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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar undervisningsmetoden tvålärarsystem som innebär att två lärare 
planerar och undervisar en gemensam klass. I ett tvålärarsystem bör lärarna ha liknande 
utbildning och närvara vid alla lektioner, även om den ena av dem inte sköter själva 
undervisningen. Syftet med tvålärarsystem är bland annat att öka inkluderingen i klasser med 
elever som har olika förutsättningar för lärande. Tvålärarsystem har även visat sig gynna 
andraspråkselever. Denna uppsats är en fallstudie där vi har vi analyserat en klass i 
Storstockholmsområdet som arbetar med undervisningsmetoden tvålärarsystem. Klassen 
består av en grupp elever där 30 av 32 elever har svenska som andraspråk. I uppsatsen har vi 
bland annat analyserat vilka undervisningsstrategier som lärarparet använder sig av, samt hur 
elevernas flerspråkighet hanteras inom ramen för inkludering. Vi kan konstatera att två 
undervisningsstrategier används där eleverna arbetar i helklass. Lärarparet delar dessutom 
ofta upp klassen i två grupper och undervisar en halva var. Enligt lärarna är orsaken till 
uppdelningen att elevantalet i klassen blivit så stort samt att de ansåg att uppdelningen gynnar 
elevernas lärande då de kan erbjuda dem mer individuell hjälp. På grund utav det stora 
elevantalet och det faktum att lärarna brukar undervisa en halvklass var anser vi dock att de 
inte utnyttjar tvålärarsystemet till fullo.  Då tvålärarsystem syftar till att gynna inkluderingen i 
ett klassrum har vi även valt att analysera inkluderingen i klassen utifrån tre 
inkluderingskriterier. De tre inkluderingsskriterierna är 1) elevernas olikheter ska ses som en 
tillgång, 2) elever ska vara socialt delaktiga och 3) elever ska vara pedagogiskt delaktiga. 
Utifrån intervjuer med lärarna och observationer framkom det att vissa elever bland annat 
exkluderas från ordinarie klassrum, på grund av bristande språkliga förmågor. Därmed brister 
den pedagogiska delaktigheten i klassen. Vi kan även konstatera att trots att 30 av 32 elever 
har ett annat modersmål än svenska så råder det en tydlig enspråkig norm i klassrummet. 
Flerspråkigheten ses därmed inte som en tillgång. Gällande den sociala delaktigheten anser 
vi, tack vare lärarnas gedigna arbete med att skapa ett öppet och tryggt klimat, att eleverna är 
socialt delaktiga i klassen. 
 

Nyckelord: tvålärarsystem, co-teaching, inkludering, flerspråkighet, andraspråkselever, 

flerspråkighet och undervisningsstrategier 
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1. Inledning  

Den här uppsatsen är en fallstudie som har undersökt ett tvålärarsystem i ett klassrum på en 
grundskola i Storstockholmsområdet. Majoriteten av eleverna i klassen har svenska som 
andraspråk och en del av dem är nyanlända och har därmed börjat skolan efter årskurs ett 
eller gått i mindre än fyra år i grundskolan (SFS, 2010). Många skolor som har infört 
tvålärarsystem har många elever med annat modersmål än undervisningsspråket i sina 
klassrum. Målet med tvålärarsystem är att den ökade lärartätheten ska öka möjligheterna att 
kunna erbjuda andraspråkselever adekvat stöd. Vi blev intresserade av att undersöka vilka 
undervisningsstrategier som lärare i tvålärarsystem väljer att använda i klassrummet samt 
studera hur elevernas flerspråkighet hanteras i klassrummet.  
 
Som blivande lärare anser vi att undervisningen inom tvålärarsystem är ett didaktiskt relevant 
fenomen att undersöka eftersom syftet med att införa ett tvålärarsystem på en skola är att 
skapa en större bredd av undervisningsmetoder för att hjälpa alla elever utifrån deras olika 
behov. Syftet är även att kunna utveckla lärarnas pedagogiska yrkesroll eftersom det skapas 
möjligheter att lära av varandras idéer och erfarenheter.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Hassan Sharif som stöttat och väglett oss under uppsatsens 
framväxt. 
 
Under detta självständiga arbete har vi författare, Linn Jakobsson och Alexandra Lotz Lee, 
diskuterat arbetets framväxt kontinuerligt samt under majoriteten av tiden arbetat jämsides 
med varandra. Detta självständiga arbete är genomarbetat av oss båda. De intervjuer och 
observationer som presenteras i arbetet har både Linn Jakobsson och Alexandra Lotz Lee 
fysiskt deltagit i. Båda har transkriberat en intervju var som varade i cirka 50 minuter. Linn 
Jakobsson och Alexandra Lotz Lee har bidragit lika mycket till det självständiga arbetets 
innehåll. Avsnitten resultat, analys och diskussion har skrivits tillsammans för att uppnå en så 
hög kvalité av arbetet som möjligt. 
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2. Bakgrund 

I en artikel av Malin Byström Sjödin som är skriven i den digitala tidningen Skolvärlden 
(2015)1, innebär ett tvålärarsystem att två lärare planerar, samarbetar och undervisar 
tillsammans. Undervisningen kan ske genom att den ena läraren startar upp lektionen medan 
den andra läraren observerar eleverna (Byström Sjödin, 2015). Bodil Båvner som är utredare 
för Sveriges kommuner och regioner2 menar att syftet med att införa ett tvålärarsystem på en 
skola är att skapa en större bredd av undervisningsmetoder för att hjälpa alla elever utifrån 
deras olika behov (2018). Syftet är även att kunna utveckla lärarnas pedagogiska yrkesroll 
eftersom det skapas möjligheter att lära av varandras idéer och erfarenheter (ibid.). Båvner 
menar även att lärarna i tvålärarsystemet tillsammans ska ansvara för planeringen och den 
gemensamma undervisningen i klassrummet då dess syfte ska vara att nå läroplanens mål på 
ett mer effektivt sätt (ibid). 
 

Byström Sjödin menar att målet med att införa ett tvålärarsystem från skolledningens sida är 
för att elever ska nå de kunskapskrav som finns i Lgr11 för respektive årskurs (Byström 
Sjödin, 2015). De lärare som Byström Sjödin (2015) har intervjuat, som arbetar med 
tvålärarsystem, uttrycker att det är en tryggare arbetsmiljö då den ena läraren alltid finns kvar 
i klassrummet om den andra skulle vara sjuk eller frånvarande på något sätt. Att ha den 
möjligheten skapar en trygg miljö för eleverna då det sällan behöver tas in nya personer i 
klassrummet, såsom en vikarie. De intervjuade lärarna i Byström Sjödins artikel som ingår i 
ett tvålärarsystem menar även att de har mer tid för de enskilda eleverna och att eleverna även 
får även uppleva olika varierad undervisning i sitt klassrum (Byström Sjödin, 2015).  
 
Inkludering innebär enligt Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik 
och Göransson, professor i specialpedagogik, att man inte ska dela upp en klass utifrån 
elevers olika egenskaper och förutsättningar eftersom det då kan leda till stigmatisering. 
Stigmatisering kan uppstå när en grupp elever till exempel delas upp utifrån kunskapsnivåer, 
språkliga förutsättningar eller sociala kompetenser. Om en specifik grupp elever regelbundet 
blir uppdelad på samma sätt där samma elever blir utvalda och exkluderas från klassrummet 
så kan det skapa ett stigmatiserat klimat i klassrummet. Inkludering i grupp kan endast uppstå 
om det inte exkluderar en annan mindre grupp elever. Kopplat till denna definition handlar 
det med andra ord om att eleverna ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga och inte 
exkluderade från det lärande som undervisningen erbjuder (Nilholm & Göransson, 2019. s. 
33). Nilholm och Göransson menar att en faktor som skapar gemenskap och inkludering är ett 
förhållningssätt där det inte finns något “vi” eller “dem”. Likväl som att elevers olika 
                                                
1 Lärarnas Riksförbunds webbtidning 
2 www.skr.se 
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egenskaper och kompetenser skapar en mångfald i klassrummet så bör elever med olika 
språkliga erfarenheter mötas (Nilholm & Göransson, 2019, ss. 30-32). Att ha en språklig 
mångfald i klassrummet stödjs även av diskrimineringslagen som syftar till att skapa samma 
rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, könsöverskridande identitet, sexuell 
läggning, ålder eller funktionsvariation (SFS, 2008). Detta innebär att lärare aktivt behöver 
arbeta i klassrummet för att skapa en inkluderande skolmiljö och motverka social ojämlikhet 
(Dodou, 2015, s. 176). Tidigare i Sveriges skolhistoria löstes ofta problem i skolan och 
klassrummen genom att skilja elever i en grupp åt (Nilholm & Göransson, 2019, s 29). 
Nilholm och Göransson menar att istället för att särskilja elever åt utifrån deras olika behov, 
bör lärare skapa en undervisning som är anpassad för alla elevers olika behov. Skolor bör 
sträva efter gemenskap i undervisningen och i klassrummet (Nilholm & Göransson 2019, s. 
30).  
 
Maria Haldesten har dock i en debattartikel för Hallands nyheter kritiserat den påstådda 
effektiviteten av tvålärarsystemet (Haldesten, 2017). Haldesten uttrycker sin misstro till 
Hallands kommun, som valt att implementera tvålärarsystem på skolor och menar att det inte 
finns någon svensk forskning som bevisar effektiviteten av tvålärarsystem. Haldesten anser 
att en implementering av tvålärarsystem minskar resurserna för elevers individuella behov då 
de istället läggs på personaltäthet i klassrummen (Haldesten, 2017). Skolverket skriver dock 
att undervisningen i skolan ska anpassas efter alla elevers behov vilka påverkas av olika 
förutsättningar och bakgrund (Skolverket, 2018, s. 6). Att resurser läggs på det ena eller andra 
har egentligen ingen betydelse. Huvudsaken är att skolan anpassar sin undervisning och miljö 
till att möta alla typer av elever oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller ej, menar 
Magnus Erlandsson som arbetar vid Malmö Högskola (2015, s. 19). Många skolor i bland 
annat Sverige och USA valt att implementera tvålärarsystem för att öka inkluderingen i 
skolan (Byström Sjödin, 2015 & Friend et al., 2010).  
 
I symposium Flerspråkighet som resurs skriver Gudrun Svensson om hur flerspråkighet bör 
ta plats i ordinarie undervisning (2015, ss. 31-43). Svensson menar att forskning som studerat 
flerspråkighet i klassrum ofta tar upp att flerspråkiga lärare kan samspela och stötta 
andraspråkselever. Lärare med flerspråkig kompetens kan stötta elevers förståelse av 
undervisning och läromedels innehåll med hjälp av sin språkliga medvetenhet (Svensson, 
2015, ss. 32-33). En undervisningsform som Svensson uttrycker som positiv och fördelaktig i 
ett flerspråkigt klassrum är när lärare uppmanar elever att skriva på sitt modersmål 
(Svensson, 2015, s. 37). Att ha ett flerspråkigt klassrum kan utnyttjas genom att eleverna tar 
hjälp av varandra för att få stöttning i hur man kan uttrycka sig i skrift på modersmålet. 
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En inkluderande undervisning innebär enligt Erlandsson att man bör anpassa och differentiera 
undervisningen för att kunna möta elever med olika förutsättningar och bakgrund 
(Erlandsson, (2015, s. 19). Anpassning och differentiering av undervisningen anser även 
forskarna Garcia och Wei är viktigt när man undervisar andraspråkselever (2014, ss. 166-
167). Undervisningsmetoden tvålärarsystem har sitt ursprung i specialpedagogik och syftar 
till att erbjuda en mer inkluderad och individanpassad undervisning vilket även Friend et al. 
anser gynnar andraspråkselever (Friend et al., 2010, s. 11).  

