hur svårt det kan vara att bryta traditionella 

mönster. Han lyfter hur en speciallärare och en matematiklärare som observerats och intervjuats 

inte kunde undgå en segregerande och dominerade traditionell undervisningsform till ett ”på 

pappret” inkluderande åtgärd. Här tog specialläraren ett större ansvar över de elever som var i 

svårigheter på olika plan trots att hon skulle göra detta tillsammans med läraren. Här blev inte 

samarbetet som de tänkt sig från början utan de ”fastnade” i sin profession och fortsatte med 

sina invanda roller i klassrummet.  

 

Tannock (2009) visar dock genom sin meta-analys att ingen specialundervisning och ordinarie 

undervisning är så dynamisk som då de är sammanflätade. Hon menar att alla elever bör få 

arbeta tillsammans istället för att segregera dem i grupper. Elever kan tillsammans lära av 

varandra genom att besvara frågor och stötta varandra. Hon lyfter också att det är av stor vikt 

att elever förstår de samarbetande lärarnas roller i klassrummet genom att man diskuterar detta 

tidigt på läsåret med eleverna. Detta för att eleverna inte enbart ska se den ena läraren som en 

resurs utan båda som likvärdiga i undervisningen.  

 

Sundqvist och Lönnqvist (2016) genomförde en grundlig litteraturstudie baserad på tretton 

studier som publicerats i USA, Grekland, Belgien och Finland under 2000-talet i internationella 

tidskrifter eller som doktorsavhandlingar. Studierna var både kvantitativa och kvalitativa och 

flertalet studier använde blandad metod. Syftet med Sundqvist och Lönnqvists litteraturstudie 

var att analysera samundervisningens för- och nackdelar. Resultaten visade inlärningsmässiga 

fördelar i flertalet studier. Detta indikerades genom att elever som samundervisats fått högre 

betyg, presterat bättre samt säger själva att de fått mer hjälp jämfört med andra 

undervisningsformer. De höjda prestationerna gällde framför allt i läsning och matematik. En 

studie konstaterar att elever som samundervisats fick högre betyg i språk, matematik, natur- 

och samhällskunskap jämfört med de elever som fick exkluderande undervisning. 

Litteraturstudien lyfter också fram samundervisningens sociala fördelar, exempelvis förbättrad 

interaktion mellan elever och lärare och med andra klasskamrater, ökad uppmärksamhet från 

lärarna samt en attitydmässig förbättring mellan eleverna gentemot särskilda behov. Även 

psykiska fördelar när det gäller självförtroende, trivsel och känsla av tillhörighet lyfts fram. 

Flera studier framhåller att elever med autism och kognitiva nedsättningar visade ett mer 

fördelaktigt beteende samt var mer aktiva vid samundervisning. Det lyfts också att både elever 
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med och utan inlärningssvårigheter hade större tilltro till sina prestationer vid samundervisning 

och föredrog den undervisningsformen framför andra.  

 

Sundqvists och Lundqvists (2016) studie rapporterade några resultat som inte pekade på några 

särskilda fördelar med samundervisning. Ett fåtal studier tar upp nackdelar, såsom att elever 

med funktionsnedsättningar och intellektuellt nedsatt förmåga inte alltid får det stöd de behöver. 

Andra nackdelar som framkom gällde kravnivån, som uppfattades högre vid samundervisning 

samt att olika undervisningssätt hos lärarna vid genomgångar kunde skapa förvirring. När det 

gäller sociala nackdelar fann man att den ordinarie läraren inte gav anpassade instruktioner i 

samma utsträckning vid de tillfällen då specialläraren befann sig i samma klassrum vilket ledde 

till minskad interaktion mellan den ordinarie läraren och elever i behov av särskilt stöd. 

Beteendemässiga nackdelar framkom i endast en studie.  

 

Positiva effekter presenteras även i en studie som genomfördes i Essunga kommun mellan år 

2010–2011 där det gjordes intervjuer med föräldrar, elever, lärare samt ansvariga 

nyckelpersoner i kommunen (Persson och Persson, 2012). Även klassrumsobservationer skedde 

samt att betydelsefulla dokument analyserades. I denna studie kom det fram att när en skola lät 

de elever som fått specialundervisning i mindre grupp återgå till sina ordinarie klasser med sina 

specialpedagogiska resurser från den mindre gruppen ledde det till ökade lärarresurser i 

klasserna. Östlund (2018) lyfter även Persson och Perssons studie som gjordes i Essunga i sin 

rapport. Östlund beskriver att alla elever i kommunen hade gymnasiebehörighet några år senare 

och rankades bland de tre bästa bland alla kommuner i Sverige när man tittar på måluppfyllelse. 

I studien beskrivs även att eleverna blev mer positiva till skolan samt att lärarna stärktes i sin 

profession och ökade sitt kunnande då de fick möta en mångfald av elever samt att det blev en 

större acceptans för olikheter (Östlund, 2018).  

 

Mitchell (2014) visar genom sina meta-analyser att det finns tillräckliga empiriska bevis som 

talar för samundervisning (undervisning i samverkan). Han beskriver fördelar såsom 

möjligheter att skapa synergi där helheten blir större än delarna. Samundervisning öppnar upp 

till kollegialt utbyte där lärarna lär sig nya sätt att hantera hinder av varandra samt att det sker 

en ökad samordning av specialpedagogiska stödinsatser. En förutsättning för att lyckas med 

samundervisningen är enligt Mitchell att lärarna lär sig att arbeta i lag, vilket på sikt gynnar 

både lärarna och eleverna. Andra faktorer som han lyfter som viktiga vid samundervisning är 

gemensamma mål, tydlig rollfördelning, öppenhet till att lära av andra, inta en problemlösande 

inställning samt ordna regelbundna möten för att gå igenom framstegen. 
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Milteniene och Venclovaite (2012) menar att samundervisning (Co-teaching) är ett viktigt ar-

betssätt för lärare som vill förbättra undervisningens kvalitet samt skapa ett inkluderande klass-

rum. Genom sin kvantitativa studie med femton skolklasser i Litauen har de undersökt samar-

betet mellan ämneslärare och speciallärare i en inkluderande skolmiljö och analyserat vilka 

faktorer som påverkar samundervisningen. Studien visar att konsultation är den vanligast före-

kommande samarbetsformen. Milteniene och Venclovaite menar att ett konsultativt samarbete 

mellan lärarkategorierna inte är tillräckligt för att öka kvaliteten på undervisningen. Utöver 

konsultativa samtal och en positiv inställning till samarbete behöver lärarna mötas i klassrum-

met och undervisa tillsammans. I studien lyfts en rad faktorer som behövs för att ge samunder-

visningen de bästa förutsättningarna att utvecklas. Frivilligt deltagande av undervisande lärare 

anser de utgöra den mest grundläggande förutsättningen för lyckad samundervisning. Andra 

faktorer som framkommer i studien och anses nödvändiga är starka relationer mellan de som 

samundervisar, tillräckliga resurser, gemensamma mål och motiverade kollegor.  

 

Även Mulholland och O’Connor (2016) visar genom sin irländska studie att samundervisning 

bidrar till att fler lärare är insatta i elevers behov, ger klarare fokus på undervisning och 

inlärningsmål, förbättrad kommunikation kring elevresultat och elevutveckling. I studien 

framkom det dock att elever plockas ut för en kompletterande undervisning trots de nackdelar 

som rapporterats kring detta och en uttalad vilja bland de irländska lärarna att samundervisa. 

Här ser Mulholland och O’Connor att det finns potential för lärarsamarbete, men att det är det 

något som inte utvecklats fullt ut inom specialpedagogiken på Irland.  

Förutsättningar och planering  

Tannock (2009) lyfter genom sina metastudier att det är mycket avgörande för en lyckad 

samundervisning att lärarna möts regelbundet för pedagogiska diskussioner, gemensam 

planering och utvärdering av tidigare klassrumsaktiviteter samt diskuterar de mål som elever 

strävar mot. Det handlar även om att få möjlighet att diskutera enskilda elevers framsteg. Hon 

framhåller att god samverkan mellan lärarna också kan stärka länken mellan skola och hem och 

i förlängningen utgöra ett stöd för inkluderande klassrum. Jones, Michael, Mandala och 

Colachico (2008) talar också om faktorer som är viktiga för en lyckad samundervisning. De 

beskriver olika aspekter av samundervisning (collaborative teaching) utifrån deras fleråriga 

yrkeserfarenhet som speciallärare, ämneslärare, rektor och professor i specialpedagogik. De 

menar att en framgångsrik samundervisning i heterogena grupper formas utifrån lärarnas 

gemensamma kunnande. För att tillgodose alla elevers individuella behov är undervisningen 

beroende av både ämneskunskaper och förståelse för olikheter. En framgångsfaktor som lyfts 

är att samundervisningen börjar innan specialläraren och ämnesläraren genomför lektionen. 
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Förarbetet beskrivs som en tidskrävande, men nödvändig process som sker genom gemensam 

planering som innefattar inläsning av undervisningsmaterialet såväl som pedagogiska 

diskussioner om lektionens upplägg och hur rollfördelningen mellan lärarna ska se ut. 

Potentiella fördelar som lyfts med undervisningssättet är minskat stigma, praktisk kollegial 

fortbildning på plats samt att specialpedagogiska strategier förs över till den allmänna 

pedagogiken.  

 

Även Weiss och Lloyd (2003) tar upp rollfördelning och diskuterar andra faktorer som påverkar 

samundervisningen. De har utifrån grundad teori genomfört en kvalitativ fallstudie med sex 

speciallärare under fyra månader (1998–99) i USA. Speciallärarna var verksamma på 

motsvarigheten till Sveriges mellan- och högstadium. Studien syftade huvudsakligen till att 

identifiera kontextuella förhållanden och förutsättningar som påverkar implementeringen av 

samundervisning. Studien omfattar observationer, intervjuer och dokumentation i form av 

personliga journalanteckningar. Speciallärarna observerades vid 31 tillfällen då de 

samundervisade i ordinarie klassrum i samhällskunskap, matematik, engelska, och 

naturkunskap. Speciallärarna förde journalanteckningar efter varje observationstillfälle, som 

sedan analyserades av forskarna. Observationerna följdes upp med individuella 

semistrukturerade intervjuer då samtliga speciallärare intervjuades vid tre tillfällen. Studiens 

resultat visar vilka olika rollerspeciallärarna tog då de samundervisade, vilka faktorer som 

bidrog till att just dessa roller skapades samt orsaken till att speciallärarna samundervisade. 

Olika sätt att utforma undervisningen medförde att specialläraren tog olika roller. De roller som 

förekom var att erbjuda stöd till elever likt en assistent, undervisa samma innehåll som läraren 

i klassen gick igenom fast i ett separat klassrum, undervisa om ett speciellt moment eller 

ämnesområde i det ordinarie klassrummet eller undervisa i team tillsammans med den ordinarie 

läraren. Weiss och Lloyd lyfter att de roller speciallärarna tog under lärarledda genomgångar 

berodde på sammanhanget. 

 

Tzivinikou (2015) talar om att undervisning av elever med funktionshinder kräver en högre 

grad av förberedelser och specialplanering för att kunna nå kunskapsmålen. Hon talar om att 

mycket av den tidigare forsknings som gjorts visar resultat som tyder på att samverkan mellan 

ämneslärare och speciallärare utgör en av de mest betydelsefulla faktorerna för effektiv under-

visning för alla elever inklusive elever i behov av särskilt stöd. Genom sin kvanitativa fallstudie 

presenteras och diskuteras femton klasser där det förekommer samundervisning i form av 

parallel teaching i ordinarie klassrum i Grekland. Studien tar upp lärares uppfattningar då in-

samlad data består av deltagarnas utvärderingar. Tzivinikou menar att en god samundervisning 
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bygger på ett aktivt val av undervisande lärare och åstadkoms genom ett problemlösande kli-

mat, lågaffektivt bemötande, flexibilitet, god organisationsförmåga samt investerande av tid i 

form av gemensamma veckoplaneringar. Tzivinikou menar att samundervisning bygger på ett 

partnerskap och att det som utmärker en god samundervisning är gemensam planering, före-

byggande arbete genom att ”ligga steget före”, att växa genom utmaningar, skapa en känsla av 

klassrumsgemenskap, utvärdera elevresultat, reflektera över erfarenheter och att sträva efter att 

göra förbättringar. Samundervisningens huvudsakliga byggstenar illustreras genom ”PART-

NERS” av Walther –Thomas, Korinek, Mc Laughlin och Williams (2000): 

                                                          Plan together weekly 

                                                          Address classroom concerns proactively 

                                                          Receive ongoing support 

                                                          Thrive on challenges  

                                                          Nurture a sense of classroom community 

                                                          Evaluate student performance 

                                                          Reflect on practice and strive for improvement 

                                                          Support each other  

                                                           

   (Walther –Thomas et al., 2000. Collaboration for inclusive education:  

   Developing successful programs.) 

Lärares uppfattningar av samundervisning 

I Sundqvist (2014) lyfts studier där det har framkommit att speciallärare och lärare generellt 

tycker det är roligt med samundervisning. Med ett gemensamt ansvar upplever de att när de får 

ta del av annan lärares metoder, så utvecklas man professionellt. Lärarna anser även att 

samundervisning gynnar elever då de får mer uppmärksamhet i klassrummet samt att det blir 

lättare att upptäcka de elever som är i behov av särskilt stöd. De menar även att elever med 

inlärningssvårigheter lyckas oftare samt att de lär sig samarbeta genom att se när vuxna gör det. 

Problem som ofta uppstår vid samundervisning är planeringstiden som ofta inte räcker till, 

enligt lärare. Här kan det lätt bli att speciallärare upplever att de inte har en tydlig roll i 

klassrummet då de sällan hinner planera undervisningen tillsammans (Sundqvist, 2014).  

 

Amankwah Agyemang och Isamail (2015) har med utgångspunkt från tidigare forskning, där 

delvis negativa aspekter av samundervisning lyfts fram, genomfört en kvalitativt beskrivande 

fenomenologisk studie med enskilda djupintervjuer med sju speciallärare och sju klasslärare i 

USA. Studiens syfte var att, utifrån deltagarnas erfarenheter, utforska deras upplevelser och 

uppfattningar av samundervisning, vilka samarbetsmetoder som förekommer samt att se hur 

elevernas inlärning påverkas av undervisningen. Studiens analys tyder på att de speciallärare 

och de klasslärare som deltog hade liknande attityder och kunskap om samundervisning i 

heterogena klassrum. Studien lyfter att samundervisning ofta är en utmaning samt ringar in en 

del specifika problem med samundervisning, såsom att undervisningssättet ofta inte 
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implementeras tillräckligt, vilket då får negativa effekter för elevernas lärande. Brist på stöd 

från skolledningen lyfts fram som en bromsande faktor. De positiva aspekter av 

samundervisning som presenteras i studien är att lärarna använder visuella hjälpmedel mer och 

att möjligheter att utforska problem från olika perspektiv möjliggörs samt att eleverna utvecklar 

samarbetsförmågan. Andra positiva effekter som tas upp är att undervisningssättet skapar 

möjligheter för alla elever att utveckla såväl akademiska som sociala färdigheter samt att detta 

bidrar till känslan av tillhörighet. 

 

Mulholland och O’Connor (2016) lyfter också, genom att undersöka lärares uppfattningar, 

resultat som talar för samundervisning. Genom enkätfrågor och semistrukturerade intervjuer 

har de studerat 90 irländska lärares undervisning i syfte att undersöka hur skolorna organiserat 

samundervisningen och ta reda på vilken inställning lärarna själva har till kollegialt samarbete 

samt ringa in förbättringspunkter. Intervjuerna innehöll övervägande positiva svar där det 

framkom att utbytet av varandras kompetenser värdesattes högt. Intervjuerna kompletterades 

med frågeformulär för att fullständigt undersöka forskningsfrågorna. Där förekom det 

flervalsfrågor, slutna frågor samt öppna frågor där lärarna kunde utveckla viktiga punkter. 

Enkätsvaren visar styrkor med samundervisning som möjlighet att dela kunskap och resurser, 

tillgång till kreativa tillvägagångssätt i undervisningen och sätt att hantera elever i behov av 

särskilt stöd, tillförande av alternativa perspektiv som kan vara till hjälp vid anpassning av 

lektionsinnehåll samt möjlighet för klasslärare att följa och observera sina elever under hela 

skoldagen. 

Specialpedagogisk forskning och samundervisning 

Nilholm och Göransson (2018) menar att inom traditionell specialpedagogisk forskning är 

utgångspunkten att studera elever som uppfattas som avvikande. Därmed läggs fokus på att se 

hur dessa elever ska kunna passa in i skolan utan att ifrågasätta hur skolan fungerar. Det är 

eleverna som ska anpassa sig i stället för att skolan anpassas utifrån eleverna. Nilholm och 

Göransson (2018) talar om den radikala inkluderingsforskningen där utgångspunkten är det 

omvända då det handlar om att studera hur skolor ska kunna utformas för att passa alla elever. 

Även Jensen (2017) diskuterar inkludering genom att tala om en omvänd inkludering, där 

undervisningen utgår från elever i behov av särskilt stöd och det är elever som inte är i behov 

av särskilt stöd som inkluderas i undervisningen. Jensen menar att den här typen av inkludering 

leder till att mindre arbete behöver läggas på att kompensera på individnivå då undervisningen 

istället kompenseras på verksamhets- och gruppnivå vilket ger en mer tillgänglig skola som är 

bra för alla elever, något som även Kotte (2017) lyfter i sin avhandling.  
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Pattersson (2009) lyfter också miljön är en viktig faktor för att elever ska kunna tillgodogöra 

sig de kunskaper som ska inhämtas. De menar att det är betydelsefullt att det finns en 

inbjudande, trygg och stödjande miljö samt lärare som kan tillgodose varje elevs behov. Detta 

kan bland annat, enligt honom, ske genom att ge eleverna flera olika former att använda när de 

lär sig, så att varje enskild elev får möjlighet att uttrycka vad hen lärt sig. Göransson (2006) 

beskriver två olika undervisningstraditioner där den ena handlar om att alla elever exempelvis 

får samma genomgång, arbetsmaterial, mer individuellt arbete och samma läxor. Här ser man 

inte till alla elevers olikheter och olika behov utan att barn som har svårt att inhämta kunskap 

segregeras och kan då placeras i speciella grupper. Hon tar även upp en tradition som kallas ett 

progressivt tillvägagångsätt som hon menar har mer humana och kulturella värderingar. Här 

handlar det om att se till varje elevs egna förutsättningar om hur de lär sig och att detta innebär 

att de kanske inte borde lära sig samma saker. Det är enligt henne grundläggande för en 

inkluderande skola och utbildning och då måste undervisning utarbetas så att den 

överensstämmer med dessa teorier.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning en kunskapslucka när det gäller samundervisning 

i den svenska skolan. Det är fortfarande ett relativt outforskat område i Sverige då det inte finns 

så mycket forskning kring arbetssättet, men mycket i den forskning som har gjorts 

internationellt tyder på att detta sätt att arbeta har betydelse när vi vill utforma pedagogiska 

miljöer som passar flertalet elever. Flera studier talar för att undervisningssättet kan vara en väg 

att organisera lärarna i klassrummet och utforma en undervisning utifrån omvänd inkludering 

(Jensen, 2017) där det är undervisning och miljö som anpassas efter varje elevs individuella 

behov istället för tvärtom. I den forskning som vi funnit kring samundervisning presenteras en 

rad faktorer som vi bör beakta för att undervisningen ska bli så bra som möjligt för alla elever. 

Viktiga faktorer som framkommit i forskningen är tid för gemensamt förarbete, gemensam 

utvärdering, pedagogiska och didaktiska diskussioner samt tydliga mål och tydlig rollfördelning 

mellan de undervisande lärarna i klassrummet. Det har även framhållits att samundervisning är 

ett aktivt val lärare och speciallärare behöver göra då arbetssättet måste bygga på ett frivilligt 

deltagande för att få positiva effekter.  

Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att bidra till en ökad kunskap för hur speciallärare och ämneslärare samunder-

visar i det ordinarie klassrummet och gemensamt arbetar med elever i behov av särskilt stöd 
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samt att undersöka vilka olika former för samundervisning som förekommer inom språk-, läs- 

och skrivundervisningen i grundskolan. Studien syftar även till att belysa speciallärares och 

lärares uppfattning av samarbetet i samundervisning samt att undersöka hur lärargrupperna upp-

fattar begreppet inkludering och uppfattningen av speciallärarens kompetens.  

Frågeställningarna ämnar besvara följande: 

1. Vilka samundervisningsformer förekommer och hur ser rollfördelningen ut när 

speciallärare och ämneslärare undervisar tillsammans i det ordinarie klassrummet? 

2. Hur organiseras planeringstiden, enligt lärargrupperna? 

3. Hur ser speciallärare och ämneslärare på samarbetet i samundervisning? 

4. Vilka uppfattningar har de båda lärargrupperna av inkludering? 

5. Hur definierar och uppfattar de olika lärargrupperna speciallärarens yrkeskompetens? 

6. På vilka andra sätt används speciallärarens kompetens inom språk-, läs- och  

           skrivundervisningen, enligt de intervjuade lärargrupperna? 

Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt redogörs för vilka teorier som ligger till grund för vår analysmodell och den 

teoretiska diskussionen som sedan förs utifrån vår studie.  

 

I vår studie undersöks hur speciallärare och ämneslärare planerar och genomför 

specialpedagogiska insatser på gruppnivå i det ordinarie klassrummet. Studien vill även lyfta 

fram hur de olika lärargrupperna uppfattar sitt arbete beträffande gemensam planeringstid, 

samundervisning i ett heterogent klassrum för att utforma inkluderande arbetsformer samt hur 

de definierar och uppfattar speciallärarens arbetsuppgifter och kompetens. I syfte att undersöka 

våra forskningsfrågor skedde datainsamlingen genom icke deltagande observationer av de 

samundervisande lärarna under lektioner i helklass samt genom uppföljande individuella 

intervjuer med dessa lärare. För att ytterligare i studien belysa och undersöka hur speciallärarens 

formella yrkeskompetens uppfattades av lärargrupperna tillfördes intervjuer med två behöriga 

speciallärare med inriktningen språk-, läs- och skrivutveckling. Dessa speciallärare har 

dessutom kunskap och erfarenhet av samundervisning. Eftersom språk och samverkan är 

centrala i vår studie har vi valt att utgå från ett socialkonstrutivistiskt perspektiv (Burr, 2015; 

Dysthe, 1996). Då det socialkonstruktivistiska perspektivet anses ligga nära det relationella 

perspektivet i undervisningssammanhang görs även kopplingar till detta perspektiv i 

teoridiskussionen (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). I och med att vår studie till 

stor del utgörs av speciallärares och lärares uppfattningar av fenomen vände vi oss till 

fenomenografin för att söka en lämplig analysmetod. 
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Fenomenografi 

Fenomenografi är en forskningsmetod som utvecklats av Ference Marton vid Göteborgs Uni-

versitet. Martons stora intresse för skillnader och olikheter ledde honom fram till två vetenskap-

liga begrepp: fenomenografi och variationsteori (Lagerlöf, 2018). Grundläggande inom feno-

menografin är att beskriva hur fenomen och tidigare händelser uppfattas av människor samt hur 

dessa erfarenheter hänger ihop med sammanhanget. Interaktionen är viktig då det finns en re-

lation mellan den som tolkar och det som tolkas. Mest centralt inom fenomenografin är upp-

fattningar (Alexandersson, 1994). Kunskap och lärande fokuserar på människors varierade upp-

fattningar av olika fenomen. Istället för att söka förklaringar undersöks innebörden av olika 

fenomen och utifrån denna synvinkel kan begreppet kunskap definieras som att få förståelse för 

uppfattningar av hur någonting upplevs (Alexandersson, 1994). När undersökningar handlar 

om uppfattningar av fenomen avses individens faktiska grundläggande förståelse av något utan 

att lägga in en värdering kopplat till personens uppfattning (Kotte, 2017). Inom både fenome-

nografin och socialkonstruktivismen är samspelet och kommunikationen mellan människor 

central. Marton ville veta varför människor ser saker på olika sätt och märkte att kvantitativa 

metoder inte kunde ge sådana svar (Lagerlöf, 2018). 