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur undervisningen i ett tvålärarsystem kan bidra till 
att öka inkluderingen av flerspråkiga elever. De frågeställningar som vägleder arbetet är:  
 

1. Vilka undervisningsstrategier inom tvålärarsystem används i Regnbågen?  

2. Hur ser lärarna på flerspråkighet och hur det påverkar inkluderingen?   
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4. Forskningsöversikt  

Under rubriken forskningsöversikt kommer forskning från Sverige, övriga Europa och USA 
som behandlar tvålärarsystem, inkludering och flerspråkighet att presenteras. Den 
gemensamma nämnare som finns i de forskningar som presenteras är att de består av 
kvalitativa avhandlingar som har sin utgångspunkt i skolvärlden. Forskningen som 
presenteras nedan kommer bland annat att behandla hur olika undervisningsstrategier gynnar 
flerspråkiga elever samt vilka förutsättningar eller svårigheter som skapas när man undervisar 
i ett tvålärarsystem. Den forskning som presenteras är relevant för uppsatsens frågeställningar 
eftersom vi vill analysera vilka undervisningsstrategier som lärare i ett tvålärarsystem 
använder. Vi har även valt att presentera forskning som undersökt flerspråkighet i 
undervisningen eftersom den elevgrupp som fallstudien grundar sig på består av 32 elever där 
30 av dem har ett annat modersmål än svenska. 

4.1 Tvålärarsystem 

I USA benämns tvålärarsystem som co-teaching och implementeras i skolor som metod för 
att skapa inkluderande klassrum (Scruggs; Mastropieri; McDuffie, 2007, s. 392). Marilyn 
Friend som är professor i specialpedagogik vid North Carolina University har arbetat 
internationellt för att stötta pedagoger inom co-teaching om hur man skapar ett inkluderande 
klassrum. Friend har tillsammans med Cook, Chamberlain-Hurley och Shamberger (2010) 
observerat att sex olika undervisningsstrategier är vanligt förekommande i klassrum som 
implementerat tvålärarsystem: 1) En undervisar och en observerar, 2) Stationsundervisning, 
3) Parallell undervisning, 4) Varvad undervisning, 5) Samundervisning och 6) En undervisar 
och en assisterar (Friend et al., 2010, s. 13). Friend et al. drog slutsatsen att lärare bör turas 
om att ta olika roller i undervisningen för att upprätthålla en jämlik auktoritet (ibid). Elaina 
Bafaro kom i sin avhandling fram till att den vanligaste undervisningsstrategin inom co-
teaching var när en lärare undervisade medan den andra läraren intog en slags 
lärarassistentroll och stöttade den undervisande läraren och elever vid behov (Bafaro, 2016, s. 
6). Bafaro visade dock att samundervisning mellan två lärare var den strategi som är mest 
gynnsam för lärares professionella utveckling (ibid.). Även Claes Nilholm som är professor i 
pedagogik med inriktning specialpedagogik har tillsammans med Barbro Alm (2010) gjort en 
fallstudie om inkludering i ett klassrum med två lärare. Nilholm och Alm menade att elever 
gynnas mer av ett tvålärarsystem eftersom de upplever sig mer inkluderade när den andre 
assisterande läraren kan stötta dem i samma rum som resten av eleverna. De upplever inte 
samma exkludering när de inte behöver gå till en annan lokal för att få specialundervisning 
(Nilholm & Alm, 2010, s. 249).   
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Thomas Scruggs som är professor inom specialpedagogik vid Arizona state University har 
tillsammans med Marho A. Mastropieri och Kimberly A. McDuffie (2007) gjort en en 
jämförande undersökning på 32 avhandlingar som studerat co-teaching. Undersökningen 
visade att övervägande andel lärare som arbetar med co-teaching anser att 
undervisningsmetoden gynnar elevernas skolresultat (Scruggs et. al., 2007, ss. 392, 393, 401). 
Scruggs et al. har i sin jämförande undersökning sett att lärare bör använda rekommenderade 
undervisningsstrategier som finns inom co-teaching vilket även Friend et al. (2010, s. 13) 
rekommenderar eftersom undervisningsstrategierna skapar förutsättningar för att utnyttja 
båda lärares kompetenser på bästa sätt (ibid.). Scruggs et. al. menar även att lärare inom co-
teaching även bör erbjudas stöd och utbildning för att etablera professionella och effektiva 
roller inom co-teaching-paret (Scruggs et. al., 2007, s. 394). Några andra komponenter inom 
co-teaching som gynnar elever lärande är 1) gemensam planeringstid för lärarparet, 2) 
lärarnas kompatibilitet, det vill säga, att de kan samarbeta väl och har samma mål med 
undervisningen 3) Stöd från skolledning 4) Fortbildning för lärare 5) Flexibilitet i 
undervisningen vilket innebär att lärarna bör kunna variera sin undervisning för att nå alla 
elever (Scruggs et. al., 2007, ss. 393-394, 402). Marilyn Friend et al. (2010) definierar co- 
teaching som ett partnerskap mellan två pedagoger som tillsammans undervisar en heterogen 
grupp elever. För att co-teaching ska vara gynnsamt anser Friend et al. att den ultimata lärare-
elevfördelningen inom co-teaching bör vara 2:25, det vill säga två lärare som ansvarar för 25 
elever (Friend et al., 2010, ss. 11-15). Trots att lärar-elevfördelningen inom co-teaching inte 
bör öka så har så har bland annat Kimberly West (2016) i sin avhandling sett att ett ökat 
elevantal är en vanlig negativ effekt vid implementeringen co-teaching (West, 2016, s. 7). 
Wests resultat visar att trots att syftet med co-teaching är att öka inkludering och anpassning 
av undervisningen, så har undervisningsmetoden med två lärare lett till att klasserna blivit 
dubbelt så stora vilket försvårat skapandet av ett inkluderande klassrum (ibid.).  
  
Co-teaching har traditionellt sett haft syftet att underlätta inkluderingen av elever med 
funktionsvariation i ordinarie undervisning. Idag har co-teaching blivit en allt vanligare 
undervisningsmetod för andra typer av elevsammansättningar (Friend et al., 2010, s. 11). Till 
exempel så används undervisningsmetoden även i klasser med stor andel andraspråkselever, 
särbegåvade elever eller som alternativ undervisningsmetod (ibid.). Co-teaching har 
dessutom visat sig gynna elevers sociala kompetens tack vare att lärarnas samarbete fungerar 
som förebild för eleverna (Scruggs, et. al., 2007, s. 401). För att co-teaching ska vara 
gynnsamt för alla elever i ett inkluderande klassrum är det av vikt att individerna inom 
lärarparet kommer bra överens, kan samarbeta samt har en positiv inställning till co-teaching 
som undervisningsmetod menar Laura Williams i sin avhandling (2014, s. 36). Enligt Friend 
et al.  tycks elever överlag har en positiv bild av undervisningsmetoden co-teaching. Eleverna 
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uttrycker att de olika undervisningsstrategierna som finns inom co-teaching gynnar deras 
lärande, då lärarnas olika perspektiv och lärstilar stöttar deras lärandebehov (Friend et al., 
2010, s. 18). Williams forskning visar att båda lärare bör ha samma auktoritet och 
tillsammans ha samma ansvar för att co-teaching ska fungera effektivt samt ha gemensam 
planeringstid (2014, ss. 36-37). De lärare som tycks ha dåliga erfarenheter av co-teaching 
menar att en stor orsaksfaktor till detta är ett dåligt samarbete mellan lärarna i lärarparet 
(ibid., s. 8). 

4.2 Inkluderande undervisning i ett tvålärarsystem 

Christel Sundqvist och Emma Lönnqvist har studerat inkluderande undervisning i nordiska 
länder och menar att chanserna att skapa ett inkluderande klassrum ökar om två lärare 
samarbetar och undervisar tillsammans (Sundqvist & Lönnqvist, 2016, ss. 38-56). Att ha en 
större lärartäthet skapar förutsättningar för att ha mer varierade undervisningar samt ökar 
möjligheten till att stötta elever som är i behov av extra stöd, jämfört med vad en ensam 
lärare har möjlighet till (ibid.). Sundqvist och Lönnqvist visar i sitt resultat att elever med 
NPF-diagnoser3 och andra funktionsvariationer förbättrar sina beteenden och är mer aktiva 
under lektionerna där undervisning med två lärare sker (ibid.). Sundqvist och Lönnqvist 
menar att ett tvålärarsystem inte automatiskt skapar ett inkluderande klassrum eftersom 
elever i behov av särskilt stöd ofta behöver arbeta med en speciallärare. Att arbeta med en 
speciallärare kan dock innebära att elever upplever sig exkluderade från undervisningen då de 
undervisas i ett annat rum, vilket kan ha en negativ effekt på den sociala delaktigheten i 
klassrummet (ibid.). Sundqvist och Lönnqvist anser att ett tvålärarsystem kan skapa 
inkludering genom att elever i behov av särskilt stöd inte exkluderas från klassrummet, utan 
istället får särskilt stöd inne i klassrummet vilket skapar en social delaktighet (ibid.). 
Resultatet i Sundqvist och Lönnqvists undersökning visade även att den sociala delaktighet 
som kan brista i klassrummen kan bero på att lärarna har bristande samarbetsförmåga samt en 
oförmåga att dra fördelar av tvålärarsystemet i sin undervisning (ibid.).  
 

I James McLeskey och Nancy L. Waldron resultat framkom det att det inte var ovanligt att 
lärare som arbetat med tvålärarsystem hade negativa erfarenheter av att ha ytterligare en 
lärare i klassrummet (2007, s. 164). Flera lärare ansåg att den andra läraren främst blev ett 
störningsmoment i undervisningen, i synnerhet om det var en lärare med specialpedagogisk 
erfarenhet (ibid.). De ordinarie lärarna tyckte att det var lättare att själva hantera elever med 
diagnoser än att få in en till lärare i klassrummet (ibid.).  
 

                                                
3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
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McLeskey och Waldron har även i sin jämförande studie tagit fram aspekter som främjar 
elevers upplevelser av inkludering i ett klassrum. Författarna menar att det ultimata målet 
med inkludering är att bredda idén om vad som anses vara normalt (2007, s. 163). McLeskey 
och Waldron hävdar att för att lyckas med inkludering i skolan är det viktigt att göra det som 
tidigare ansetts vara “onormalt” eller “oacceptabelt” i klassrummet till något “normalt” och 
“acceptabelt” (2007, s. 162). McLeskey och Waldron ger ett exempel på vad som kan anses 
vara “normalt” eller “onormalt”: En elev har läsförmågan som ligger två årskurser under sina 
klasskamrater. Elevens lässvårigheter räknas som så pass omfattande att det är utöver vad den 
ordinarie läraren kan stötta eleven med. Eleven anses därmed behöva stöd utanför ordinarie 
undervisning av till exempel en specialpedagog (2007, s. 163). Som följd av att en elevs 
kunskapsnivå inte följer vad som anses vara normalt för hens årskurs, så kan eleven hamna i 
en situation där hen inte känner sig delaktig i lärandemiljön (ibid.). Det är inte enbart 
kunskapsnivån utan även sociala aspekter som spelar in vad som anses vara “normalt” i 
klassrummet (ibid.). McLeskey och Waldron menar att för att inkludering ska fungera i 
skolan så bör det som anses vara normen göras bredare (ibid.). Det vill säga, normen, det som 
anses normalt, behöver vidgas till att innefatta en större variation individer med olika 
förutsättningar. Ett resultat av inkludering är att en mångfald av elever, en större variation av 
elever med olika sociala och intellektuella förutsättningar, undervisas tillsammans i ordinarie 
undervisning (ibid.). För att lyckas möta alla elevers individuella behov krävs det att 
undervisningen anpassas utifrån elevernas olika förmågor. Andra studier i McLeskey och 
Waldrons jämförande rapport menar att co-teaching är en bra metod för att stötta och möta 
alla elevers behov i det inkluderade klassrummet (ibid.). Mindre klasser och en variation av 
undervisningsstategier är två andra exempel som författarna anser underättar 
inkluderingsarbetet i skolan (ibid.).  
 
Claes Nilholm som är professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik har 
tillsammans med Barbro Alm undersökt hur inkludering kan ta plats i ett svenskt klassrum. 
Nilholm och Alms undersökning är en fallstudie som har genomförts i en grundskoleklass. 
Grundskoleklassen som deltog i fallstudien innehöll 15 elever som även hade tillgång till två 
lärare, en grundskollärare och en förskollärare (Nilholm & Alm, 2010, s. 242). Tillsammans 
har Nilholm och Alm genom sin fallstudie funnit flera aspekter som är möjliga faktorer till 
hur ett tvålärarskap kan möjliggöra ett inkluderande klassrum. En faktor som fanns var ett 
ramverk med regler som klassen gemensamt kommit fram till (2010, s. 246). Reglerna i 
ramverket kunde exempelvis vara att man inte skrattade åt andras åsikter utan respekterade 
alla individer i klassrummet. En annan faktor som kan påverka elevers upplevelser av att vara 
inkluderade i klassrummet var att undervisningen var varierad, där indivuíduellt- och 
grupparbete skedde regelbundet (Nilholm & Alm, 2010, ss. 246-247).  
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Eleverna som deltog i Nilholm och Alms fallstudie levde i ett område där bostäderna var 
olika storlekar av villor samt flerfamiljshus (2010, s. 242). Nilholm och Alms analys utgick 
från tre kategorier som behandlar att 1) olikhet ska ses som en tillgång, 2) att elever ska vara 
sociala delaktigheten i klassrummet samt 3) att eleverna ska vara pedagogiska delaktighet i 
klassrummet (2010, s. 243). Nilholm och Alms resultat visade att eleverna värderar varandras 
olikheter som tillgångar medan lärarna i klassen var mer tvivelaktiga i frågan om att se 
olikheter som en tillgång (2010, ss. 245-246). Gällande social delaktighet bekräftade nästan 
alla elever att de brukade ha någon att leka med under rasterna och majoriteten av eleverna, 
13 av 15 elever, sa att de hade en bästa kompis. Nästan alla elever kände sig trygga i skolan 
samtidigt som ingen av eleverna var rädd för någon annan i klassen (ibid.). Den tredje 
kategorin undersöktes bland annat genom intervjuer med de två lärarna gällande deras 
undervisningsstrategier (2010, s. 243).  Det visade sig att de elever med större behov av hjälp 
i undervisningen fick det av en speciallärare när de nationella proven gick av stapeln. Trots 
det upplevde sig de elever som var i behov av särskilt stöd inkluderade, både socialt och 
pedagogiskt (ibid.). Nilholm och Alm menar att alla tre kategorier inte behöver uppfyllas till 
max utan att klassrum istället kan vara mer eller mindre inkluderande i form av olika 
graderingar (2010, s. 246).  
 
Laura Williams har i sin avhandling studerat elevers lärande och deras uppfattning av ett 
inkluderande klassrum med tvålärarsystem (2014, s. 67). Resultatet i Williams avhandling 
visar att majoriteten av de intervjuade eleverna var positiva till att ha två lärare i sitt klassrum 
(2014, s. 63). Eleverna upplevde att de vågade ställa frågor till båda lärare samt att de 
uppskattade de varierande undervisningsstrategier som co-teaching kunde erbjuda (2014, s. 
61). Elevers syn på co-teaching samt den relation som eleverna har med lärarna menar 
Williams är av betydelse för lärandet eftersom att våga ställa frågor till lärare är en 
förutsättning för att ett lärande ska ske (2014, s. 67).  

4.3 Inkluderande undervisning i flerspråkiga klassrum 

Att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov är en pedagogisk strategi som är 
viktig för att kunna stötta språksvaga elever och elever med NPF-diagnoser (Bahamonde & 
Friend, 1999, s.3; Nilholm & Alm, 2010). Marilyn Friend som är professor inom 
specialpedagogik,  har tillsammans med Claudia Bahamonde skrivit en artikel om den ökade 
förekomsten av andraspråkselever i amerikanska klassrum (1999, s. 1-2). Bahamonde och 
Friend menar att det finns flera fördelar med att använda liknande undervisningsmetoder som 
används inom specialpedagogik med andraspråkselever (1999, s. 3). Trots att det är skillnad 
på specialpedagogisk undervisning och undervisning för andraspråkselever så finns det flera 
likheter (Bahamonde & Friend, 1999, s. 3). Ett exempel är att lärare anpassar undervisningen 
så att elever i behov av specialpedagogiskt stöd eller språkligt stöd upplever sig delaktiga och 
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inkluderade i ordinarie undervisning (Bahamonde & Friend, 1999, s. 3; Nilholm & Alm, 
2010). Bahamonde och Friend nämner co-teaching som en undervisningsmetod som kan 
stötta elever som har ett annat modersmål än undervisningsspråket, eftersom två lärare i ett 
klassrum kan erbjuda en mer varierad undervisning (1999, ss. 1-3). Författarna menar att om 
man inte använder metoder som stöttar andraspråkselever i ordinarie klassrum så ökar risken 
för att de exkluderas och inte uppnår kunskapskraven (ibid., ss. 2, 6). När andraspråkselever 
exkluderas och placeras i grupp utanför ordinarie klass så är det vanligt att fokus på 
språkinlärning blir så stort att eleverna halkar efter i övriga ämnen (ibid., ss. 6-7). När 
andraspråkseleverna sedan återplaceras i den ordinarie klassen förväntas de hänga med i 
undervisningen, trots att de inte har de inte samma ämneskunskaper som sina klasskamrater 
(ibid., s. 7). Exkludering av elever är någonting som Bahamonde och Friend menar har en 
negativ effekt på elevers sociala samhörighet i grupp (ibid., ss. 13-14). Författarna menar att 
co-teaching och inkludering motverkar stigmatisering av elever som är i behov av extra stöd 
och skapar istället förutsättningar för att eleverna ska bli mer socialt delaktiga (ibid., s. 13-
14.). Mångfalden i ett klassrum, det vill säga den stora variation elever som en klass kan 
bestå av, ses inom co-teaching som en tillgång (ibid., s. 13). Mångfald är även något som 
Nilholm och Alm diskuterat utifrån elevers olikheter och förutsättningar där mångfald i ett 
klassrum ska användas som en fördel för att elever ska uppleva sig inkluderade (Nilholm & 
Alm, 2010, s. 243). Även Bahamonde och Friend anser att elever med olika bakgrunder, 
erfarenheter och förutsättningar bör undervisas i samma klass, då varierade instruktioner som 
är anpassade utifrån gruppens specifika sammansättning och förutsättningar ökar 
inkluderingen (1999, s. 13).  
 
Anpassad undervisning är även viktig när man arbetar med flerspråkiga elever menar Ofelia 
Garcia som är professor inom Urban Education and of Latin American, Iberian, and Latino 
Cultures, och Li Wei som är professor inom lingvistik (2014, ss. 166-167). Garcia och Wei 
har studerat vilka faktorer som är viktiga i klasser där det finns en bred språklig mångfald 
(2014). Garcia och Wei hävdar att flerspråkighet bör uppmuntras i undervisningen om elever 
skall lära sig både språk och andra ämneskunskaper (2014, s. 13). García och Wei menar att 
man bör upprätthålla gamla språkliga praktiker för att kunna ta till sig nya, vilket innebär att 
kunskap både i sitt modersmål och inlärningsspråk behöver stärkas och fördjupas i 
undervisningen (2014, ss. 167-168). Elever bör även uppmuntras att använda sitt modersmål 
som stöd för att fördjupa sin förståelse i sitt andraspråk, vilket kan ske genom exempelvis 
upprepning av ett begrepp på båda språken (ibid.). Flerspråkiga elever bör även ges möjlighet 
att öva på sin metaspråkliga medvetenhet genom att jämföra flerspråkiga texter och leta efter 
liknelser och besläktade ord (ibid.). För att kunna erbjuda elever en undervisning som kan 
utveckla deras språkliga förmågor och ämneskunskaper bör undervisningen enligt Garcia och 
Wei anpassas och differentieras (2014, ss. 166-167). Differentiering av undervisning innebär 
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att innehållet anpassas efter de elever som ska undervisas (ibid.). Grupparbeten där elever får 
samarbeta är också en gynnsam metod för flerspråkiga elever (ibid.). Co-teaching som 
undervisningsmetod ökar möjligheten att anpassa undervisningen till en klass med bred 
språklig mångfald då lärarparet kan erbjuda elever varierade instruktioner och stöd 
(Bahamonde & Friend, 1999, s. 12-13). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Den första teoretiska utgångspunkten som denna fallstudie kommer att utgå ifrån är de tre 
inkluderingskriterierna: 1) Elevernas olikhet ska ses som en tillgång i klassrummet, 2) 
Eleverna ska vara socialt delaktiga samt 3) Eleverna ska vara pedagogiskt delaktiga. Den 
andra teoretiska utgångspunkten som denna fallstudie kommer att utgå från är sex 
rekommenderade undervisningsstrategier för tvålärarsystem. De sex 
undervisningsstrategierna är vanligt förekommande i tvålärarsystem och syftar till att gynna 
inkluderingen i klassrummet.  

5.1 Kriterier för inkludering 

I forskningsrapporten Från idé till praxis (2015) som Ifous4 och Malmö högskola tillsammans 
med 12 forskare från olika kommuner i Sverige undersökt olika tillvägagångssätt som skapar 
inkluderande klassrum. Magnus Erlandsson som arbetar vid Malmö högskola menar att 
inkludering i skolans värld handlar om att få elever att uppleva sig delaktiga. Erlandsson 
menar att det inte är eleverna som bör anpassa sig utefter skolans mål eller situation utan det 
är skolan som ska anpassa sig för att kunna möta alla typer av elever (2015, s. 19). Vi har 
därför valt att använda oss av de inkluderingskriterier som Nilholm och Alm tidigare använt 
sig av i sin fallstudie (2010, s. 243). De tre kriterierna för inkludering kommer att användas 
som analysverktyg för att besvara forskningsfrågan: Hur hanteras elevernas flerspråkighet i 
Regnbågen?. De tre kriterierna är att 1) elevernas olikheter ska ska ses som en tillgång, 2) 
elever ska vara socialt delaktiga och 3) eleverna ska vara pedagogiskt delaktiga (ibid.). Claes 
Nilholm har med professorn Kerstin Göransson förklarat vad de tre kriterierna för inkudering 
har för innebörd (2019, ss. 30-33). Nilholm och Göransson menar att elevers egenskaper och 
förutsättningar som definieras som onormala ska tas till hänsyn av skolan och undervisningen 
ska anpassas utefter elevernas behov (Nilholm & Göransson, 2019, s. 30). Kriterium ett, som 
handlar om att skolan ska se elevers olikhet som en tillgång, kommer i denna studie att utgå 
från de olikheter som kan infinna sig i ett klassrum. Exempel på olikheter i klassrummet kan 
vara sociala, kunskapsmässiga eller språkliga förutsättningar eller till exempel NPF-diagnoser 
(Nilholm & Alm, 2010, s. s. 243). Det andra kriteriet för inkludering handlar om social 
delaktighet. Den sociala delaktigheten kan exempelvis gestaltas genom att ha en vän i 
klassen, känna sig trygg med gruppen samt vågar fråga och visa att man inte förstår (ibid.).  
Det tredje kriteriet för inkludering som handlar om pedagogisk delaktighet kommer i denna 
studie att utgå från lärares upplevelser gällande anpassningar som används och 
implementeras i klassrummet (ibid.). Det som man dock bör ha i åtanke, vilket även Nilholm 
och Alm understryker, är att inkludering inte behöver uppfylla alla tre kriterierna i ett 

                                                
4 Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. 
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maximalt omfång. Graden av inkludering i ett klassrum kan graderas som antingen mer eller 
mindre inkluderande (Nilholm & Alm, 2010, s. 246).  