Socialkonstruktivism  

I tidigare forskning och den litteratur vi tagit del av ser vi kopplingar till ett 

socialkonstrutivistiskt perspektiv. Det socialkonstruktivistiska perspektivet används ofta inom 

specialpedagogisk forskning (Isaksson, 2009). Perspektivet vilar på uppfattningen om att den 

sociala verkligheten och sociala fenomen sker genom samspel mellan individer då de vill förstå 

och begripa omvärlden. Att förklara verkligheten genom kategorier är ett exempel på 

begripliggörande. ”Within social constructionism there can be no such thing as an objective 

fact. All knowledge is derived from looking, at the world from some perspective or other,” 

(Burr, 2015, s. 4.) Utifrån detta synsätt ses skolsvårigheter som ett fenomen som skapas i en 

social kontext (Isaksson, 2009). Inom socialkonstruktivismen är grupperspektivet betydelsefullt 

då kunskap ses som något som accepteras och skapas i ett socialt gruppsammanhang snarare än 

av enskilda individer. I en skolkontext hjälper den sociala interaktionen eleven att göra 

kunskapen till sin egen. I undervisningssammanhang betraktas då begreppet kunskap hos den 

som lär sig som konstruktioner eller rekonstruktioner (Dysthe, 1996). I pedagogiska 

sammanhang sammankopplas ibland socialkonstruktivismen med det relationella perspektivet 

(Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). I avsnittet Diskussion utifrån teoretiska 

perspektiv kommer vi att diskutera resultaten av studien ur ett socialkonstrutivistiskt perspektiv 

och utifrån det relationella perspektivet som ligger nära socialkonstruktivismen.  
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Relationellt perspektiv 

Persson och Persson (2012) tar upp olika specialpedagogiska perspektiv där det framkommer 

att förändringen i första hand ligger hos organisationen som behöver ge speciallärare och lärare 

de förutsättningar som behövs för ett samarbete, som exempelvis tid för samplanering. Som 

tidigare nämnts förekommer det relationella perspektivet, som har kopplingar till socialkon-

struktivism ofta inom specialpedagogiken (Persson, 1998), och har slagit igenom stort i Sverige 

(Isaksson, 2009). Det relationella perspektivet betraktas som en motsats till det kategoriska 

perspektivet där elevers svårigheter förklaras som individbundna eller medicinska (Isaksson, 

2009). Inom det relationella perspektivet ses samspel och interaktion som det centrala inom 

specialpedagogisk verksamhet (Emanuelsson et al., 2001; Persson, 2003). Synsättet fokuserar 

på relationer, kommunikation och interaktion där det som sker mellan människor i mötet inom 

en grupp betraktas som betydelsefullt (Persson, 1998). Persson menar att detta synsätt öppnar 

upp för andra förklaringar till varför elever är i behov av särskilt stöd än de individrelaterade 

då ett relationellt perspektiv betraktar specialpedagogiska insatser som något som samspelar 

med annan pedagogisk verksamhet. Emanuelsson et al. (2001) menar att undervisningen, 

lärmiljön och lärarens förhållningssätt blir viktiga när skolsvårigheter förklaras och därför anses 

all pedagogisk personal dela ansvaret för specialpedagogiska aktiviteter. Emanuelsson et al. 

föreslår att det relationella perspektivet kan användas för att tolka och förstå förutsättningar för 

inkluderande undervisning och kallar därför det relationella perspektivet för ett inkluderings-

perspektiv. I diskussionsavsnittet kommer vi att diskutera resultaten av studien även utifrån ett 

relationellt perspektiv. Där kommer framför allt begreppen relationer, interaktion och kommu-

nikation vara centrala. 

Metod 

I kommande avsnitt beskrivs val av metod för studien. Undersökningens inriktning och ämne 

ledde oss till en kvalitativ ansats där vi genom triangulering (Webb, Champell, Schwarts och 

Sechrest, 1996) kombinerar semistrukturerade intervjuer med icke-deltagande observationer 

för att få ökad förståelse för studiens frågeställningar (Bryman, 2018; Kvale och Brinkman, 

2014; BjØrndal, 2005; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, 2017). Därefter redogörs 
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förstudiens urval, genomförande och beskrivning av respondenteter. Avsnittet avslutas med 

etiska överväganden, giltighet och tillförlitlighet samt fördelning av arbete. 

Val av forskningsmetod 

Triangulering 

Eftersom vi vill undersöka olika samarbetsformer inom språk-, läs- och skrivundervisningen 

genom pedagogernas uppfattning av sin vardag har vi valt en kvalitativ ansats genom 

semistrukturerade intervjuer och icke-deltagande observationer av lärarna då de samundervisar, 

som en datainsamlingsmetod. I kvalitativa studier är kontexten betydelsefull (Bryman, 2018). 

För att få en förståelse för sammanhanget och hur speciallärarna och ämneslärarna, som vi ska 

intervjua, undervisar har vi valt att göra en triangulering där vi kombinerar 

klassrumsobservationer med lärarintervjuer. Begreppet triangulering som ursprungligen 

formulerades av Webb et al. (1966) innebär att olika forskningsstrategier kombineras, till 

exempel genom att använda olika undersökningsmetoder och informationskällor i syfte att öka 

tillförlitligheten i en studie. Det kan även handla om att kombinera olika analysmetoder 

(Bryman, 2018).  

 

De två observationerna som gjordes fungerar som ett komplement till de fyra intervjuer som 

gjordes i nära anslutning till klassrumsobservationen. Intervjuer som kombineras med 

observationer är ett bra sätt att undersöka om respondenterna arbetar som de säger (Kvale och 

Brinkman, 2014). Inom pedagogik och beteendevetenskap uppfattas observation som en 

uppmärksam iakttagelse. Det betyder att forskaren fokuserar på att observera det som har en 

pedagogisk mening. Vid en pedagogisk observation är tanken att det görs en avgränsning och 

att fokus läggs på att observera faktorer och tillstånd som är betydelsefulla för lektionens 

genomförande. Observatören behöver ta ställning till vad som ska observeras, var och hur detta 

ska genomföras, observationens omfattning samt hur resultaten ska förvaras. Det är viktigt med 

ett kritiskt förhållningssätt så att man inte generaliserar observationer som gjorts i ett visst 

sammanhang även till andra situationer och kontexter (BjØrndal, 2005). Vid 

klassrumsobservationer finns en eventuell risk och nackdel att klassrumssituationen kan 

påverkas av observatörens närvaro, vilket kan göra att data inte är helt autentiskt (Denscombe, 

2017). Om observationerna kombinerats med en annan datainsamlingsmetod kan analys och 

redovisning ske på flera olika sätt inom samma studie (Esaiasson et al., 2017). 

 

Individuella intervjuer är traditionellt den vanligaste intervjuformen och den anses ha flera för-

delar, såsom att enskilda personen kommer till tals och framför allt att dominanta individer inte 
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tar över samtalet samt att formen underlättar då personliga eller känsliga ämnen berörs. Det blir 

även enklare för intervjuaren att hålla tråden under samtalet. Om den som intervjuar skapar ett 

bra klimat i en lugn avspänd miljö samt visar en respektfull attityd bidrar detta till att höja 

kvaliteten på informationen (BjØrndal, 2005). Att använda samtalsintervju som metod är ett bra 

sätt att utgå från hur människor själva uppfattar sin värld (Esaiasson et al., 2017). Den kvalita-

tiva forskningsintervjun definieras som att forskaren ska sträva efter att försöka förstå världen 

såsom intervjupersonerna själva upplever den. Forskare menar även att kvalitativa intervjuer är 

bra på att synliggöra praktiker som tas för givna eller är osynliga för inblandade personer. Struk-

turen för den kvalitativa forskningsintervjun är väldigt likt ett vardagligt samtal (Kvale och 

Brinkmann, 2014). 

I vår studie inleder vi varje intervjutillfälle med de samundervisande lärarna med en klassrums-

observation i syfte att bilda oss en uppfattning av hur lärarna arbetar tillsammans. När obser-

vationer tillförs i en studie blir det möjligt att granska lärarnas uttalanden och komma åt forsk-

ningsfrågorna genom att undersöka undervisningen djupare. En kompletterande observation 

ökar validiteten i data då konvergens mellan ord och handling skapas (Denscombe, 2017). Ge-

nom vårt metodval hoppas vi kunna fånga det mest väsentliga och få en förståelse utifrån re-

spondentens perspektiv. Eftersom vi genom vår studie även vill öka förståelsen av betydelsen 

av speciallärarens yrkeskompetens har vi också intervjuat två formellt behöriga speciallärare 

med olika erfarenheter av samundervisning. Orsaken till att vi inte valt en kvantitativ ansats 

beror på att den metoden fungerar bättre då det handlar om större studier med större antal och 

kvantiteter (Denscombe, 2017). Kvantitativa studier bör inte användas då man vill komma åt 

personliga uppfattningar och erfarenheter då de anses begränsa deltagarnas svar och kan med-

föra att det kan bli svårt att ”fånga” deras erfarenheter (Agyemang och Ismail, 2015).  

Urval 

Vi sökte speciallärare och lärare som samundervisar både genom sociala medier samt genom 

egna kontakter. Detta skedde genom att skriva inlägg i Forum Specialpedagogik på Facebook 

där vi förklarade att vi sökte speciallärare och ämneslärare för att göra en studie till vårt exa-

mensarbete. Vi tog även kontakt med speciallärare via mejl som vi vet samundervisar eller fått 

tips om att de har intresse för samundervisning eller känner kollegor som samundervisar. Först 

beskrev vi studiens syfte kort i Facebookgruppen eller genom mejl. Sedan när vi fick svar från 

pedagoger som var intresserade eller ville ha mer information skrev vi ett personligt med-

delande till dem som svarat. Då vårt urval inte skedde slumpmässigt är vårt urval ett icke-san-

nolikhetsbaserat urval som brukar kallas målstyrt eller ändamålsstyrt urval (Bryman, 2018). 

Den här typen av urval är ett strategiskt val då de deltagare som söks utgör en målgrupp som är 
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relevant för de forskningsfrågor vi vill ställa. Urvalet i vår studie kan även ses som ett kriterie-

styrt urval då ett kriterium för studien var utbildade lärare och speciallärare som arbetar och 

samundervisar i grundskolan (Bryman, 2018). Eftersom vi med vår studie vill skapa en djupare 

kunskap om vilka olika former av samundervisning som förekommer då ämneslärare och spe-

ciallärare undervisar tillsammans i ett heterogent klassrum valdes ämneslärare och speciallärare 

utifrån kriteriet att de undervisar i helklass i grundskolan tillsammans med en annan lärare. Vi 

ville att ämneslärarna i studien skulle vara behöriga i sitt ämne och vi strävade efter att även 

speciallärarna skulle vara behöriga. Dock märkte vi att behörighetskriteriet när det gällde spe-

ciallärarna blev svårt att hålla fullt ut. Dessa kriterier resulterade i att vi fick kontakt med fyra 

ämneslärare och två speciallärare. Två av ämneslärarna arbetade som speciallärare och en av 

dem var i slutet av sin speciallärarutbildning. Dessa fyra ämneslärare och blivande speciallärare 

besökte vi för sammanlagt två klassrumsobservationer och fyra individuella intervjuer. De två 

speciallärarna som vi enbart intervjuade är formellt behöriga inom inriktningen språk-, läs- och 

skrivutveckling och har dessutom erfarenhet samt kunskaper inom just samundervisning. En av 

speciallärarna samundervisar samt har ett ledningsuppdrag medan den andra specialläraren har 

ett stort intresse för samundervisning, men arbetar just nu på ett mer traditionellt sätt med spe-

cialpedagogiskt stöd på individnivå eller i mindre grupper.  

Genomförande 

Studien genomfördes under vårterminen 2019 med sex lärare på fyra olika grundskolor i fyra   

kommuner. Vi valde att först göra observation i klassrummet innan vi intervjuade 

respondenterna var för sig. Under observationerna gjordes fältanteckningar samt att vi 

antecknade i en mall där vi under lektionen kunde skriva ner det vi såg och upplevde. Det var 

även tankar och frågor som kom upp och som vi efteråt ville ta med till intervjun för att få veta 

mer om. Under observationen antecknade vi i ett observationsschema sådant som rörde 

aktiviteten i klassrummet (se bilaga 4). Efter observationen sammanfattade vi våra iakttagelser. 

Dessa icke-deltagande observationer gjorde det möjligt för oss att befinna oss mitt i lärarnas 

vardag och få en förståelse för vilka strategier som användes i undervisningen. Denna 

förförståelse för sammanhanget bidrog till att det blev lättare att ställa passande följdfrågor i de 

efterföljande samtalsintervjuerna (se bilaga 5). 