5.2 Undervisningsstrategier inom tvålärarsystem/co-teaching 

Co-teaching är en undervisningsmetod som är skapad för att öka förutsättningarna för ett 
inkluderat klassrum och skapar fler tillfällen för individuell handledning och differentiering 
av undervisning (Williams, 2014, s. 5). För att besvara forskningsfrågan: Vilka 
undervisningsstrategier används i klassrummet? har vi valt att använda sex 
undervisningsstrategier för co-teaching som analysverktyg (Friend et. al., 2010). 
Analysverktyget kommer att appliceras på resultaten från observationerna och intervjuerna 
för att fastställa vilken eller vilka undervisningsstrategier som används i klassrummet.  
 
För att skapa en tydligare bild av hur de sex olika undervisningsstrategierna kan genomföras i 
klassrummet kommer vi att presentera dem nedan mer utförligt.  
 
De undervisningsstrategier som rekommenderas inom co-teaching är: 
 

1. En undervisar och en observerar - är den enklaste formen av co-teaching, där en 
lärare ansvarar för att leda undervisningen medan den andra läraren observerar 
elevernas beteende, lärande och sociala faktorer i klassrummet. Det som är viktigt 
med denna metod är att lärarparet analyserar och diskuterar de observationer som har 
skett i klassrummet. Metoden är fördelaktig om lärarna vill få en inblick i hur 
eleverna utvecklas, både socialt och i sitt lärande (Friend et al., 2010, s. 12; Bafaro, 
2016, ss. 32-34; Sundqvist & Lönnqvist, 2016, ss. 38-56). 

 
2. Stationsundervisning - eleverna placeras i tre grupper som roteras mellan tre 

stationer. I två av tre stationer blir eleverna instruerade av en lärare åt gången och i 
den tredje arbetar eleverna individuellt. Fördelen med undervisningen är att lärarna 
instruerar färre elever åt gången men kräver mycket noggrann samplanering av 
lärarparet. Metoden gynnar bland annat att båda lärare då de får en jämlik och aktiv 
lärarroll, elever i behov av särskilt stöd känner sig också delaktiga och inte 
stigmatiserade. Syftet med stationerna är att samma instruktion levereras till eleverna 
men på olika sätt, för att kunna möta varje elevs behov (Friend et al., 2010, s. 12; 
Bafaro, 2016, ss. 32-34; Sundqvist & Lönnqvist, 2016, ss. 38-56).  

 
3. Parallell undervisning - innebär att gruppen delas in i två och varje grupp får 

instruktioner från en lärare. Instruktionerna sker samtidigt om samma sak. Fördelen 
med denna metod är att varje lärare kan anpassa instruktionerna till varje grupp samt 
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att läraren har en mindre grupp att instruera. Eftersom det är färre elever i varje grupp 
har eleverna större möjligheter att ta plats, ställa frågor och interagera i 
undervisningen. Det som kan vara en svårighet med detta sätt att instruera är se till att 
instruktionen har samma innehåll och blir precis lika långa (Friend et al., 2010, s. 12; 
Bafaro, 2016, ss. 32-34; Sundqvist & Lönnqvist, 2016, ss. 38-56).  

 
4. Varvad undervisning - här instruerar en av lärarna de flesta eleverna i en större 

grupp, medan den andra läraren fokuserar på att instruera en mindre grupp på 3-8 
elever som behöver extra stöd för att hänga med i undervisningen. Syftet med denna 
metod är att möta de elever som ibland behöver ta till sig information i mindre grupp. 
Det finns dock en risk att eleverna i den lilla gruppen stigmatiseras p.g.a. deras 
svårigheter. En lösning på att undvika stigmatisering kan dock vara att de mindre 
grupperna varieras (Friend et al., 2010, s. 12; Bafaro, 2016, ss. 32-34; Sundqvist & 
Lönnqvist, 2016, ss. 38-56). 

 
5. Samundervisning - är när båda lärare undervisar och ger instruktioner tillsammans, 

de visar olika perspektiv och olika sätt att genomföra uppgifter inför eleverna. Den 
ena läraren kan t.ex. introducera ett arbetsområde och ge bakgrundsinformation, 
sedan tar den andra läraren över och visar exempel på arbeten och arbetsuppgift. För 
att lyckas med denna undervisningsmetod krävs det att lärarna är ett mycket 
välfungerande och samstämmigt lärarpar som litar på varandra (Friend et al., 2010, s. 
12; Bafaro, 2016, ss. 32-34; Sundqvist & Lönnqvist, 2016, ss. 38-56). 

 
6. Komplementär undervisning - är när en lärare undervisar klassen, medan den andra 

cirkulerar i klassrummet och stöttar elever i behov. Denna undervisningsmetod 
kräver minst planering och är den enklaste formen av co-teaching. Fördelen är att den 
cirkulerande läraren kan individuellt anpassa sina instruktioner till varje elev som 
behöver extra stöd. Problemet med denna metod är att de två lärarna riskerar att inte 
uppfattas som likvärdiga och därför rekommenderas det om man använder denna 
metod att lärarna turas om att ta assistentrollen (Friend et al., 2010, s. 12; Bafaro, 
2016, ss. 32-34; Sundqvist & Lönnqvist, 2016, ss. 38-56).  
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6. Metod 

Under denna rubrik kommer vi att presentera valda metoder för datainsamling, samt 
genomförandet. Urval av deltagare kommer även att presenteras, liksom analysmetoder, 
diskussion av metodvalen, samt etiska överväganden. 

6.1 Val av metoder samt genomförande 

För att undersöka hur flerspråkighet hanteras i en klass där man har implementerat 
tvålärarsystem, har vi valt att göra en fallstudie på en skola som är belägen i 
Storstockholmsområdet. Klassen som detta arbete bygger på har vi valt att kalla för 
Regnbågen. 

6.1.1. Intervjuer 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med lärare och observerade deras arbete med 
klassen Regnbågen. Semistrukturerade intervjuer innebär att de som intervjuar utgår från 
öppna, färdiga frågor under intervjun (Dalen, 2015, s. 34). Dock behöver man inte endast 
använda de färdiga frågorna utan det finns plats för att ställa följdfrågor (ibid.). 
Semistrukturerade intervjuer lämpar sig för att samla in kvalitativdata som till exempel 
behandlar lärares erfarenheter av tvålärarsystem, inkludering och flerspråkighet.  
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med Regnbågens två lärare för att samla 
data som presenterar deras erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga elever i ett 
tvålärarsystem. Varje intervju tog cirka 50 minuter och vi turades om att ställa frågor. Det 
tekniska hjälpmedel som användes under intervjuerna var appen “röstmemo”, som spelade in 
hela intervjuerna. Valet att spela in intervjuerna var för att kunna fokusera på lärarnas svar, 
istället för att lägga uppmärksamhet på att anteckna deras svar (Cederborg, 2005, s. 43).  
 
När intervjuerna hade genomförts transkriberades båda i sin helhet och användes sedan som 
empirisk data i studiens resultat. I resultatet presenteras den data som var av relevans för att 
besvara studiens forskningsfrågor. Transkriberingarna är förvarade så att ingen obehörig kan 
ta del av dem och kommer att raderas när uppsatsen har examinerats. 

6.1.2. Observationer 

Vi valde också att observera lärarna i deras arbete med klassen för att samla in data som visar 
vilka undervisningsstrategier som används i klassrummet. För att undersöka vilka 
undervisningsstrategier som används i Regnbågen valde vi att skapa ett observationsschema 
som var uppdelat i olika kategorier. Observationsschemat var indelat i kategorier (se bilaga 2) 
för att fungera som stöd för observatörerna för att kunna föra anteckningar inom respektive 
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kategori för att begränsa fokuseringen under observationerna (Rubinstein Reich & Wedén, 
1986, ss. 18-19). Kategorischemat var bland annat uppbyggt utifrån de tre 
inkluderingskriterierna där vi använde oss av stora kolumner för att vi skulle få obegränsat 
med plats för att föra anteckningar (Nilholm & Alm, 2010, 243). Vi ville även observera 
Regnbågen för att kunna jämföra klassens sociala och pedagogiska klimat i relation till de tre 
inkluderings kriterierna (Nilholm & Alm, 2010, s. 243). Eftersom Regnbågen är en klass med 
stor språklig variation var det även av intresse att undersöka om elevernas språkliga olikheter 
används som en tillgång i klassrummet. Observationerna genomfördes under en hel skoldag 
från klockan 08:00 på morgonen till klockan 14:40 på eftermiddagen. De anteckningar som 
gjordes under observationerna finns endast i en pappersupplaga och kommer att förstöras när 
arbetet har examinerats. De relevanta händelser under observationerna som kan relateras till 
studiens forskningsfrågor kommer att presenteras i resultatet. Fördelen med att använda sig 
av observationer i detta arbete är för att göra uppsatsen mer validitativ.  

6.2 Urval, deltagare och insamlat material 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur flerspråkighet hanteras i ett 
tvålärarsystem har vi valt att utgå från Regnbågen som har många nyanlända- och 
andraspråkselever. Med andraspråkselever menar vi elever som har ett annat annat 
modersmål än svenska. I Regnbågen arbetar två utbildade lärare som tillsammans ansvarar 
för 32 elever i ett så kallat tvålärarsystem. Alla elever är flerspråkiga vilket innebär att de kan 
prata svenska och sitt modersmål, flera av eleverna kan även prata engelska. 30 av 32 elever 
är andraspråkselever och två elever kan inte prata eller förstå svenska alls.  
 
Den initiala kontakten med lärarna i Regnbågen skedde under vårt första självständiga arbete 
där vi undersökte deras upplevelse av att ingå i ett tvålärarsystem. Då det endast fanns en 
skola som implementerat tvålärarsystem så var det bara den som vi tog kontakt med. Vi 
mailade skolans administratör med önskan att få kontakt med lärare som arbetade i ett 
tvålärarsystem. Lärarparet i Regnbågen tog då kontakt med oss och var villiga att delta i vår 
studie.  
 
De två lärarna som arbetar i Regnbågen har arbetat med varandra i ca 2,5 år och haft samma 
klass under denna tid. Den första läraren är en man som har arbetat som lärare i ca 12 år. Han 
har tidigare erfarenheter av att arbeta inom ett tvålärarsystem. Den manliga läraren kommer 
hädanefter benämnas som Micke, vilket inte är hans riktiga namn. Micke kan dessutom prata 
arabiska vilket cirka en tredjedel av Regnbågens elever har som modersmål.  Den andra 
läraren är en kvinna som har arbetat som lärare i 20 år och kommer hädanefter benämnas som 
Kajsa, vilket inte är hennes riktiga namn. Klassen har även tillgång till en pedagogisk resurs 
som vi har valt att kalla för Lena. 
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Intervjumaterialet som samlats in består utav transkriberingar från två 50 minuter långa 
intervjuer samt anteckningar som gjordes under observation. Intervjumaterialet utgörs av 
transkriberingar av två hela intervjuer med två lärare och omfattade totalt 45 stycken A4-ark. 
Båda författare förde anteckningar under observationstillfällena och dessa innehöll 
beskrivningar av undervisningens utformning i text och bild samt. Anteckningarna från 
observationerna omfattade 6 stycken A4-ark. 

6.3 Analysmetod 

I denna studie har vi genomfört två intervjuer samt en hel dags observationer i klassrummet 
bland eleverna. Till att börja med bestämde vi en tid för intervju som passade de två 
deltagande lärarna.  
 