 

Intervjuerna spelades in och vi förde även korta anteckningar under intervjun. Varje intervju 

pågick mellan 30 till 60 minuter. Vi utgick från en intervjuguide (se bilaga 5) och det hände att 

vi under intervjun omformulerade deltagarens svar eller ställde följdfrågor för att försäkra oss 

om att vi förstått rätt.  
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Skolbesök 1 skedde på en f-9 skola med drygt 500 elever. Under observationen hade eleverna 

matematik där två lärare samundervisande. I gruppen deltog 15 elever i åk 7. Skolbesök 2 

gjordes på en f-9 skola med knappt 700 elever. Observationen skedde under en lektion i svenska 

i åk 7 med två samundervisande lärare. Gruppen bestod av 24 elever. Skolbesök 3 var på en f-

5 skola med 450 elever där besöket utgjordes av en individuell intervju. Skolbesök 4 som 

skedde på en f-5 skola med 350 elever bestod liksom i skolbesök 3 av en individuell intervju. 

Vi utgick från samma intervjuguide som använts vid de tidigare intervjuerna även under 

skolbesök 3 och 4 (se bilaga 5). 

Beskrivning av respondenterna 

Under skolbesök 1 intervjuades en speciallärare (ej behörig), men med mångårig erfarenhet 

som matematik- samt slöjdlärare. Ämnesläraren som intervjuades är behörig matematiklärare 

med 25 års erfarenhet som lärare från förskoleklass till högskola/universitet. Läraren har dock 

störst erfarenhet från åk 7–9. 

 

Vid skolbesök 2 hade de båda samundervisande lärarna samma bakgrund som ämneslärare med 

språklig inriktning. Specialläraren, som har 19 års erfarenhet i grundskolan och på gymnasiet 

är i slutet av sin speciallärarutbildning inom inriktningen språk-, läs- och skrivutveckling. 

Ämnesläraren har 21 års erfarenhet. 

 

Specialläraren som intervjuades under skolbesök 3 är utbildad speciallärare med språk-, läs- 

och skrivinriktning med en bakgrund som grundskollärare i åk 1–6 sedan 2003. Läraren som vi 

intervjuade under skolbesök 4 är utbildad speciallärare inom språk-, läs- och skrivinriktning, 

har även ett ledningsuppdrag och en bakgrund som ämnes- och klasslärare sedan 2008.  

Etiska överväganden 

När en studie genomförs finns ett antal viktiga etiska överväganden att ta hänsyn till. Vi har 

utgått från Vetenskapsrådet (2017) och deras fyra etiska principer, där informationskravet 

innebär att respondenterna informerats om studiens syfte. Nyttjandekravet betyder att insamlad 

data enbart får användas inom denna studie medan samtyckeskravet gör att deltagandet är 

frivilligt och kan därför avbrytas av deltagaren om så önskas. Konfidentialitetskravet syftar till 

att respondenterna inte ska gå att identifiera och därför lämnar vi inte ut information gällande 

namn, arbetsplats, kön eller ålder utan enbart deras yrkestitel, för att det inte ska gå att härleda 

informationen till enskilda skolor eller personer (Vetenskapsrådet, 2017). I vår studie har vi 
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följt Vetenskapsrådets etiska principer och tagit hänsyn till att observationen kan upplevas som 

känslig och därför bör genomföras på ett respektfullt sätt (BjØrndal, 2005).  Då vi enbart ämnat 

observera lärarnas tillvägagångssätt i samundervisningen har eleverna inte varit i fokus för 

undersökningen och detta har elever och föräldrar skriftligt informerats om genom ett 

informationsbrev som lämnats via lärarna (bilaga 2 och 3). De berörda deltagarna i vår studie 

har informerats om de etiska aspekterna som vi följer och de har gett oss sitt samtycke (se 

informations- och samtyckesbrev, bilaga 1). Våra inspelningar från intervjuer och anteckningar 

från intervjuer och observationer har förvarats på en säker plats i linje med Vetenskapsrådets 

(2017) etiska principer. Materialet kommer enbart användas inom denna studie och kommer 

därför inte sparas efter att arbetet är avslutat.  

Giltighet och tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet handlar om giltighet och tillförlitlighet. Begreppet validitet hör till det 

svåraste och mest centrala problemet inom empirisk samhällsvetenskap (Bryman 2018). Det 

brukar definieras genom överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator (teorier kopplas till konkreta fenomen), frånvaro av systematiska fel samt säkerhet 

över att vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka (Bryman 2018). 

 

De tre definitionerna brukar användas synonymt, men det finns de som anser att definitionerna 

bör särskiljas samt att definition 1 och 2 avser begreppsvaliditet medan definition 3 är 

förknippad med resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten kan vi börja diskutera så fort teoretisk 

ansats bestämts och de operationella mätverktygen utformats. Resultatvaliditeten går däremot 

att utvärdera först efter att det empiriska fältarbetet är genomfört. Validitet är viktig för att 

kunna generalisera resultatet för en undersökning (Esaiasson et al., 2017). Validitet beskrivs 

som ett kriterium för mätbarhet i forskning. Det handlar om att bedöma ifall det som avsågs 

undersökas verkligen granskades (Bryman, 2018).  

 

Begreppet reliabilitet har att göra med kvalitet av mätning och används liksom begreppet 

validitet för att beskriva hur väl datainsamlingen har fungerat. Reliabilitet handlar om 

pålitlighet och är viktig för att säkerställa att resultaten går att upprepa. Begreppsdefinitionen 

skiljer sig dock mellan kvantitativa och kvalitativa studier. I studier med kvantitativ ansats berör 

begreppen främst datainsamlingsmetoden. I vår kvalitativa studie behöver vi arbeta fortlöpande 

med kvalitetsbegreppen genom hela studien (Esaiasson et al., 2017).  Reliabilitet kan beskrivas 

genom fyra olika delkriterier. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet 

att styrka och konfirmera. Här följer kortfattad beskrivning av de olika begreppen: Trovärdighet 

handlar om att forskningen som gjorts kan garantera att resultaten genomförts på rätt sätt enligt 
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de regler som finns samt att forskaren fått bekräftat av de inblandande personerna att hen 

uppfattat deras verklighet på det sätt som önskats. Överförbarhet innebär hur överförbara våra 

resultat skulle vara i en annan kontext. Med det menas om andra forskare skulle få samma 

resultat som vi funnit vid en likartad undersökning. Pålitlighet betyder att andra tydligt ska 

kunna följa stegen i forskningsprocessen fram till resultatet genom att garantera att det görs en 

total och åtkomlig redogörelse i varje steg. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 

forskaren inte låtit sina egna värderingar eller en särskild teori haft inverkan på undersökningen 

(Bryman, 2018). 

 

Vi har under uppsatsskrivandet fördjupat oss i bakgrund och tidigare forskning innan vi gått in 

i analysen av vårt insamlade material. Detta arbetssätt har bidragit till att vi kunnat hålla oss 

relativt objektiva då vi valt källor och forskningsreferenser (Esaiasson et al., 2017).  

Fördelning av arbete 

Vi har i denna studie delat upp vårt arbete genom att enskilt göra två intervjuer och en 

observation var som vi även transkriberat samt bearbetat vid analysprocessen. Vid de andra två 

intervjuerna närvarade vi båda men vi tog en intervju var och även här transkriberade och 

analyserade vi den intervju vi genomfört. Vid analysarbetet (se beskrivning av analysmodell 

nedan) av intervjuerna bearbetade vi texterna självständigt fram till steg två och delvis steg tre 

där vi sedan gemensamt fortsatte analysarbetet med intervjumaterialet genom att göra 

jämförelser med det som vi var och en kommit fram till. Därefter förhandlade vi oss fram till 

de kategorier/rubriker vi valt att använda i steg 6. Analys och redogörelse av observationerna 

gjordes enskilt och även de kopplingar som vi har gjort utifrån intervjuerna och observationerna 

(se bilaga 6). 

Databearbetning 

Metod för bearbetning och analys 

Då vår studie har två datainsamlingsmetoder har vi bearbetat materialet på två olika sätt. Då vi 

betraktar observationer som ett komplement till intervjuerna kommer vi att redovisa dessa som 

en deskriptivt löpande text (Bryman, 2018).  

 

Intervjuerna i vår studie har vi valt att analysera utifrån en fenomenografisk ansats. 

Fenomenografin som handlar om hur människor uppfattar fenomen i sin vardag är lämplig som 

analysmetod då man vill analysera data från enskilda individer som samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. Denna metod är en kvalitativ metodansats där de intervjuades 
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uppfattningar analyseras på en kontextuell nivå, för att komma åt enskilda personers 

uppfattningar i bestämda sammanhang kring ett specifikt fenomen. I analysen läggs fokus 

huvudsakligen på variationen mellan olika personers uppfattningar, men även likheter lyfts 

fram. Vid intervjuer är det därför viktigt att ställa följdfrågor som mynnar ut i ett uttömmande 

svar. Inom analysen har vi använt oss av en arbetsmodell för förhandlad samstämmighet, som 

passar bra när flera personer samarbetar i analysen. Modellens syfte är att validera resultatet 

(Fejes 2017). Både i fenomenografiska studier och inom den socialkonstruktivistiska 

traditionen är samspel och kommunikation viktigt då vi ser att det läggs stor vikt vid språket 

samt människors uppfattningar och förståelse av fenomen (Burr, 2015; Fejes, 2017) 

 

Vi har utgått från analysprocessen i sju steg som beskrivs av Fejes (2017) och vi har namngett 

stegen enligt följande: 

Fenomenografisk analysmodell 

1. Lär känna materialet 

   Upprepad läsning av transkriberade intervjuer samt att anteckningar förs 

2. Urskiljning av de mest utmärkande uttalanden 

Analysarbetet startas här genom att plocka ut betydelsefulla avsnitt       

ur texten så kallade passager. Detta sker genom att vi tittar efter uttalanden som utmärker sig  

utifrån våra forskningsfrågor  

  3. Jämförelse 

     Här letar vi efter skillnader och likheter i hela materialet  

 4. Gruppering av skillnader och likheter 

     Vi försöker hitta samband mellan de skillnader och likheter som   

     upptäckts 

 5. Sätta likheter i fokus 

     Här görs en gränsdragning mellan olika uppfattningar  

 6. Döp kategorierna 

Vi försöker hitta korta beskrivande namn som fångar känslan av en upplevelse 

 7. Jämförande fas 

Här undersöker och ställer vi textavsnitten mot varandra för att se om     

avsnitten ryms under en eller flera kategorier   

 

Teoretisk analys 

I den teoretiska analysen bearbetas materialet utifrån vald teori genom upprepad läsning och 

anteckningar. Utifrån syfte och frågeställningar koncentreras analysen exempelvis till att 

urskilja olika kategorier som framkommer i undersökningsgruppens uttalanden. Vi valde att 

tolka resultatet ur ett socialkonstrutivistiskt perspektiv men har även gjort vissa kopplingar till 

pedagogiska begrepp såsom inkludering och relationellt perspektiv, utifrån begreppen 

relationer, kommunikation och interaktion. I diskussionsavsnittet presenteras den teoretiska 

analysen under rubriken Diskussion utifrån teoretiska perspektiv. 
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat huvudsakligen utifrån intervjuerna och de kategorier 

vi funnit i de transkriberade intervjupassagerna när vi gått igenom den fenomenografiska 

analysmodellens sju steg. Intervjuanalysen delas in i underrubriker döpta efter kategorierna som 

även tjänar som rubriker i diskussionsavsnittet. Dessa kategorier är: Förutsättningar och 

planering, Klassrumsorganisation och arbetsformer, Inkludering, Effekter av 

samundervisning, Alternativ till samundervisning samt Speciallärarens kompetens. 

Observationerna som ska ses som ett komplement till intervjuerna redovisas deskriptivt utifrån 

vår beskrivning av lektionerna i klassrummet (Bryman, 2018). Observationerna har vi valt att 

presentera först då dessa inledde både skolbesök 1 och skolbesök 2. I resultatdiskussionen 

kopplar vi sedan intervjuerna till bakgrund, tidigare forskning och studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

Observationer  

Skolbesök 1   

Den första observationen görs under en matematiklektion på 60 minuter med 15 elever i åk 7 

där en obehörig speciallärare och ämneslärare samundervisar. I klassen finns elever med 

diagnoser däribland två med dyslexi. Ämnesläraren startar lektionen med en genomgång över 

lektionens innehåll och ber eleverna berätta om vad de gjorde under den senaste 

matematiklektionen. Därefter delas eleverna in i grupper där grupperna ser olika ut i storlek. 

Två grupper med tre elever i varje grupp, en grupp med fyra elever samt en grupp med fem 

elever. En av grupperna sitter vid ett bord och de övriga vid ståbord. I den större gruppen står 

eleverna med specialläraren och alla har papper att anteckna på. Varje grupp tar ett problem 

som de gemensamt ska lösa i sin grupp. Ämnesläraren går runt och lyssnar på hur eleverna löser 

och kommer fram till sina svar. Hen är noga med att alla deltar i lösningarna genom att säga: 

”Se till att alla är med”. Ämnesläraren ställer ofta öppna frågor som ”Hur tänker ni då?” 