Inför intervjuerna skapade vi intervjufrågor som lämpade sig för semistrukturerade intervjuer 
(se bilaga 3). Frågorna bestod av öppna frågor som kunde leda till följdfrågor (Dalen, 2015, s. 
34). De två intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum där båda författare samt en av lärarna 
deltog. Intervjuerna genomfördes separat med varje lärare vilket resulterade i två stycken 
intervjuer. I genomsnitt var de enskilda intervjuerna 50 minuter långa. Därefter 
transkriberades båda intervjuer. Författarna ansvarade för att transkribera en intervju var som 
sedan den andre författaren läste igenom. När transkriberingsprocessen färdigställts 
kategoriserades innehållet i fyra huvudsakliga teman som var av relevans för studiens syfte: 
Undervisningsstrategier, social delaktighet, pedagogisk delaktighet samt olikhet ses som 
tillgång. Kategorin undervisningsstrategier syftade till att analysera vilka 
undervisningsstrategier som användes i Regnbågen (Friend et al., 2010, s. 12). Under 
kategorin undervisningsstrategier fanns sex underkategorier som syftade till att koppla och 
kategorisera svaren från intervjuerna till de sex undervisningsstrategierna för tvålärarsystem: 
varvad undervisning, komplementär undervisning, samundervisning, stationsundervisning, en 
undervisar en observerar och parallell undervisning (Friend et. al., 2010, s. 12). För att 
undersöka lärarnas syn på inkludering och flerspråkighet användes kategorierna social 
inkludering, pedagogisk delaktighet samt olikhet ses som tillgång (Nilholm & Alm, 2010, s. 
243). Efter att utformningen av kategorierna och transkriberingarna var färdigställda, 
placerade vi delar av transkriberingarna som vi ansåg kunde kopplas till de olika kategorierna 
och var relevant för studiens syfte. 
 
Inför observationerna skapades ett observationsschema som innehöll kategorierna: 
Undervisningsstrategier, social delaktighet, pedagogisk delaktighet och olikhet ses som en 
tillgång (se bilaga 2). Vid starten på observationsdagen informerade Kajsa eleverna vilka vi 
var och att de inte skulle kommunicera med oss då vi ville se hur en typisk skoldag såg ut. 
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Under alla observationer var vi placerade längst bak i klassrummet och förde individuella 
anteckningar i varsitt observationsschema. Efter observationerna diskuterade och jämförde vi 
våra anteckningar och försökte placera dem under de kategorier som vi ansåg vara relevanta 
för studiens syfte.  
 
All den insamlade datan, analyserades i relation till de valda kategorierna som grundas i 
studiens teoretiska utgångspunkter.  

6.4 Diskussion av metod 

Fördelen med att genomföra intervjuer är att samla information om lärarnas personliga 
upplevelser av deras arbete i Regnbågen. Lärarnas personliga upplevelser är viktiga för att 
kunna skapa en kvalitativ informationsbas för vår studie (Krag Jacobsen, 1993, ss. 19-20). De 
två intervjuerna genomfördes en åt gången i ett separat grupprum för att undvika att lärarna 
påverkade varandras svar. Att spela in deltagarna under intervjuerna var även fördelaktigt 
eftersom det innebar att vi som intervjuade kunde stötta respektive lärare, exempelvis om hen 
sökte efter vissa ord eller gestikulerade (ibid.).  
 

När en studie kan genomföras ännu en gång och ge samma resultat så har studien 
tillförlitlighet och reliabilitet (Trost, 2010, s. 132). Det är dock svårt att prata om reliabilitet 
när en studie liksom denna delvis grundar sig på kvalitativa intervjuer. När en person blir 
intervjuad så finns det inga garantier att hen ger exakt samma svar igen vilket kan förändra 
studiens resultat (ibid.). För att stärka reliabiliteten i denna studie har vi skrivit en detaljerad 
beskrivning av analysmetoden (Denscombe, 2018, 421). Denscombe menar att en kvalitativ 
studies reliabilitet kan stärkas med genom ett tydligt metodavsnitt. En tydlig beskrivning av 
avsnittet metod gör det möjligt för läsaren att på egen hand göra en bedömning av studien 
samt om den skulle kunna genomföras igen (ibid.).  
 
För att studera hur tvålärarsystemet fungerar i det aktuella klassrummet skapades även en 
kolumn i observationsschemat som visade val av undervisningsstrategier. Orsaken till varför 
vi valde att inte inkludera de sex undervisningsstrategierna i kategorischemat var för att vi i 
efterhand skulle kunna analysera vilka undervisningsstrategier som används i Regnbågen (se 
bilaga 2). Rubinstein Reich och Wesén menar att ett kategorischema som är för detaljerat kan 
göra att observatörerna inte tittar efter oförutsedda händelser (Rubinstein Reich & Wedén, 
1986, ss. 18-19). Valet att genomföra observationer gjordes för att vi skulle kunna jämföra de 
konkreta undervisningsstrategier som användes i Regnbågens klassrum med de 
undervisningsstrategier som Friend et al. rekommenderat (2010, s. 12). Syftet med 
observationerna var framförallt att se hur lärarna arbetade och undervisade i klassrummet och 
sedan jämföra det med deras tidigare påståenden som sades under intervjuerna.  
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Enligt Denscombe har en studie validitet om studiens forskningsfrågor blir besvarade (2018, 
ss. 387-388). Eftersom syftet med denna studie är att ta reda på vilka undervisningsstrategier 
som används i Regnbågen så var det av relevans att genomföra observationer. Det var även 
av relevans att ställa frågor gällande undervisningen då det gav oss en fördjupad förståelse för 
Regnbågens undervisning.  

6.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ska de som genomför forskning och 
undersökningar som involverar människor arbeta utefter individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra mindre krav: 
 
Det första kravet är informationskravet som innebär att deltagarna i studien bör vara 
informerade om vad studien eller projektet går ut på samt att deras deltagande är frivilligt 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  Inför att lärarna skulle intervjuas och vara delaktiga i studien 
blev de skriftligt och muntligt informerade om att deras deltagande är frivilligt samt att deras 
deltagande kan avbrytas när som helst (se bilaga 1) (ibid., ss. 9-10).  
 
Det andra kravet är samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Båda lärare 
undertecknade sitt godkännande för att delta i studien. Innan intervjuerna påbörjades frågade 
vi lärarna ytterligare en gång om det var okej att de blev inspelade samt påminde vad syftet 
med intervjun och inspelningen var.  Samtyckeskravet tillämpades alltså vid två tillfällen där 
ett av tillfällena gav lärarna chans att avbryta sitt godkännande (ibid., ss. 9-10). 
Observationsanteckningarna gjordes utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer för “God 
forskningssed” genom ett så kallat observationsschema. Inga dialoger fördes med elever eller 
lärare då observationerna skulle vara så objektiva som möjlig (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26).  
 
Den tredje kravet är konfidentialitetskravet som syftar till att alla deltagares identitet ska 
skyddas så att ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 
Konfidentialitetskravet behandlas i detta arbete genom att den insamlade datan finns förvarad 
i en mapp samt att alla personuppgifter är anonymiserade förutom i de formulär där 
deltagarnas medgivanden tillkännagetts.  
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att vi som genomför studien 
inte får använda den insamlade datan i annat ändamål än vad vi uttryckt oss om. Den data 
som som intervjuer och observationer genererar får endast användas i forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I denna studie har vi tagit hänsyn till de fyra kraven som 
individskyddskravet innehåller (se bilaga 1). 
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas uppsatsens resultat och analys som är uppdelat i två huvudteman. Det 
första temat avser att presentera vilka undervisningsstrategier som används i Regnbågen och 
det andra temat avser att presentera hur inkludering och flerspråkighet hanteras i Regnbågen. 
Dessa teman är av relevans för att besvara studiens forskningsfrågor och har utkristalliserats 
från intervjuerna med lärarna samt de observationer som genomförts i klassrummet. I slutet 
av varje tema presenteras en analyserande sammanfattning som grundas i studiens teoretiska 
utgångspunkter.   

7.1 Undervisningsstrategier i Regnbågen 

7.1.1 Lärarnas val av undervisningsstrategier 

Kajsa och Micke berättade under intervjuerna att Regnbågen för närvarande består av 32 
elever vilket har lett till deras beslut att ofta dela upp klassen i två grupper med 16 elever i 
varje grupp. Enligt Friend et al. är dock det ultimata elevantalet för en klass med 
tvålärarsystem 25 elever, vilket inte överensstämmer med Regnbågenselevantal som är 32 
stycken elever (2010, ss. 11-15). Detta har påverkat Kajsa och Micke till att ofta dela upp 
klassen”[…] vanligtvis brukar vi göra att vi speglar, att vi gör samma sak […]” (Micke, 
2019-11-21). Utifrån vad Kajsa och Micke sagt under intervjuerna kan vi konstatera att 
undervisningsstrategin parallell undervisning sker i Regnbågens klassrum (Friend et al., 
2010, s. 12). Parallell undervisning sker när Micke och Kajsa delar upp klassen i halvklass 
och genomför samma undervisning samtidigt i de olika klassrummen. Micke berättade under 
intervjun att de ibland också undervisar om samma sak när de väljer att dela upp eleverna i 
två grupper, vilket Micke benämner som att de speglar lektionerna ” […] vanligtvis brukar vi 
göra att vi speglar, att vi gör samma sak” (Micke, 2019-11-21). Kajsa och Micke menade att 
de valt att dela på klassen eftersom att de upplever att Regnbågens totala elevantal är för stort 
för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Under intervjun påpekade Micke att indelningen 
av grupperna var slumpartad, utan några baktankar eller medvetna val. Detta var något som 
Kajsa inte höll med om utan menade att uppdelningen av gruppen har gjorts utifrån elevers 
sociala kompetens. Kajsa menade att gruppindelningen har utgått från vilka elever som inte 
fungerar med varandra samt vilka elever som kan ta hjälp av varandra i undervisningen. 
Kajsa påpekar även att gruppindelningen inte har skett utifrån språkliga förutsättningar. “[...] 
så eh vi har ju delat in barnen i grupp ett och grupp två. Bara dom ska inte vara med 
varann...och dom kan ha stöttning av varann. Vi har tänkt lite så. Inte språkligt eller så.” 
(Kajsa, 2019-11-21). Under intervjun sa Kajsa även att hon och Micke medvetet har valt att 
till inte placera vissa elever med varandra eftersom de antingen kan störa varandra eller andra 
elever på olika sätt. Micke uttryckte dock att när han och Kajsa undervisar varsin halvklass så 
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tar de hjälp av extra pedagogiska resurser som hjälper till att stötta de elever som behöver 
mer hjälp. 
 

[…] först har vi delat upp grupperna och sen är det någon som behöver stöd eller 
utmaning på något vis, ja då använder vi våra resurser också […] för att sitta och 
stötta upp de elever som behöver hjälp med läsförståelse så att man sitter och 
tränar läsning eller vad det nu kan vara. (Micke, 2019-11-21) 

 
De båda lärarna gav även exempel på en matematiklektion de haft då de delade upp 
Regnbågen i två grupper. Micke undervisade i geometri och Kajsa undervisade om 
multiplikation och division. Kajsa och Micke bytte sedan elevgrupp med varandra för att alla 
elever skulle få ta del av båda lektioner.  
 

[…] en sak gjorde vi i måndags, då jobbade jag med geometrin och Kajsa jobbade 
med multiplikation division. […] sen bytte vi då, så att dem som jobbade med 
multiplikation division, dem jobbade jag med i geometrin. (Micke, 2019-11-21).  

 

Lärarna väljer alltså att arbeta i halvklass för att kunna stötta fler elever utifrån deras 
individuella behov. I intervjuerna framgick det även att undervisningen sker i två olika ämnen 
när eleverna är uppdelade i två grupper. Båda halvklasserna får ta del av båda lärares 
undervisning eftersom de roterar och byter plats. Detta kan liknas med Friend et. al.s 
undervisningsstrategi stationsundervisning ((Friend et al., 2010, s. 12).). Friend et. al. menar 
att stationsundervisning har som syftet att variera sina instruktioner utifrån vilken elevgrupp 
som befinner sig i klassrummet (ibid.).  
 

Micke berättade under sin intervju att när Kajsa undervisar brukar han röra sig bakom klassen 
och på sidan om gruppen för att se hur delaktiga eleverna är.  
 