”Summan av, vad betyder det”? Både specialläraren och ämnesläraren lyfter just begreppen för 

att eleverna ska förstå och kunna använda dem i sina förklaringar. De uppmanar även eleverna 

att vid varje problem ta ett led i taget för att alla ska hänga med och förstå. Medan ämnesläraren 

går runt står specialläraren med eleverna i den större gruppen där hen stöttar, lyssnar och 

uppmärksammar att alla elever ska ha förstått innan man går vidare i uppgiften. Hen ser också 

till att alla försöker bidra med lösningar och att ingen lämnas utanför diskussionerna. När 15 

minuter på lektionen gått uppmanar ämnesläraren eleverna att göra fysiska övningar, 10 stycken 

armhävningar mot en stol efter att de har tittat på en instruktionsfilm på tavlan. De som inte vill 

göra dessa övningar får välja annan rörelseform och därefter fortsätta sitt arbete. De fysiska 
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rörelserna får de elever som vill upprepa efter varje kvart. När det återstår 15 minuter av 

lektionen får varje grupp välja ut ett problem som de ska redovisa för de andra eleverna. Detta 

görs på en whiteboardtavla som finns vid varje bord.  

Skolbesök 2  

Observationen görs under en lektion i svenska med två lärare och 24 elever i åk 7. Eleverna ska 

arbeta vidare med en saga som de har skrivit och göra bearbetningar utifrån kamratrespons.  

Lektionen inleds med att ämnesläraren kort berättar om lektionsinnehållet. Specialläraren (som 

är i slutfasen i sin utbildning) tar sedan över för att tydliggöra kring användandet av talsyntes. 

Ämnesläraren gör korta stödanteckningar på tavlan medan specialläraren pratar. Därefter 

återgår ordet till ämnesläraren som leder en helklassdiskussion om skrivregler och textens olika 

delar. Lärarna fördelar elevernas talutrymme genom handuppräckning. Sedan leder 

specialläraren en kort diskussion om skriftspråk medan ämnesläraren antecknar på tavlan. Även 

här ställer eleverna spontana frågor genom handuppräckning. Det uppkommer en fråga om 

de/dem/dom. Specialläraren bygger vidare på frågan genom att repetera satsdelar. En annan 

fråga som ställs handlar om styckeindelning. Efter den gemensamma introduktionen arbetar 

eleverna växelvis enskilt eller i par beroende på hur långt de kommit i responsarbetet. 

Ämnesläraren och specialläraren cirkulerar runt i klassrummet och stöttar eleverna under 

lektionens gång. En bit in på lektionen hjälper specialläraren en elev som valt att sitta i 

grupprummet.  

Intervjuer 

Som tidigare nämnts redovisas och diskuteras studiens sex intervjuer utifrån följande 

kategorier: Förutsättningar och planering, Klassrumsorganisation och arbetsformer, 

Inkludering, Effekter av samundervisning, Alternativ till samundervisning och Speciallärarens 

kompetens. I en fenomenografisk analys strävar forskaren efter att fånga känslan i 

intervjupersonernas uppfattningar och därför är det vanligt att citat utgörs av långa passager 

(Fejes och Thornberg, 2017).  

Förutsättningar och planering 

Samtliga lärare i studien, både speciallärarna och ämneslärarna, talar om att ekonomi, 

resursfördelning av personal och material har en stor inverkan på hur undervisningen och det 

specialpedagogiska stödet utformas.  

 

Ja för resursfördelning den sker ju inför varje läsår och då har vi ju listat elever egentligen som är 

i behov av det här individuella riktade stödet. Eh då har vi ju ett visst antal lärare och pedagoger 

som man kan tillgå /…/ I fråga om speciallärarstöd är ju X fantastisk att X kan ambulera, så i 
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hennes schema har X ju riktat stöd just mot de här eleverna som behöver det här och då i den här 

klassen har vi ett ganska stort antal elever som behöver det här. Så då har X placerats på just den 

lektionen i veckan. 

 

 

En av ämneslärarna uttrycker att lojalitet till arbetsplatsen är en förutsättning som kan bidra till 

trivsel.  

 

ekonomin på skolan är lite rutten så sparkravet är rätt hårt när det gäller inköp och så. Försöker 

klara sig så gott det går det är ju ingen som vill att skolan ska gå i konkurs. Så att alla eh drar sitt 

strå till stacken. Men det är alltid omsättning på folk. Är väl det som gör att man måste ha lite 

hjärta för sin arbetsplats man måste på något sätt trivas också det bidrar till det. 

 

 

Speciallärarna upplever att gemensam planering är en mycket viktig del av undervisningen, 

men att tiden för att mötas ofta är otillräcklig. Tidsbristen leder ofta till korta spontana samtal 

samt att kommunikationen sker via exempelvis mejl eller delade planeringar. Även oförutsedda 

händelser påverkar planeringstiden då man exempelvis får vikariera. 

 

 

så ifall det är något speciellt ni vet, praktiska saker också om någon ska iväg på något eller om det 

jag hoppar in och vickar ganska mycket också om någon klasslärare är borta eller om de är något 

teaterbesök som dom vill att man följer med på-  

 

X (annan speciallärare) ska också vara med men hen har varit med några gånger och det vi har 

sagt är att specialpedagogen bör vara med också men hen kommer inte så det blir Y och jag och 

X blir satt på eh jätteofta vikare. 

 

 Det känner jag är ett utvecklingsområde för där känner jag att där har vi för lite tid för men oftast 

är det att man pratar en stund innan lektionen med ämnesläraren och snackar ihop sig, eh, hur ska 

vi göra? /…/ vi snackar ihop oss lite innan, oftast lite för kort oftast lektionen innan. Ibland kan 

det komma ett mejl- 

 

och vi har inte heller någon planeringstid ihop riktigt, utan ni vet man får ta den tid man hittar /…/ 

det blir lite så nu delar vi rum vilket är bra för då blir det lite så här man kan byta idéer och tankar. 

Sen ser jag hela tiden vad X gör så jag får tips utav X och X ser vad jag gör, men någon egen 

planeringstid har vi riktigt inte /…/så det är väldigt splittrat vad gäller tid /…/ aa mm tiden och   

pengar är väl det svåraste på skolan tror jag- 

 

Planering en timme i veckan, genomförandet en timme i veckan där jag är med sen jobbar dom 

själva ungefär två timmar i veckan. Sen efterföljande vecka så har vi ytterligare en timmes 

planering så den ligger alltid fast i schemat. Då säger man det att den här timmen ska vi träffas 

och då börjar man ju nästa vecka så här. Hur tycker vi att de gick förra gången? Är det någonting 

vi ska justera? Var det någonting som blev oklart /…/Hur löser vi den här gången? Så bollar man 

det eller den här eleven ville ju inte vara med på lektionen nej hur tänker vi där? I de reflektionerna 

så tycker jag att det specialpedagogiska kommer in mycket, att hur tänker man kring de här 

ytterpunkteleverna eh. 

 

 

Även ämneslärarna uppfattar att tid för att mötas är en förutsättning för det gemensamma 

arbetet. 

 

Jag har pratat med rektorn om det här att det går inte. Ni måste respektera vår mötestid. Ja 

verkligen, säger X. Så blir de inte så och då undrar jag vem är det som styr?  
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jag briefar X (skratt) hon vet ju, X har ju tillgång till mitt Classroom, vi jobbar ju på Google 

Classroom där och X kikar och undrar så förtydligar ju jag, vi har ju liksom ändå nära kontakt 

kring det, men så X vet oftast, X hoppar på och vet vad vi göra /…/ så vi har ju hela tiden den här 

dialogen och faller väldigt lätt och smidigt in i vad vi ska göra.  

 

 

En ämneslärare uttalar tydligt att det är viktigt för undervisningen att lärarna är ett 

välfungerande team och trivs tillsammans. 

Ja, och jag tror att även om man inte har liksom samma kemi som vi har, vi liksom gillar ju varann 

men även om de skulle vara så att så även om det är en kollega som inte liksom samspelar på exakt 

samma sätt, så har man tid att planera alla lektioner så blir det ändå mer att a då gör jag det, då gör 

jag det, då kan man planera stödet så att det blir riktat och det blir rätt och man kan även finnas 

med i helklass eh, och rikta stödet där på ett helt annat sätt än när de blir lite så här hattigt liksom 

eh mm. 

Klassrumsorganisation och arbetsformer 

Samtliga speciallärare och ämneslärare beskriver tanken bakom sina val av 

undervisningsformer.  

 

har jag alltid organisationstänket och då organiserade vi om till exempel fritidspedagogernas roll. 

Fritidspedagogen hade intensivträning istället i sina respektive klasser eh då föll det ju bort från 

mitt bord /…/ liksom så då gjorde vi en sådan organisation istället. 

 

ibland är jag med och observerar, men oftast är jag med och minglar runt eh och försöker snappa 

upp var jag behövs mest. Jag och klassläraren har sällan haft tid att prata ihop oss eh så de gäller 

att vara lite flexibel när man kommer in och se i vilket hörn jag behöver stå.  

 

sen är det alltid lite det där vem som ska sitta med vem och kamratanda eller vem som ska lära 

lite. Ibland styr jag och ibland blir det bara, men oftast så styr jag grupperna /…/så får man lösa 

dem i grupp och då är det bra att ha lite olika kunskaper. Ibland sätter vi alla starka i en grupp så 

blir de svaga alldeles tysta och ibland blandar vi lite. Jag upplever ändå att ju mer man blandar 

smågrupper ju mer diskussion, för den svage vågar fråga jag förstod inte /…/ men om alla är svaga 

alltså då får man inte den diskussionen /…/men själva arbetsmodellen upplever (betonar) jag har 

gett effekt. Det här att man gissar så att man får lite mer fakta och så får man räkna en gång till 

sen/…/eh så får man gissa sin redovisning.  

 

det finns mycket forskning som visar att den fysiska aktiviteten eller att man kan stå och jobba ger 

bättre koncentrationseffekt och jag har försökt här med tavlor som är uppstående så man kan stå 

där och jobba. 

 

jag valde ju en grupp som var fem och då valde jag någon som var stötdämpare. Där de får vara 

en slags katalysator så att diskussionen ska hållas igång av eh två skäl egentligen hade vi gjort en 

mindre grupp. 

 

 

Särskilt en ämneslärare betonar betydelsen av lärares närvaro i den kommunikation som förs 

när man löser uppgifter samt möjligheter att rikta stödet.  

 

matematik och svenska det är svårt att komma förbi själva läsandet. Det är svårt man kan ju lyssna 

de använder ibland till mattetexter blir väldigt oinlevelseläst och faktatext som inte har någon 

inlevelse är nästan ännu värre att förstå. Eh så vi använder läshjälp, läsmaterial, datorerna kan ju 

också markera och få det uppläst. De används ibland med hörlurar men jag upplever ändå det bästa 

stödet är när det är en person som läser upp för då kan man också ställa lite djupare frågor så att 

själva övandet i att förstå blir större, för man kan ha inlevelse man kan lägga till man kan förklara 

ordens betydelse, begreppens betydelse. 
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själva djuplärandet i att jag förstår inte vart ska man komma och där är jag ju de har ju inte så 

mycket med boken att göra de har med lärarns sätt att göra vilka frågor ställer du kring uppgifterna.  

Inkludering  

Speciallärarna och ämneslärarna har gjort egna definitioner av hur de uppfattar inkludering och 

de sammankopplar begreppet med delaktighet, samhörighet och gemenskap. Det uppfattas även 

som lokaler och flexibla grupper hänger ihop med inkludering.  

Oj de e ju en jättestor fråga eh, alltså inkludering för mig innebär ju att vara delaktig. Alltså att en 

elev är delaktig, att man känner en delaktighet, att man har en gemenskap och en tillhörighet. Eh 

och hur man uppnår det är det är olika beroende på olika elever, eh så att man kan vara kan absolut 

vara inkluderad även om man sitter och man har enskild undervisning, men det gäller att man ändå 

tänker igenom så att man inte bara gör de hela tiden för då kan ju en elev bli exkluderad. Eh, utan 

man behöver ändå tänka att man ändå har en tillhörighet i en klass eller i en grupp eller så. 