Jag vill inte att eleverna ska bara kunna stirra sig blinda på bara ett håll för då 
tappar man koncentrationen och då börjar man stirra. [...] Så väldigt mycket på 
utsidan, hela tiden. Kommer jag på insidan, då är det, då kan det vara väldigt 
mycket att jag gör att någon elev tappar fokus istället, jag hamnar framför en elev 
eller vad det nu kan vara. (Micke, 2019-11-21) 

 
Micke menar att om han hela tiden rör sig runt eleverna och ibland även ställer frågor så 
aktiveras de eftersom de måste röra sina huvuden och blicken. Micke menar att syftet med att 
vara den lärare som inte undervisar är att man kan se vilka elever som håller på att tappa 
fokus och till exempel titta ut genom fönstret samt lyfta de elever som man märker hänger 
med men inte räcker upp handen. Micke kan då påpeka för Kajsa att en elev kan och be 
henne ställa en fråga till eleven. Liknande information som Micke nämnde i citatet ovan så 
framkom det även i intervjun med Kajsa som i sin tur menade att just tvålärarsystemet skapar 
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möjligheter till att få en större överblick i klassrummet. Kajsa syftade bland annat till att det 
var svårt att hålla koll på alla elever när hon skötte undervisningen men att Micke då stöttade 
upp genom att röra sig bland eleverna. 
 

[...] överblicken. Vad händer i klassrummet? Som man annars kan missa när man 
undervisar. du har ögonkontakt med nån och så ser man inte vad som händer där 
borta *pekar åt motsatt håll* eeh, att man hjälps åt, dels i 
undervisningssituationerna om man glömmer nånting eller inte kan nånting [...] 
(Kajsa, 2019-11-21) 

 
Vi bad även lärarna att beskriva en lektion i svenska som de haft. Båda lärarna beskrev en 
lektion där Kajsa var den lärare som undervisade och stod vid tavlan, medan Micke satt ner 
med eleverna vid bänkarna och lyssnade på Kajsas genomgång. Lärarna beskrev att Micke 
placerade sig vid ett bord med en elev som inte förstod svenska. Eleven kunde dock engelska 
vilket gjorde att Micke valde att översätta simultant till eleven det som Kajsa sa till övriga de 
eleverna. På den andra lektionen som hade samma innehåll men med en ny grupp elever, satt 
Micke vid ett bord och stöttade en annan elev som inte förstod någon svenska. För att hjälpa 
denna elev att förstå det Kajsa sa så användes en iPad och Micke översatte genomgången 
med hjälp av Google translate. Ett annat förhållningssätt som sker mellan lärarna är när de 
kompletterar varandras undervisning med kommentarer för att erbjuda eleverna fler exempel 
av det som undervisas.  
 

[...] men den här typen av instruktioner har dem missat att ta upp. Så jag räcker 
upp handen likadant och så pratar, ger hon mig ordet, ja men den här typen, 
experiment kan också vara en typ av instruktioner, ja juste och vad är experiment 
och så pratar vi om det [...] (Micke, 2019-11-20) 

 
Detta citat visar hur Micke brukar kommentera Kajsas undervisning när han har en mer 
passiv roll och sitter ner med eleverna under genomgång. Exemplet ovan kan vi koppla till 
Friend et al.s undervisningsstrategi komplementär undervisning eftersom en lärare håller i 
undervisningen medan den andra cirkulerar bland eleverna och kompletterar den 
undervisande läraren vid behov (Friend et al., 2010, s. 12). 
 
Kajsa berättar att klassen har börjat arbeta med kooperativt lärande och beskriver att 
elevernas olika styrkor och svagheter kompletterar varandra i grupparbeten: “[...] det kan ju 
vara nån som är väldigt stark i att arbeta i grupp, som vi vet om. tillsammans med nån som vi 
vet behöver lite extra pushning och få veta hur man gör.“. Även Micke tar upp kooperativt 
lärande som ett arbetssätt som gynnar samtliga elever: “[...] att man ska jobba tillsammans 
och att man lär av varandra och då behöver man ju elever som funkar tillsammans med 
samarbete, olika styrkor och olika saker.”. De grupper som eleverna arbetar i när de arbetar 
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med kooperativt lärande roteras inte då det fortfarande är ett ganska svårt arbetssätt för 
eleverna. Genom att hålla sig till samma grupp menar Kajsa att eleverna får “jobba ihop sig” 
och testa på olika roller och ansvarsområden i grupparbeten.  
 

7.1.2 Observerade undervisningsstrategier 

Under observationen uppmärksammade vi några elever långt bak som tappade fokus under 
lektionen och stod upp varvat med att hänga på bordet. Varken Kajsa eller Micke 
uppmärksammade dessa elever. Dock uppmärksammade Micke andra elever som stirrade ner 
i sin bänk eller nästan låg på bänken. Micke gick runt bland eleverna och gav en del av dem 
massage på axlarna vilket gjorde att de satt sig upp och riktade sitt fokus mot Kajsa igen. Vi 
kunde även observera att Micke rörde sig i ett visst mönster. Han rörde sig bakom klassen, 
längst bak i klassrummet, samt på sidan om gruppen vilket gjorde att han inte hamnade 
framför någon elev. Utifrån dessa observationer konstateras det är Regnbågen använder sig 
av undervisningsstrategin komplementär undervisning. Komplementär undervisning innebär 
att den lärare som inte undervisar framme vid tavlan cirkulerar i klassrummet bland eleverna 
för att hjälpa de elever som behöver stöttning i sitt lärande (Friend et al, 2010, s. 12). Under 
observationerna har vi sett att den komplementära undervisningsstrategin förekommer under 
majoriteten av lektionerna. Utifrån det Micke berättade om hur hans och Kajsas lektioner 
brukar se ut, har vi även där sett att den komplementära undervisningen använts flitigt i 
Regnbågen.  
 
Under en annan lektion som Micke undervisade höll sig Kajsa mycket på vänster sida av 
klassrummet vilket gjorde att hon och Micke kunde ha ögonkontakt med varandra. Vi såg 
under observationerna att lärarna inte behövde prata med varandra utan behövde endast 
använda blickar och nickningar så kunde de smidigt och obemärkt ändra fokus på 
undervisningen vid behov. Vid en annan observeration befann sig Kajsa och Micke bredvid 
varandra under genomgången där båda talade med eleverna och förklarade lektionens 
innehåll. Lärarna kompletterade varandra och förtydligade där de ansåg att det behövdes. 
Detta sätt att undervisa på kopplar vi till undervisningsstrategin samundervisning (Friend et 
al. 2010, s.12).  
 
Både Kajsa och Micke visade under observationerna att de hjälper elever på olika sätt under 
genomgångar, gemensamma diskussioner samt lektioner där alla elever befinner sig i samma 
klassrum. Vid två tillfälle observerade vi att Kajsa undervisade och Micke höll sig bland 
eleverna och aktiverade dem på olika sätt samt kunde komplettera Kajsa när han ansåg att 
något behövde förtydligas för eleverna.  
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7.1.3 Sammanfattning av undervisningsstrategier i Regnbågen 

Utifrån våra observationer och intervjuer drar vi slutsatsen att lärarna använder varierade 
undervisningsstrategier.  Undervisningen i Regnbågen sker i både helklass och i halvklass. 
Med utgångspunkt i de sex rekommenderade undervisningsstrategierna för tvålärarsystem/co-
teaching kan vi koppla lärarnas undervisning till fyra av de sex strategierna (Friend et al., 
2010, s. 12). Under observationerna såg vi att den komplementära undervisningsstrategin 
förekommer under majoriteten av lektionerna. Denna strategi synliggjordes exempelvis när 
Micke höll i undervisningen och Kajsa gick runt och stöttade elever samt sporadiskt 
kompletterade Mickes undervisning med kommentarer. I intervjuerna framkom det även att 
parallell undervisning sker när Micke och Kajsa delar upp klassen i halvklass och genomför 
samma lektion samtidigt i de olika klassrummen. Lärarparet beskrev även 
stationsundervisning när de förklarade att de ibland undervisar en halvklass var, fast i olika 
ämnen. Både under intervjuerna och observationerna noterades att lärarparet ibland 
undervisar tillsammans framme vid tavlan vilket kan kopplas till undervisningsstrategin 
samundervisning. Varken i intervjuerna eller i observationerna har vi inte sett några tecken på 
att Regnbågen skulle undervisas utifrån undervisningsstrategierna varvad undervisning eller 
en undervisar och en observerar. I intervjuerna framgick dock att det finns tillfällen då några 
elever blir placerade i mindre grupp för att läsa eller få stöttning från någon av lärarna eller 
resursen.  

7.2. Inkludering i flerspråkiga Regnbågen 

Under denna rubrik presenteras hur inkluderingen ser ut i Regnbågen. Regnbågens 
inkludering kommer att presenteras utifrån de tre olika inkluderingskriterierna, olikhet ses 
som tillgång, social delaktighet samt pedagogisk delaktighet (Nilholm & Alm, 2010, s. 243).  
Resultatet har utkristalliserats från både intervjuer och observationer.  

7.2.1 Social delaktighet i Regnbågen 

Både Kajsa och Micke berättar att det är ett öppet klimat i klassrummet och att detta bland 
annat är tack vare att de lagt ned mycket tid på att skapa ett klassrum där eleverna känner sig 
trygga och där ingen skrattar åt någon annan.  
 

[...] jobbat upp en acceptans, att man får vara den man vill vara att man får jobba 
med det man behöver, att man inte alltid måste jobba med samma sak, [...] inte är 
något man skrattar åt ifall det är någon som gör på ett annat sätt än ditt. (Micke, 
2019-11-20) 

 
Micke berättade att Regnbågen under de första åren tillsammans, arbetade mycket med att 
skapa en trygg grupp där man accepterar och respekterar varandra, vilket enligt Nilholm och 
Alm är ett tecken på att det är en trygg grupp (Nilholm & Alm, 2010, ss. 246-247).  
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Under intervjuerna berättade Kajsa och Micke att de har ett bra klimat samt öppna dialoger 
inom lärarparet vilket de försöker att framhäva även i klassrummet framför eleverna. Micke 
sa vid ett tillfälle att deras relation tillåter att den ena kan kommentera och lägga till 
information inför eleverna under tiden som den andra håller i en genomgång. Kajsa sa under 
intervjun att de öppna dialoger som hon och Micke har under lektionerna, är positivt för 
eleverna eftersom de får se hur hon och Micke förhåller sig till varandra: “[...] för dem ser ju 
hur vi gör gentemot varandra. Det är inte höjda röster, det här inte hårda ord” (Kajsa, 2019-
11-21). I och med Kajsa och Mickes öppna dialoger mellan varandra i klassrummet så skapas 
ännu ett socialt forum som eleverna att vara delaktiga i (Erlandsson, 2015, s. 9).  