Ja alltså det är ju en naturligtvis en bra fördel att dels hur lokalerna ser ut här sen att X och jag är 

liksom samspelta från början känner varandras kompetenser och kan ju liksom ändå eh, men sen 

så inkluderingen så tillvida är att alla är ju med, alla gör samma uppgifter på olika nivåer med 

olika sorters stöd. Vi plockar inte ut elever eh, inte samma men om de är några som går iväg och 

sitter i till exempel köket utanför klassrummet eller här i studion och de är ju ofta självvalt. Sen 

handlar det inte om att inte är samma lärare, det är ju inte spec som tar fem elever eller … som går 

utan vill du sitta i köket idag så kommer jag. Då kan det vara jag ibland, de kan vara …ibland, vi 

rör oss liksom. 

En speciallärare förknippar extra anpassningar, handledning, lektionsstruktur samt 

samundervisningen i sig som inkluderande faktorer. 

Tänker du ur samundervisningsperspektivet? Alltså jag tänker så här om vi blir riktigt duktiga på 

extraanpassningar som klasslärare så kommer vi ju inte behöva så mycket särskilt stöd och jag 

kan vara den som hjälper till att få en undervisning som håller nivå där extraanpassningar blir en 

naturlig del genom handledningssamtal med pedagogen som jag samundervisar med också genom 

att vara på plats i klassrummet. Då blir det ett mer inkluderande eh klimat/…/ man har en ganska 

otydlig lektionsstruktur som lärare man kanske har låga förväntningar på eleverna, det tycker jag 

är det vanligaste, man tror inte att dom ska klara så mycket. Man differentierar inte eh man kanske 

har väldigt kategoriskt perspektiv när man pratar kring eleverna och så vidare och de här är ju 

sådant som vi i samundervisningskonceptet jobbar bort på något vis och fixar till om man ska säga 

så att man höjer förväntningarna. 

Effekter av samundervisning 

En speciallärare talar om samundervisning som en effektiv metod att lära känna alla elever och 

alla pedagoger. 

 

Alltså jag lär ju känna alla elever och alla pedagoger eh på ett sätt som jag inte kan göra annars 

det är ju klart att jag kan gå in observera det gör jag ju också i början på terminen eller när jag 

kommer ny så observerar jag ju först, men det är ju för att hålla koll på att så här hur funkar 

gruppdynamiken här? Vad har lärarn för förhållningssätt mot eleverna? Hur ser undervisningen 

lärarns sätt ut? /…/ Då är ju det ett sätt tycker jag ju att göra någon typ av formativ bedömning 

över klassundervisningen. Handlar det om lärarns sätt att bedriva undervisning eller om eleverna 

som inte har byggt ihop sig eller vad beror det här på liksom eh så utifrån det så lär jag ju känna, 

både pedagogerna och eleverna och de blir liksom jättelätt för mig om vi ska skriva en pedagogisk 

utredning ihop. 
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En ämneslärare uppfattar styrkor som att de som samundervisar kompletterar varandra och på 

så vis kan åstadkomma mer variation i undervisningen 

 

styrkorna är ju dels att man är stark på vissa områden och kan /…/ man kan ju observera elevernas 

mottaglighet på ett helt annat vis om man är två och ser jag att där hade vi inte med oss den eleven 

eller den gruppen då kan jag antingen flika in då och vinkla det eller så ser jag det så plockar jag 

upp det när vi har startat lektionen. Dels det men så här enkla saker som att det är kanske tröttsamt 

att höra en och samma röst i (skratt) tjugo minuter, det blir liksom, man blir ju tvungen att vara 

mer vaken för att vi bollar nu pratar hen, nu pratar jag och så följa med rent visuellt och så där, 

det blir ju, de blir ju en förstärkning och ett samarbete som gynnar eleverna, de ser ju att det finns 

ju så många olika nivåer skulle jag säga, dom trivs när vi trivs och har vi roligt tillsammans. De 

där genomgångarna brukar vara ganska trivsamma och eleverna tycker det är kul att vi är två. 

 

Alternativ till samundervisning 

I några av intervjuerna framkommer det hur viktigt det är med trygghet mellan elev och lärare. 

Detta gäller främst när elev arbetar med specialläraren både i klassrum och i en studio. När 

eleven känner trygghet uppfattar lärarna att eleverna är mer positiva till det extra stödet samt 

att de gärna går iväg och arbetar enskilt eller i mindre grupp med specialläraren. Enligt lärarna 

är många av de elever som kommer nya inte sällan underkända i flera ämnen. Lärarna uppfattar 

att genom den trygghet de bygger upp tillsammans med eleverna samt det stöd de får även i ett 

mindre sammanhang når de allra flesta godkänt efter en tid. 

 

de har misslyckats från sjuan de har inte hittat någon trygghet och då har vi hittat det hos X i en 

mindre grupp så upplever de en större trygghet. De trivs bra där/…/resultaten framför allt när det 

gäller kunskap och betyg så har det gått framåt och då har vi valt att bibehålla den fast de är 

godkända. Men just av trygghetsskäl så skapas en slags skoltrivsel. 

 

X är väldigt duktig på att skapa den här tryggheten hos om man nu ska kalla det exkluderade elever 

sådana som har svårt i stor grupp att göra sig i lärsituationen. Ja de har så dålig skolerfarenhet att 

de upplever sig misslyckade redan i den stora gruppen. När vi har plockat ut dem EH ett ganska 

gediget arbete och format gruppen så man ska trivas, så är de många som vill arbeta därinne för 

man trivs där. 

 

Nu ska vi göra bedömningsstödet eh skolverkets bedömningsstöd och då har vi bestämt att det är 

jag som ska lyssna när alla barn läser för det tar så mycket tid för klassläraren så det håller jag på 

med nu. 

 

 

En speciallärare uttrycker att många elever är positiva till att få arbeta enskilt eller i ett mindre 

sammanhang.  

 

 

Det är många som vill jobba med mig eh och eh jag kan inte ta flera och det är det som är problemet 

så vi skulle behöva vara flera egentligen.   

 

Vi upplever, dom kommer ju glada hit och går hyggligt glada. Det är ett bra lackmuspapper.      

 

När de känner sig trygga då kan de börja lära sig. Känner de sig trygga här inne så fine då kör vi 

bara de inte blir på bekostnad av någon annan del i gruppen. Därför så måste man ju hålla koll på 

de också så att de socialt fungerar så att de inte exkluderas.  
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Nu ska vi göra bedömningsstödet eh skolverkets bedömningsstöd och då har vi bestämt att det är 

jag som ska lyssna när alla barn läser för det tar så mycket tid för klassläraren så det håller jag på 

med nu.  

 

 

Antalet elever i studion brukar variera men specialläraren försöker hålla en gräns på antal elever 

i gruppen, men ofta uppfattar läraren att elever plötsligt dyker upp som vill vara där och som 

någon annan på skolan godkänt. Detta kan då bli en frustration för läraren som upplever att 

kommunikationen med annan personal på skolan inte fungerar. 

 

Det brukar röra sig om runt fem-sex personer men det kan vara upp till åtta men jag sätter ett tak 

där. Då kommer någon som rektor som säger så där: amen rektorn säger att jag ska vara här inne. 

Prata med oss först faktiskt för det är någonting som är i mån av plats. 

 

 

Speciallärarna i vår studie anser att en studio dit elever kan gå för att få extra stöd som ett 

alternativ till klassrumsundervisning är ett bra komplement för elever som ibland vill arbeta 

enskilt eller i en mindre grupp medan en annan av speciallärarna anser att det är fel användning 

av resurser. 

 

Jag tycker det behövs både och därför att i klassrummet eh så kan de sitta och misslyckas. Man  

kanske inte törs läsa högt prata högt och då är det jätteskönt att få gå iväg och få träna det i en lite   

lugnare miljö. Eh men samtidigt så kan det vara elever som tycker det är otrooligt (betonar O)    

utpekande att gå iväg och alla förstår ju att jag ska gå iväg därför att jag inte kan. Den känslan det  

vill jag absolut få bort. 

  

           för innan hade ju X som jag tog över från också en-till-en men jag sa ju att det kommer inte finnas   

           tid för det. Det finns ju inte en chans då kommer de ju det är slöseri på resurser. 

 

Speciallärarens kompetens 

Ämneslärarna uppfattar att specialläraren har särskilda kunskaper inom läs- och skrivutveckling 

som de själva inte riktigt har. Speciallärarna anser att deras kompetens ligger inom de områden 

som ämneslärarna nämner och att de i undervisningen kompletterar varandra på ett positivt sätt.  

Svenska, framförallt nu tänker läs och skriv det här med gymnasiebehörighet, nej men egentligen, 

/…/ men helt klart att jag finner ett enormt stöd att hen lättare ser och förstår det här med läs och 

skrivsvårigheter /…/ klart att jag kan ju avgöra att den här eleven har ju specifika läs- och 

skrivsvårigheter, men jag vet ju inte riktigt, jag har ju inte riktigt den utbildningen att jag vet exakt 

hur man eh, utreder det eller hur man bäst tränar och lägger sig på den nivån där eleven är. 

Den här spetskompetensen som X då har och kanske inte jag, det tar mycket längre tid och kräver 

mycket större ansträngning om jag skulle göra det för jag har ju inte alls den här 

skrivutvecklingsprofessionen, så det är ju otroligt värdefullt, men sen också elever som kanske 

har förmågan men som inte klarar av de på grund av eh, någon funktionsnedsättning av något slag 

att spec har den eh, kunskapen till högre utsträckning än vad jag har. 
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Att stödja ämneslärarna genom handledning och kollegialt lärarande samt att rikta stöd och 

anpassningar för elever i klassrummet är andra styrkor som lyfts.  

Alltså min spets är ju inom läs och skrivutveckling och metoder att stödja läs och 

skrivutvecklingen och att stödja när man har utmaningar kring läs och skrivutveckling. Så de är 

ju liksom den tydligaste spetsen. Sen så de är ju elever det är ju också att stödja lärare i hur man 

arbetar med de här eleverna, alltså hur man arbetar på ett bra sätt med läs och skrivutveckling eh, 

i helklass eller med elever enskilt eller med de som har utmaningar, så jag har både liksom att 

jobba med elever men också handledning med lärare, där skulle jag ju vilja jobba mer egentligen 

/…/ och jag lägger i begreppet att samundervisa att där finns ju också en del av det är ju en 

handledning-  

Eh, så i helklass, men även att när det väl ska börja och skrivas kan jag ju då rikta stödet till de 

som jag vet har specifika svårigheter språkstörning eller dyslexi eller så, så att det handlar ju både 

om att när de är läs- och skrivsituationer att kunna hjälpa till i helklass för de som gynnar alla 

eftersom anpassningar som gynnar de som är i behov av anpassningar gynnar alla men också att 

kunna ge det enskilda stödet, kanske helst inom ramen alltså i klassrummet liksom. 

Kollegialt lärande så det är väl och sen tänker jag också kring, ja men inkludering hur kan man 

tänka på olika sätt för att inkludera elever och hur kan man hitta både liksom anpassningar i 

fysiska, psykiska miljön? Så där eh, så det tänker jag att jag har också mer, eh mm, där känner jag 

att jag där skulle min kompetens tas tillvara på bästa sätt och det är ju inte alltid bara på svenskan 

för ofta sätter de ju in mig bara när det gäller svenska då liksom.  

 

En speciallärare betonar att ett professionellt språk och kunskap om forskning samt 

specialpedagogiska perspektiv är det som utmärker kompetensen.   

Men jag tror framförallt att man har fått ett språk som funkar bättre asså typ, ja men jag jobbade 

ju utifrån ett relationellt perspektiv även innan men jag visste ju inte var det var men nu när jag 

vet det så är det ju mycket lättare att möta en pedagog som jag märker har ett kategoriskt 

perspektiv. Asså kan den här pedagogen, har ett kategoriskt perspektiv när vi pratar om eleverna 

måste vi i samundervisningssituationen få över det till ett relationellt perspektiv för det kommer 

gynna gruppen och eleven bättre/…/ sen är det ju så här dels kan jag ju hitta forskning eller 

liknande på ett sätt som jag inte kunde förut så det finns ett forskningsunderlag i det vi säger det 

är ju inte bara så här. Jag har en känsla av att de här är bra, nej. 