7.2.2 Olikhet ses som tillgång i Regnbågen 

Det framkom både i intervjuer och observationer att Regnbågen inte arbetar med elevernas 
modersmål i undervisningen. Kajsa menar att den enspråkiga normen har gjort att eleverna 
idag följer kunskapskraven för svenska och inte den för svenska som andraspråk: “[...] vi vill 
ju egentligen inte ha barn som har SVA, om vi säger så. utan vi försöker ju arbeta bort det. 
[...] kanske vi har 4-5 max.”. Nilholm och Göransson menar dock att olikhet, i detta fall 
flerspråkigheten, bör ses som en tillgång i undervisningen för att öka inkluderingen i 
klassrummet (2019, s. 30). Kajsa och Micke berättade under intervjuerna att det finns 16 
olika modersmål i klassen, exklusive svenska och engelska. De olika modersmål som finns i 
klassen ansåg lärarparet inte är något som behöver används eller uppmuntras i 
undervisningen. Micke nämnde att han pratade arabiska med en del elever i början, när 
många hade svårigheter med förståelsen, men att han anser att det behovet inte längre finns. 
Varken Micke eller Kajsa har som vana att låta eleverna använda sitt modersmål i 
undervisningen. “[...] det är ju den svenska pedagogiken och det svenska språket som ska 
råda” (Kajsa, 2019-11-21). Vi frågade även om eleverna uppmuntras att använda sitt 
modersmål under skoltid. Kajsa berättade då att det snarare är stort fokus på att få eleverna att 
prata svenska under skoltid: “[...] vi måste värna om svenskan för det är, för många barn är 
det ju den enda gången dom pratar svenska, det är de här timmarna på skolan.”. Kajsa 
menade att fokuseringen på att prata svenska under skoltid har lett till att övervägande del av 
eleverna i klassen har gått från att följa kursplanen för svenska som andraspråk till svenska. 
Hon menade att det faktum att de bara använder svenska i undervisningen har lett till att 
nästan alla elever ligger på samma nivå kunskapsmässigt: ” [...] sen har vi några som 
verkligen skjutit i höjden enormt, som är tvåspråkiga, så vi har nog ändå ett gäng som är på 
ungefär samma nivå skulle jag säga. oavsett härkomst och så.” (Kajsa 2019-11-20). Kajsa sa 
dock att det faktum att Micke förstår arabiska kan vara en trygghet för vissa elever som 
behöver översättning ibland. Vissa elever i Regnbågen stöttar även varandra språkligt om det 
är någon som inte förstår.  
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7.2.3 Pedagogisk delaktighet i Regnbågen 

Micke förklarar att när elever har en typ av svårighet så grundas svårigheten ofta i språket. 
Micke menar att språkkunskaperna ofta påverkar lärandet i andra ämnen och att det därför 
ofta blir samma elever som går ut och arbetar i mindre grupp:  
 

Det blir ju ett visst mönster för har man en svårighet, så tenderar det att påverka 
väldigt många ämnen eftersom alla ämnen grundar sig i svenskan, så att har man 
svårighet med det så blir det ju så. (Micke 2019-11-20) 

 
Även Kajsa beskriver att det tenderar att vara samma grupp som går ut från klassrummet. 
Kajsa anser dock att det inte är någonting som påverkar klassens gruppdynamik utan 
beskriver att övriga klassen knappt märker att gruppen går ut: det bara “’jaha, nu går dom ut’ 
det är ingen som bryr sig om det.” (Kajsa, 2019-11-20). Enligt Nilhom och Alm innebär 
pedagogisk delaktighet att elever inkluderas i den ordinarie undervisningen och att 
undervisningen anpassas utefter elevernas behov. Exkludering och gruppering av en grupp 
elever kan leda till bristande pedagogisk delaktighet (2010, 243). 
 
Under en av lektionerna som vi observerade framgick det att några elever var i behov av extra 
hjälp i undervisningen. Så snart lektionen började gick två elever som inte kan svenska ut ur 
klassrummet med en pedagog för att få språkligt stöd utanför klassrummet. Under 
intervjuerna gav både Kajsa och Micke exempel på hur stöttning av elever som inte kan 
svenska brukar se ut. En av lärarna brukar till exempel sitta med en eller två elever och ta 
hjälp av Google translate för att översätta. Denna stöttning görs parallellt i klassrummet med 
den undervisning som sker för resten av eleverna i Regnbågen. Detta kan liknas med Nilholm 
och Alms fallstudie där de elever i behov av extra stöd berättade att de upplevde sig 
inkluderade när de fick stöttning av en lärare inuti klassrummet och därmed fick befinna sig 
tillsammans med sina klasskamrater (2010, s. 249). 
 
Båda lärare beskrev att de språkliga svårigheter som finns i klassen innebär att 
undervisningen anpassas efter gruppens språkliga nivå. Kajsa förklarade att för de två elever i 
klassen som har svenska som modersmål, så kan anpassningen innebära att undervisningen 
inte blir särskilt utmanande. Kajsa menar dock att hon och Micke försöker hålla samma nivå 
på undervisningen för alla elever, oavsett språkliga förutsättningar:  
 

Dom två vi har, har eh inte varit superstarka från början, i språket, och sen har vi 
några som verkligen skjutit i höjden enormt, som är tvåspråkiga. Så vi har nog 
ändå ett gäng som är på ungefär samma nivå skulle jag säga. oavsett härkomst och 
så. (Kajsa 2019-11-20) 
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Under intervjun påpekade Micke att han inte ser den språkliga anpassningen som en 
förenkling, utan snarare ett “förtydligande” av lektionsinnehållet vilket, enligt honom, gynnar 
alla elever. Båda lärarna i Regnbågen tar även upp kooperativt lärande som ett tillfälle där 
eleverna kan lära av varandra och att det är ett arbetssätt de använder för att anpassa 
undervisningen: ”[...] vi tänker anpassingar, vi tänker just nu ganska mycket kooperativt 
lärande.” (Kajsa 2019-11-20)    
 
Det kooperativa lärandet anser Kajsa gynnar elevernas lärande. Under observationerna såg vi 
att eleverna fick arbeta med sina individuella arbetsscheman. Kajsa placerade sig vid ett bord 
med två elever som var i behov av språkligt stöd. Eleverna spelade spel och Kajsa hjälpte 
dem att kommunicera med varandra genom att använda gester och prata svenska. Hon 
använde sig även av en iPad där hon översatte svenska begrepp till en av elevernas 
modersmål med hjälp av Google translate. Ett annat språk som vi märkte används i 
klassrummet är engelska. I observationerna såg vi att engelskan används för att kommunicera 
mellan en elev som inte kan svenska och en elev som kan svenska. Även Kajsa använde 
engelska för att kommunicera och förtydliga instruktioner för den elev som behärskar 
engelska.  
 

Nilholm och Alm menar att den inkluderande pedagogiken avser att ta till vara på elevernas 
olikhet och använda den som en tillgång i undervisningen (2010, s. 243). När elever med 
olika språkliga och kunskapsmässiga förutsättningar går i samma klass är det viktigt att 
anpassa undervisningen efter gruppen så att alla elever blir delaktiga och inkluderade 
(Nilholm & Göransson 2019, s. 30).  

7.2.4 Sammanfattning av inkludering och flerspråkiga elever 

Det sker en del anpassningar där språksvaga elever blir inkluderade i ordinarie klassrum, till 
exempel när de fick använda sig utav Google translate för att hänga med i undervisningen. 
Även individuella arbetsscheman är en bra anpassning för att eleverna ska bli pedagogiskt 
delaktiga. Trots detta så finns det stora delar i undervisningen där den pedagogiska 
delaktigheten brister.  Exempelvis när elever återkommande grupperas eller exkluderas helt 
och hållet från klassrummet på grund utav bristande språkliga förmåga. Grupperingen och 
exkluderingen av språksvaga elever innebär att dessa riskerar att stigmatiseras i klassen.  
 
Eftersom det råder en enspråkig norm i Regnbågen och att flerspråkigheten inte utnyttjas i 
lärandesyfte brister inkluderingskriteriet Olikhet ses som en tillgång. Däremot har Kajsa och 
Micke jobbat mycket med att skapa ett öppet klimat i klassrummet där ingen skrattar åt någon 
annan samt att eleverna ska känna sig trygga i gruppen. Tack vare deras gedigna arbete med 
gruppsamhörigheten så uppnår de kriteriet för social delaktighet.  
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8. Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer vi att diskutera resultaten av analysen i föregående kapitel mot 
tidigare forskning samt annan relevant litteratur.  

8.1 Undervisningen i Regnbågen 

Tvålärarsystem är en undervisningsmetod som, om den används på rätt sätt, gynnar 
flerspråkiga elever då de två lärarna kan erbjuda en mer varierad undervisning och därmed 
tillgodose fler elevers behov (Bahamode & Friend, 1999, ss. 1-3).  
 
Kajsa och Micke använder olika undervisningsstrategier i Regnbågen. Att variera 
undervisningen beroende på ämne och elevernas förkunskaper som lärarna i Regnbågen gör, 
betyder att lärarna anpassar undervisningen utifrån eleverna och inte tvärtom. Att utgå ifrån 
elevernas förkunskaper och anpassa undervisningen därefter menar Erlandsson är skolans 
uppgift (2015, s. 19). Användningen av olika undervisningsstrategier är dessutom positivt för 
inkluderingen av elever eftersom det skapar möjligheter till att erbjuda elever mer individuell 
handledning (Sundqvist & Lönnqvist, 2016, ss. 38-56). Att kunna ha en varierad 
undervisning där lektionerna inte alltid ser ut på samma sätt och där vissa ämnen undervisas i 
halvklass är något som tvålärarsystem möjliggör. Det är, enligt Sundqvist & Lönnqvist, 
viktigt att utnyttja den lärartäthet som tvålärarsystemet skapar eftersom elever i behov av 
extra hjälp kan bli stöttade utan att exkluderas från det undervisande klassrummet (2016, ss. 
38-56).  
 
När Kajsa och Micke arbetar enligt komplementär undervisning är hela klassen samlad och 
alla får exakt samma instruktioner av den undervisande läraren. Enligt Friend et al. bör den 
lärare som inte undervisar vid tavlan cirkulera i klassrummet bland eleverna och hjälpa de 
som behöver extra stöttning i sitt lärande (2010, s. 12). När Micke tar rollen som cirkulerande 
lärare är han mycket lyhörd och upptäcker de elever som börjar tappa fokus eller behöver 
extra stöttning. Mickes roll blir viktig eftersom han når fram till de elever som annars hade 
tappat fokus och inte hängt med i undervisningen. Den komplementära 
undervisningsstrategin i Regnbågen gör att eleverna blir pedagogiskt delaktiga i 
undervisningen, eftersom den cirkulerande läraren hjälper elever att återuppta sin 
koncentration under lektionerna. Att den komplementära undervisningen ökar inkluderingen i 
klassrummet genom pedagogisk delaktighet är dessutom något Nilholm och Alm har hävdat i 
sin studie (2010, s. 249). 
 
I Regnbågen används även kooperativt lärande som undervisningsmetod och detta är enligt 
Garcia och Wei ett gynnsamt arbetssätt för att andraspråkselever ska lära sig 
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undervisningsspråket (2014, ss. 166-167). Inom kooperativt lärande kan eleverna fungera 
som läranderesurser för varandra och språksvaga elever blir inkluderade i ordinarie 
undervisning (Nilholm & Alm, 2010, ss. 246-247; Garcia & Wei, 2014, ss. 166-167).  
 
Lärartätheten i ett tvålärarsystem kan öka förutsättningarna att stötta elever mer individuellt 
och ökar även möjligheterna att skapa goda relationer med dem. Vid samundervisning turas 
Kajsa och Micke om att ge eleverna instruktioner och komplettera varandra. Det gäller att 
lärarna är lyhörda gentemot varandra och elevernas uppmärksamhet för att veta vilka delar av 
instruktionerna som behöver förtydligas under lektionens gång. För att samundervisningen 
skall kunna genomföras på ett givande sätt är det viktigt att lärarparet har en god 
kommunikation och ett stort förtroende för varandra (Friend et al., 2010, s. 12).  När Kajsa 
och Micke undervisar hela klassen tillsammans genom samundervisning och komplementär 
undervisning så kompletterar de varandras styrkor och svagheter. Enligt Elaina Bafaro är 
samundervisning den undervisningsstrategi som gynnar lärare mest eftersom de behöver 
kommunicera mycket med varandra och kan därmed även lära av varandra (2016, s. 6). Den 
lärare som har den passiva rollen kan till exempel ställa frågor till den undervisande läraren 
vilket kompletterar undervisningsinnehållet. Dialogen som uppstår mellan lärarna i 
samundervisning och komplementär undervisning förbättrar därmed kvalitén av 
lektionsinnehållet tack vare att instruktionerna blir mer varierade. De varierade 
instruktionerna som de två lärarna kan erbjuda skapar dessutom förutsättningar för att fler 
elever ska kunna hänga med i undervisningen. Nilholm och Alm anser att i den 
komplementära undervisningen skapas en miljö där fler elever upplever sig inkluderande 
(2010, s. 249).   
 