Diskussion 

I avsnittet följer en resultatdiskussion utifrån studiens inledning och forskningsöversikt samt 

syfte och forskningsfrågor. Resultatdiskussionen organiseras i underrubriker som representerar 

de kategorier som förhandlats fram i analysen utifrån respondenternas transkriberade 

intervjusvar. Därefter följer en diskussion utifrån ett socialkonstrutivistiskt perspektiv samt 

begreppen inkludering, relationer, kommunikation och interaktion, som ofta förknippas med 

det socialkonstruktivistiska och det relationella perspektivet. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion.  
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Resultatdiskussion 

Förutsättningar och planering 

Studien ringar in en rad faktorer som lärarna är beroende av i sin strävan att utforma en 

undervisning som dels gynnar flertalet elever och som placerar det specialpedagogiska stödet 

på gruppnivå genom att använda olika samundervisningsformer. Det som framkommer i 

tidigare forskning är att det grundläggande ansvaret i första hand ligger hos organisationen 

(Persson och Persson, 2012) som behöver ge speciallärare och ämneslärare de förutsättningar 

som behövs för ett samarbete, som exempelvis tid för gemensam planering och pedagogiska 

diskussioner. Det har lyfts att undervisning av elever i behov av särskilt stöd kräver en högre 

grad av planering (Tzivinikou, 2015) samt att gemensam planering är en grundförutsättning för 

samundervisning (Tannock, 2009; Weiss och Lloyd, 2003; Tzivinikou, 2015). Detta är något 

speciallärarna och ämneslärarna i vår studie betonar då de nämner att möjligheten till 

samplanering utgör en avgörande förutsättning för det gemensamma arbetet. Speciallärarna 

beskriver en problematik som hänger ihop med samordningen av möten samt brist på tid att 

mötas. En speciallärare nämner att det händer att en annan speciallärare vikarierar vid kollegors 

frånvaro och att detta ytterligare krånglar till logistiken kring mötestider. Trots utmaningar när 

det gäller mötessamordningen förefaller det som att lärarna hittar alternativa sätt till planering, 

till exempel genom mejl eller spontana korta avstämningar. Några av speciallärarna och 

ämneslärarna menar att skolans ekonomi, resursfördelning av personal och tillgången av 

material också har inverkan på undervisningen. Det har lyfts av Tzivinikou (2015) att en god 

samundervisning bygger på ett aktivt val, vilket en ämneslärare uttrycker tydligt i vår studie. 

 

Klassrumsorganisation och arbetsformer 

I tidigare studier om samundervisning talas det om att samundervisning har ett nära samband 

med Lesson study (Lundgren och Lundgren von Schantz, 2011). Forskningen lyfter olika former 

av samundervisning och vilka effekter dessa har i klassrummet och för elevers resultat. 

Speciallärarna och ämneslärarna i denna studie använder sig av olika undervisningsformer då 

de samundervisar, dock uttrycker de sig inte i de termer som nämns i forskningen (Friend et al., 

2010) då de beskriver sin egen undervisning.  

 

Den form av samundervisning som förekom under skolbesök 1 är Alternative teaching (Friend 

et al., 2010). Denna arbetsform medför att lärarna kan dela in grupper efter de behov som finns 

i klassen och att specialläraren kan fokusera på de elever som behöver stöd i sitt lärande 

tillsammans med andra. Wiebe och Kim (2008) lyfter i en studie att elever med svårigheter i 

matematik kan med hjälp av samarbete och problemlösning utvecklas i matematik genom att 
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uppmuntras till att förklara metoder, argumentera sina svar samt komma med förslag till 

lösning. Forskarna menar även att optimala undervisningssituationer skapas i ett inkluderande 

klassrum. Under lektionen framstod kommunikation som viktig mellan lärare och elev samt 

exempel på den utvidgade användningen av speciallärarens språkliga kompetens som användes 

även inom matematikundervisningen, vilket Bruce (2018) lyfter. Under lektionen vid skolbesök 

2 är Teaming (Friend et al., 2010) den form av samundervisning som förekommer nästan 

uteslutande. Undervisningsformen anses ha betydelse för gruppdynamiken och medför en ökad 

flexibilitet hos lärarna eftersom båda uppfattas vara lika insatta i lektionsinnehåll och upplägg. 

Då båda lärarna ansvarar för instruktionen kan den vinklas ur olika synvinklar och de 

undervisande lärarna kan komplettera varandra. Lärarnas sätt att samverka i klassrummet kan 

även fungera som en modell för respekt och samarbete som eleverna kan ta efter (Wilson och 

Blednik, 2011).  

Inkludering 

Lärares uppfattning av begreppet inkludering sägs vara det som avgör hur väl implementeringen 

av inkluderande undervisningsformer lyckas (Kotte, 2017). Samtliga lärare i studien har gjort 

egna definitioner av hur de uppfattar begreppet inkludering och förefaller säkra över vad 

inkludering innebär för dem. Flera av lärarna förknippar inkludering med delaktighet och 

gemenskap, vilket vi tidigare nämnt i denna studies bakgrund samt lyfts i tidigare forskning 

(Nilholm och Göransson, 2014; Kotte, 2017). En speciallärare talar om betydelsen av extra 

anpassningar medan en annan nämner differentiering, vilket Göransson (2006) tagit upp. En av 

speciallärarna lyfter även språkets betydelse och kopplar till inkludering och vilka 

konsekvenser olika tolkningar och perspektiv kan få för undervisningen eller när man uttrycker 

sig då man talar om elever, vilket Isaksson (2009) också diskuterat i sin avhandling. Det 

framkommer även att skolledare samt användning av lokaler och resurser har betydelse för 

inkludering. Även välfungerande lärarteam och kompetensutveckling är viktigt (Persson och 

Persson, 2012). Dessa faktorer är något som även speciallärarna och ämneslärarna i vår studie 

uttrycker då de nämner lokalernas placering och utformning, kollegial handledning och vikten 

av att specialläraren befinner sig på plats i klassrummet.  

Effekter av samundervisning 

Samundervisning höjer undervisningens kvalitet (Milteniene och Venclovaite, 2012) och har 

visat sig medföra sociala fördelar såsom ökad gruppdynamik samt känsla av tillhörighet och 

delaktighet hos eleverna (Tannock, 2009; Sundqvist och Lönnqvist, 2016). En speciallärare och 

en ämneslärare i denna studie uppfattar en styrka i att vara två i klassrummet då man har 

möjlighet att förstärka och komplettera varandras kompetenser. Andra positiva effekter som 
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framkommer i vår studie är att specialläraren kommer närmare verksamheten i och med att den 

lär känna alla elever och kollegor vilket underlättar då man samarbetar med pedagogiska 

utredningar. Detta har Mitchell (2014) visat genom sina meta-analyser där det framkommer att 

samundervisning möjliggör kollegialt lärande samt att den effektiviserar samordningen av 

specialpedagogiska resurser. 

Alternativ till samundervisning  

Det finns forskning som visat positiva effekter av specialpedagogiskt stöd på individnivå. Dock 

gör Hattie (2009) gällande att enskilda insatser och anpassningar likaväl kan genomföras på 

gruppnivå, i en mindre grupp eller i helklass. Bruce (2018) talar om fördelar med 

specialundervisning på individnivå men poängterar att stödet inte bör ske isolerat utan kopplas 

till den ordinarie klassens undervisning. I denna studie upplever en speciallärare och en 

ämneslärare som observerats och intervjuats att det finns fall då alternativ till 

helklassundervisning är en väg att skapa trygghet och exempelvis reparera en låg självkänsla 

eller bygga upp självförtroendet. En av speciallärarna uttalar dock tydligt sin åsikt att en-till-

en-stöd är resursslöseri.  

Speciallärarens kompetens  

Speciallärarens fördjupade kunskaper innebär enligt examensordningen att kunna bidra till 

utvecklandet av gynnsamma lärmiljöer, delta i samarbete och samverkan med både andra 

skolformer och yrkesgrupper samt aktivt delta i det förebyggande arbetet så väl som att erbjuda 

ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd (SFS 2011:186, s. 9). 

Ämneslärarna i studien uppfattar att speciallärarens kompetens främst ligger i en fördjupad 

kunskap inom sådant som berör språk-, läs- och skrivutveckling. En av speciallärarna i vår 

studie menar att utbildningen gett en spetskompetens i skrivutveckling och metoder att stödja 

läs- och skrivutvecklingen, men även kunskap i att stödja sina kollegor i arbetet genom samtal 

och handledning.  

Diskussion utifrån teoretiska perspektiv  

Språk, samtal och interaktion mellan människor är centrala inom det socialkonstruktivistiska 

perspektivet (Burr, 2015). Kunskap fås genom att konstruera eller rekonstruera strukturer. I 

Undervisningen lär eleverna genom att kommunicera och samspela med varandra. Både 

muntligt och skriftligt språk har en central plats (Dysthe, 1996). Detta framkommer genom de 

intervjuade lärarnas uppfattningar av hur de ser kommunikation som nödvändig både innan 

lektionen, genom gemensamma planeringsmöten, informella spontana samtal eller genom mejl. 
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Sett ur ett relationellt perspektiv är organisationen betydande för att lärarna ska kunna samordna 

sig (Persson och Persson, 2012).  

 

I vår studie framkommer det att det som sker i mötet mellan människor har stor betydelse och 

kan enligt en matematiklärare i studien inte ersättas helt av modern teknik. Bruce (2018) menar 

att den direkta relationen mellan lärare och elev hänger ihop med hur de uppfattar och 

interagerar med varandra: ”Eleverna möter matematiken inte bara genom ett läromedel eller en 

uppgift, utan framför allt genom lärarens sätt att framställa matematiken och det urval av 

uppgifter som hen gör” (Bruce, 2018, s. 45). Kommunikation och samspel mellan individer är 

centrala både inom socialkonstruktivismen (Burr, 2015) och det relationella perspektivet 

(Emanuelsson et al., 2001; Persson, 2003). Amankwah Agyemang och Esmail (2015) tar i sin 

fenomenografiska studie upp att samundervisning kan göra undervisningen mer visuell och att 

det skapas möjligheter till att utforska problem då samundervisningen tillhör flera perspektiv 

samt att samarbetsförmåga och trivsel ökar. En ämneslärare i vår studie lyfter interaktionen och 

relationers betydelse då hen uppfattar att samundervisning bidrar till att göra undervisningen 

mer varierad samt att den kan bidra till att eleverna får en visuell förstärkning och att ett positivt 

klassrumsklimat skapas då eleverna märker att lärarna trivs då de undervisar tillsammans.  

 

Ett gemensamt språk är enligt Burr (2015) en viktig förutsättning då två individer vill skapa en 

gemensam vision. I vår studie framkommer det att ett gemensamt fackspråk är ett 

utvecklingsområde både för speciallärare och för ämneslärare.  

 

Inom det relationella perspektivet nämns även att lärmiljön, lokaler samt lärares bemötande är 

av stor vikt för elevens upplevelse av samhörighet och inkludering (Isaksson, 2009; Persson 

och Persson, 2012). I vår studie framkommer också detta då höga förväntningar och 

anpassningar samt tydlig lektionsstruktur är andra faktorer, som en av speciallärarna uppfattar 

kan bidra till ökad inkludering. En speciallärare nämner till och med det kategoriska- och det 

relationella perspektivet och menar att kunskap och medvetenhet om specialpedagogiska 

perspektiv har betydelse då lärare samtalar om elever. Speciallärarens kompetens ur ett 

socialkonstrutivistiskt perspektiv visar sig i vår studie då en av speciallärarna uppfattar att den 

största kompetenshöjningen som utbildningen gett är främst ett professionellt språk samt 

kunskap om olika pedagogiska perspektiv samt en större medvetenhet kring att arbeta 

systematiskt med screeningar (Bruce, 2018). Betydelsen av relationer och att detta kan ha 

positiva effekter på undervisningen visar sig i studien där det framkommer att samundervisning 

gör att specialläraren lär känna alla elever och alla kollegor.  



46 
 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap om hur speciallärare och ämneslärare 

samundervisar i det ordinarie klassrummet och gemensamt arbetar med elever i behov av särskilt 

stöd samt att undersöka vilka former av samundervisningen som förekommer inom språk-, läs 

och skrivundervisningen. Genom studien har vi velat lyfta speciallärares och ämneslärares 

uppfattning av samarbetet i samundervisning samt att undersöka hur lärargrupperna uppfattar 

begreppet inkludering och uppfattningen av speciallärarens kompetens. Studien har därför en 

kvalitativ ansats då vi genom triangulering kombinerat två undersökningsmetoder. Studien utgår 

från semistrukturerade intervjuer samt icke-deltagande observationer som fungerat som 

komplement till intervjuerna. Intervjuerna transkriberades för att återge exakt hur respondenterna 

uttrycker sig samt i syfte att försöka förmedla hur respondenterna uppfattar olika fenomen 

(Bryman, 2018). 

 

Observationerna har återgivits genom en narrativt hållen beskrivning av klassrumsmiljön och de 

undervisningsformer som förekom (Bryman, 2018). Efterarbetet av intervjuer är en tidskrävande 

process, dock upplever vi att vi kommit materialet och respondenternas uppfattningar närmare 

då vi transkriberat, bearbetat och läst materialet upprepade gånger. I denna studie observerades 

två lärarpar i syfte att skapa en förståelse för hur de organiserar samundervisningen och 

interagerar med varandra under lektionen. Studien utgjordes även av intervjuer av lärarparen 

samt av ytterligare två legitimerade speciallärare. Utifrån detta kan inga generella slutsatser dras 

vilket inte var syftet med undersökningen då vi huvudsakligen var intresserade av 

respondenternas uppfattningar av olika fenomen. Dock kan studien visa på viss överförbarhet 

eftersom olika undersökningsmetoder och informationskällor använts (Bryman, 2018; Esaiasson 

et al., 2017). 

 

I en studie med enbart intervjuer baseras resultatet på vad respondenterna säger (Denscombe, 

2017). Med observation som komplement kan det respondenterna säger sig göra studeras i en 

undervisningskontext. I denna studie tjänade observationerna huvudsakligen till att ge en 

förförståelse inför intervjun där relevanta följdfrågor kunde ställas. Då omfånget av vår studie 

behövde följa de riktlinjer vi fått att förhålla oss till medförde detta en begränsning när vi 

transkriberade och presenterade citat från intervjuerna. Inom fenomenografisk analys är det annars 

brukligt att återge långa textpassager i syfte att fånga känslan av en uppfattning (Fejes, 2017). 

Denna studie hade kunnat göras utförligare dels genom att tillföra fler intervjuer, utöka antalet 

observationer samt att rikta observationsfokus även mot eleverna under lektionen. Studien hade 
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också kunnat genomföras genom deltagande observation där vi då hade behövt befinna oss under 

en längre tid i skolklasserna (Bryman, 2018).  

Konklusion 

I denna studie har olika aspekter av samundervisning undersökts. Genom klassrumsobservationer 

av två lärarpar (speciallärare och ämneslärare) har vi fått en inblick i lärarnas strategier och 

samundervisningsformer samt hur de interagerar och samspelar med varandra. Med hjälp av 

uppföljande semistrukturerade intervjuer har respondenternas uppfattningar av samarbetet i 

samundervisningen lyfts genom att diskutera förutsättningar, organisation samt deras uppfattning 

av inkludering och speciallärarens kompetens utifrån hur de uppfattar vikten av relationer, 

kommunikation och interaktion. Vid intervjutillfället har respondenterna diskuterat olika 

undervisningsformer och beskrivit de strategier som används i samundervisningssituationen. 

 

Ett av skolans huvudsakliga uppdrag är att nå alla elever och möjliggöra en delaktighet genom att 

anpassa undervisningen efter de olika elevernas förutsättningar (Lgr11). Som vi tidigare nämnt 

uttalar inte skolans styrdokument något om inkludering och anger heller inga teorier, perspektiv 

eller riktlinjer hur lärarna ska arbeta för att nå varje enskild elev. Vår studie visar att 

samundervisning kan vara ett möjligt sätt att utforma undervisningen utifrån individuella 

förutsättningar och behov och samtidigt kunna erbjuda en stor del av specialundervisningen inom 

det ordinarie klassrummet. Respondenterna i studien uttrycker att samundervisning kan bidra till 

ökad upplevelse av delaktighet och samhörighet. Detta bekräftas i tidigare forskning (Friend et al., 

2010; Sundqvist, 2014; Tannock, 2009; Sundqvist och Lönnqvist, 2016; Persson och Persson, 

2012; Milteniene och Venclovaite, 2012).   

 

Resultatet av vår studie ger en indikation om vilka strategier lärarna på de olika skolorna använder 

för att göra undervisningen tillgänglig och utvecklande. Hög kvalitet i samundervisningen handlar, 

enligt lärarna om att bolla idéer för att hitta nya strategier samt att hjälpa varandra att se alla elever. 

För att uppnå detta menar lärarna att tid för gemensam planering och pedagogiska diskussioner är 

nödvändig, vilket även tidigare forskning lyft (Tannock, 2009; Sundqvist och Lönnqvist, 2016; 

Persson och Persson, 2012; Milteniene och Venclovaite, 2012; Tzivinikou, 2015). 

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Burr, 2015; Dysthe, 1996) och inom det 

relationella perspektivet (Emanuelsson et al., 2001; Persson, 2003) är språk, samtal och 

interaktion centralt. Vår studie visar att språket har betydelse även i andra ämnen än i 

svenska, vilket vi såg exempel på under matematiklektionen i observationen under 
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skolbesök 1. Vår studie indikerar därmed att speciallärares språkliga kompetens skulle 

kunna öppna för, och utnyttjas, i ett utökat kompetensområde inom flera domäner och 

ämnen i skolan (Bruce, 2018). Språkets betydelse blir tydlig även genom våra 

lärarintervjuer där det framkommer att det krävs mer än enbart vilja och planeringstid för 

att möjliggöra samundervisning då en speciallärare poängterar att ett professionellt språk 

utgör en av speciallärarens kompetenser. Vi tolkar det dock som att flera av lärarna och 

speciallärarna i studien tycks sakna ett gemensamt fackspråk att relatera till då de 

beskriver sin samundervisning.  

 

Vi bedömer att vår studie kan medverka till en ökad förståelse för vilka faktorer som 

möjliggör och påverkar utformandet av specialpedagogiskt stöd som sker på gruppnivå i 

ett heterogent klassrum. Studien kan också bidra till att synliggöra de förutsättningar som 

anses viktiga vid samundervisning när speciallärare och ämneslärare undervisar 

tillsammans i det ordinarie klassrummet i syfte att skapa undervisningssituationer som 

gynnar alla klassens elever. Vi anser att vår studie har ökat vår förståelse för 

forskningsfrågorna och lyckats fånga lärarnas uppfattningar samt bidragit till en ökad 

kunskap om samundervisning. 

 

Avslutningsvis tänker vi att i en fortsatt undersökning skulle det vara intressant att göra 

även elevernas röster hörda och få med elevperspektivet genom exempelvis deltagande 

observationer och elevintervjuer. I en sådan studie skulle även betydelsen av lärares 

professionella språk kunna undersökas samt även den utvidgade användningen av 

speciallärarens språkliga kompetens inom fler av skolans ämnen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Brev till deltagare/respondenter    

     Januari 2019      

     

 

Hej!  

Vi är två speciallärarstudenter som gör vår sista termin på Uppsala universitet med inriktning 

mot språk-, läs- och skrivutveckling. Inför vårt examensarbete söker vi speciallärare och äm-

neslärare som har erfarenhet av att samplanera och undervisa elever tillsammans i klassrummet.   

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur undervisningen organiseras i ett klassrum när spe-

ciallärare och ämneslärare arbetar med elever som behöver särskilt stöd inom läs- och skrivun-

dervisningen. Vi vänder oss till alla typer av lärare - speciallärare och ämneslärare som samun-

dervisar.  

Undersökningen kommer att bestå av klassrumsobservation och intervju. I vår undersökning 

kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att del-

tagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Deltagandet kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas inom uppsatsarbetet. Tidsåt-

gången beräknar vi till en lektion samt ca 30 minuter per intervju. 

Hoppas att ni har möjlighet att delta! 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Malin Palmqvist och Anne Strandberg 

 

malin.palmqvist@stockholm.se 

anne.strandberg@stockholm.se 

 

 

mailto:malin.palmqvist@stockholm.se
mailto:anne.strandberg@stockholm.se
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Bilaga 2 

Informationsbrev till föräldrar i undersökande klass 

 

 

Mars 2019 

 

 

 

Hej!  

Vi är två speciallärarstudenter som gör vår sista termin på Uppsala universitet med inriktning 

mot språk-, läs- och skrivutveckling. Inför vårt examensarbete besöker vi speciallärare och 

ämneslärare som undervisar elever tillsammans i klassrummet. Syftet med vårt besök är att 

undersöka hur undervisningen organiseras och att intervjua lärarna. När vi besöker era barns 

klass är det lärarnas arbete vi kommer att observera, men vi vill informera er om vårt besök i 

fall ni undrar varför klassen haft besökare. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Malin Palmqvist och Anne Strandberg 

 

malin.palmqvist@stockholm.se 

anne.strandberg@stockholm.se 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till föräldrar i undersökande klass 

 

 

 

    Mars 2019 

 

 

                                                                     

 

  

Hej!  

Vi är två speciallärarstudenter som gör vår sista termin på Uppsala universitet med in 

riktning mot språk-, läs- och skrivutveckling. Inför vårt examensarbete är vi nu ute och gör 

observationer samt intervjuer av lärare som samundervisar i klassrummet.   

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur undervisningen organiseras i ett klassrum när spe-

ciallärare och ämneslärare arbetar med elever som behöver särskilt stöd främst inom läs- och 

skrivundervisningen. Vi har idag varit i Ditt barns klass och gjort en observation på hur lärarna 

gemensamt undervisar i klassen. Vi vill med detta brev informera att Ert barn inte observerats 

och inte är med i undersökningen.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Malin Palmqvist och Anne Strandberg 
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Bilaga 4  

Observationsunderlag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Föreläsning, Johanna Swahn, Uppsala Universitet 2018-09-18 Kvalitativa forskningsmetoder, 

del 1. Etnografiska fältarbeten 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Här har vi exempelvis antecknat sådant som har med gruppindelning, undervisningsformer, lärarnas olika roller (utifrån Friend et al., 2010) 

samt fördelning av talutrymmet mellan speciallärare och ämneslärare 

 

 

Vad hän-

der? 

Funde-

ringar, 

analyser, 

uppfölj-

ning, etc 

Beskrivning 

av deltagare, 

miljö och ak-

tiviteter 

Direkta citat 

av det vik-

tigaste som 

deltagarna 

säger 

Observatö-

rens kom-

mentar 1 
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Bilaga 5 

Intervjuguide 

 

Frågor till ämnes- och speciallärare 

Berätta om din yrkesbakgrund och utbildning? 

Hur många år i yrket har du? 

Vilken är din huvudsakliga uppgift? 

Vad är speciellt med att undervisa i språk-, läs- och skrivutveckling? 

Hur stora är era undervisningsgrupper? 

Hur är speciallärarstödet organiserat? 

Vilka tankar har du kring inkludering och undervisning/specialundervisning? 

Hur gör ni med planeringen? 

Har du några tankar om samundervisning? 

När anser du att det behövs en speciallärare? 

Hur organiseras undervisningen av elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter i större grupp? 

Vilka metoder i språk-, läs- och skrivutveckling används i klassrummet för elever i behov av 

särskilt stöd? 
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Bilaga 6 

Tabell över fördelning av arbetet 

 

Författare 1 Författare 2 

Observation av en ämneslärare samt 

speciallärare. Fältanteckningar fördes enligt 

ett observationsschema  

Observation av en ämneslärare samt 

speciallärare. Fältanteckningar fördes enligt ett 

observationsschema 

Intervju av tre respondenter Intervju av tre respondenter 

Transkribering av de tre intervjuerna Transkribering av de tre intervjuerna 

Läste igenom det transkriberade materialet 

ett flertal gånger och gjorde anteckningar 

Läste igenom det transkriberade materialet ett 

flertal gånger och gjorde anteckningar 

Letade upp viktiga uttalanden utifrån 

forskningsfrågorna och plockade ut dessa i 

passager. 

Letade upp viktiga uttalanden utifrån forsk-

ningsfrågorna och plockade ut dessa i passager 

Jämförelser skedde mellan de olika 

passagerna där likheter och skillnader söktes 

Jämförelser skedde mellan de olika passagerna 

där likheter och skillnader söktes 

Gemensam analys och bearbetning av intervjumaterialet                                                                      

De jämförelser som vi bearbetat fram enskilt tittade vi igenom och gjorde gemensamt nya 

jämförelser med det totala intervjumaterialet. När vi gått igenom de olika passagerna fortsatte 

vi med att göra grupperingar. Även här hade vi innan gjort grupperingar enskilt på det enskilda 

materialet och som vi sedan tillsammans hittade passande kategorier. 

Analys av observation 

Tolkning av observation som sedan skrevs 

ner efter de fältanteckningar som gjordes 

efter observationsschema samt 

observationsunderlag 

Analys av observation 
Tolkning av observation som sedan skrevs ner 

efter de fältanteckningar som gjordes efter ett 

observationsschema samt 

observationsunderlag 

 
Vi har gemensamt författat denna studie genom fysiska träffar, mejl samt telefon. 

 

 

 