Syftet att använda parallell- och stationsundervisning i Regnbågen har varit att skapa mindre 
grupper och därmed kunna erbjuda eleverna mer individuellt pedagogiskt stöd.  Även Friend 
et al. anser att små undervisningsgrupper är mer gynnsamt för lärandet än stora 
undervisningsgrupper, då fler elever får möjlighet att ta plats och ställa frågor (2010, s. 12). 
Enligt Båvner är syftet med att implementera tvålärarsystem dock att öka lärartätheten i 
klassrummet så att man kan erbjuda eleverna mer individuellt pedagogiskt stöd (Båvner, 
2018). Resultatet av Regnbågens tvålärarsystem har dock skapat ett ökat elevantal vilket i sin 
tur har lett till att lärarna har valt undervisningsstrategier där de ofta delar på klassen och 
undervisningen istället leds av en lärare i varje klass. Enligt Friend et al. är det ultimata 
elevantalet för en klass med tvålärarsystem 25 elever (2010, ss. 11-15), men likt fallet 
Regnbågen har Kimberly West i sin avhandling kommit fram till att stora klasser är en vanlig 
negativ effekt av tvålärarsystemets implementering (2016, s. 7).  
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8.2 Flerspråkighet och inkludering i Regnbågen 

Enligt Micke och Kajsa har de lagt ned mycket tid på att skapa en trygg grupp och ett öppet 
klimat i Regnbågen. Den trygga gruppen skapar förutsättningar för att eleverna ska bli socialt 
delaktiga vilket är viktigt för att Regnbågen skall vara en inkluderande klass. Ett öppet klimat 
är viktigt för att elever ska kunna känna sig inkluderade då det ökar förutsättningarna för att 
kunna göra det ”onormala” till det ”normala” (McLeskey & Waldron, 2007, s. 162). Hade 
Regnbågen inte varit en trygg klass med ett öppet klimat så hade de elever med sämre 
förutsättningar potentiellt haft svårare att vara delaktiga i den sociala gemenskapen. I 
Regnbågens är elevers olika språkliga förutsättningar inte är ett hinder för att eleverna ska 
vara socialt delaktiga, tack vare att Kajsa och Micke lagt ned mycket tid på att höja 
acceptansen och att eleverna känner sig trygga i klassrummet (Nilholm & Alm, 2010, ss. 245-
246). Trots elevernas sociala och kunskapsmässiga olikheter så har lärarparet skapat en grupp 
elever som är trygga med varandra. Dock har vi utifrån våra observationer sett att en 
elevgrupp, på grund utav sina bristande språkliga förmågor, vid flera tillfällen placerades vid 
ett enskilt bord i klassrummet, vilket kan ha en negativ effekt på den pedagogiska 
delaktigheten. Elevgruppen fick muntligt stöd av en resurs under hela lektionen och 
resterande elever arbetade individuellt i klassrummet. Enligt Friend kan omplacering och 
gruppering av språksvaga elever innebära att de riskerar att stigmatiseras och inte bli lika 
pedagogiskt delaktiga som övriga klasskamrater (Friend et al., 2010, s. 12). Uppsatsens 
resultat visar dessutom att språksvaga elever ibland helt exkluderas och placeras utanför 
ordinarie klassrum för att ge dem ytterligare språkligt stöd. När vissa elever återkommande 
placeras tillsammans eller exkluderas kan dessutom en “vi” och “dem”-känsla uppstå i 
klassen, vilket enligt Nilholm och Göransson inte gynnar känslan av gemenskap och 
inkludering (Nilholm & Göransson, 2019, s. 30-32). De anpassningar som dock görs i 
Regnbågen är positiva för den pedagogiska delaktigheten då de ökar möjligheten för att 
elever med olika förutsättningar att kunna delta i ordinarie undervisning (Nilholm & 
Göransson, 2019, s. 30).  
 
I Regnbågen har Micke kunskaper i arabiska, vilket han och Kajsa gemensamt har beslutat att 
inte utnyttja i undervisningen då de anser att det inte skulle gynna elevernas lärande. Flera 
studier och forskning har dock påvisat att man bör låta elever använda sin flerspråkighet i 
klassrummet och se det som en tillgång i lärandet. Att uppmuntra elever att skriva på sitt 
modersmål samt jämföra texter i undervisningsspråket och modersmålet är strategier som är 
gynnsamma för andraspråksinlärning (Svensson, 2015, s. 37; García & Wei, 2014, ss. 167-
168). Mickes kunskaper i arabiska skulle kunna användas som en tillgång för att hjälpa 
elever, med arabiska som modersmål, att utvecklas i det svenska språket. Bahamonde och 
Friend menar även att andraspråkselevers lärande dessutom gynnas av att undervisas i en 
inkluderande miljö där de känner sig delaktiga i den ordinarie undervisningen (1999, s. 3). I 
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Regnbågen användes varierande undervisningsstrategier för att hjälpa elever som är i behov 
av språkligt stöd. Det som dock framkom var att det inte alltid var inkluderande lösningar. 
Till exempel så såg vi under observationerna att två elever som inte behärskar svenska 
placerades med en annan pedagog utanför klassrummet. Enligt García och Wei ska 
flerspråkiga elever placeras i det ordinarie klassrummet för att få möjlighet att lära sig 
undervisningsspråket och ämneskunskaper samtidigt (2014, s. 13). När eleverna placerades 
utanför klassrummet på grund utav sin bristande språkliga förmåga exkluderades de från 
ordinarie undervisning och riskerar därmed att halka efter i andra ämnen. Exkluderingen av 
elever som inte behärskar undervisningsspråket skapar dessutom en “vi och dem-mentalitet” i 
klassrummet vilket inte gynnar inkluderingen och elevers pedagogiska delaktighet (Nilholm 
& Göransson, 2019, ss. 30-32).  
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9. Konklusion 

Regnbågens lärare ibland väljer delvis att undervisa eleverna i helklass med hjälp av 
komplementär- och samundervisning. Ibland delar Micke och Kajsa även upp klassen i två 
halvklassgrupper där undervisningsstrategierna parallell- och stationsundervisning används. 
Lärarna i Regnbågen menar att uppdelningen av klassen innebär att de kan erbjuda elever mer 
individuellt stöd. Det som dock går förlorat när klassen delas upp i två grupper är närvaron av 
den andra pedagogen i klassrummet. När lärarna undervisar en halvklass var blir det svårare 
att nå ut till samtliga elever eftersom instruktionerna då endast utgår från en lärares 
perspektiv. Den enda stöttning som lärarna kan få när de undervisar i halvklass är assistans 
från en pedagogisk resurs. Eleverna erbjuds därmed endast en variation av instruktioner. 
Fördelen med samundervisning och komplementär undervisning är att Kajsa och Micke 
utnyttjar tvålärarsystemet till fullo. De kompletterar varandras styrkor och svagheter och 
erbjuder eleverna varierade och differentierade instruktioner och tillgodoser därmed 
elevernas olika lärandebehov. När samundervisning och komplementär undervisning används 
så utnyttjas tvålärarsystemet som bäst i och med att en lärare alltid finns tillgänglig för 
eleverna när den andra läraren sköter undervisningen.  
 
Båda lärare berättade att de brukar arbetar med kooperativt lärande i sin undervisning. Det 
kooperativa lärandet är i synnerhet gynnsamt i klasser som Regnbågen som har många 
flerspråkiga elever. Att utnyttja elever som läranderesurser innebär att språksvaga elever 
slipper exkluderas från ordinarie undervisning. Det vi dock ställer oss frågande till är varför 
man inte väljer att utnyttja elevernas flerspråkighet i klassrummet, i synnerhet när de arbetar 
med kooperativt lärande. Det vore ett ypperligt tillfälle för språksvaga elever att simultant ta 
till sig språkkunskaper och ämneskunskaper. 
 
Trots att klassen Regnbågen har en stor flerspråkig variation i så råder en enspråkig norm, 
vilket innebär att man i Regnbågen inte uppmuntrar olikhet. Olikhet i klassrummet bör 
uppmuntras för att alla elever ska känna sig inkluderade. Utifrån det vi sett i våra 
observationer och intervjuer visar det sig att elever som inte behärskar undervisningsspråket i 
Regnbågen allt för ofta riskerar att bli exkluderade från ordinarie undervisning. När elever 
exkluderas på grund av sin bristande språkliga förmåga finns även en risk att de stigmatiseras 
i klassen. Tvålärarsystemets syfte är att öka inkluderingen av elever genom att erbjuda mer 
individuellt stöd i undervisningen, vilket är fördelaktigt för andraspråkselevers lärande.  
 
Enligt den forskning som tidigare presenterats bör man utnyttja elevers flerspråkighet i 
ordinarie undervisning, vilket inte är något som tillvaratas i Regnbågen. Även Mickes 
kunskaper i arabiska bör utnyttjas mer för att stötta klassens arabisktalande elever. Övriga 
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elever bör dessutom uppmuntras att använda sitt modersmål som en resurs för att lära sig 
svenska. Att se flerspråkigheten som en tillgång i Regnbågen skulle kunna leda till att 
inkluderingen i klassrummet ökar. Kooperativt lärande är en metod som med fördel kan 
användas mer i Regnbågen då det är ett arbetssätt som kan stötta språksvaga elever. Elever 
som har samma modersmål kan stötta varandra genom kooperativt lärande då de kan använda 
sitt modersmål för att översätta svenska begrepp. Översättningen av begrepp skulle kunna 
hjälpa andraspråkselever och nyanlända att simultant fördjupa sina kunskaper i båda språken. 
 
Grundat i tidigare forskning, samt denna studies resultat och analys, har vi kommit fram till 
flera faktorer som ökar inkluderingen av flerspråkiga elever i ordinarie klassrum. Man bör till 
exempel dra nytta av tvålärarsystemet och gärna undervisa enligt samundervisning och 
komplementär undervisning. Kooperativt lärande och vikten att se flerspråkighet som en 
tillgång i undervisningen visar sig också vara pedagogiska metoder som gynnar 
inkluderingen av andraspråkselever. 
 
Tvålärarsystem kan användas för att öka möjligheten att inkludera flerspråkiga elever och 
anpassa undervisningen till en klass med bred språklig mångfald (Bahamonde & Friend, 
1999, ss. 12-13). Vi anser att Kajsa och Micke borde utnyttja sin lärartäthet mer och vid fler 
tillfällen placera de språksvaga och språkstarka eleverna med varandra så att de kan fungera 
som läranderesurser för varandra.  Lärartätheten i Regnbågen utnyttjas inte som en resurs för 
att öka inkluderingen, utan språksvaga elever exkluderas allt för ofta från klassrummet vilket 
kan leda till att stigmatisering uppstår i klassen. Kanske skulle lärartätheten utnyttjas mer om 
klassens elevantal varit mindre, men som det ser ut så har elevantalet ökat och klassen är för 
stor för att Kajsa och Micke ska kunna erbjuda eleverna individuellt stöd när de arbetar i 
helklass.  
 

Utifrån de tre inkluderingskriterierna kan vi se att elevernas språkliga olikheter inte tas 
tillvara på i undervisningen samt att den pedagogiska delaktigheten ibland brister i 
Regnbågen. Dock framgår det tydligt att eleverna i klassrummet är socialt delaktiga eftersom 
det råder ett positivt socialt klimat bland Regnbågens elever och lärare.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev och medgivandeblankett 

  

 Hej!            
 
Tack för att du är villig att delta i vår studie!  
  
Våra namn är Alexandra Lotz Lee och Linn Jakobsson och vi studerar på 
grundlärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet. 
  
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur inkludering i ett tvålärarsystem sker samt hur 
lärare och elever upplever arbetssättet tvålärarsystem. 
  
Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 
den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, 
röstinspelningar och namn) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer 
inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. Ingen 
ekonomisk ersättning kommer delas ut och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande i studien.  
  
Jag har tagit del av informationen om studien och är införstådd med att mina kommentarer 
kommer att användas i studiens resultat och analys.  
  
Jag har även informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 
utförs på insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  
 
  
Namn:.......................................................................................... 
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Datum/Ort:.................................................................................. 
 
 
  
Underskrift:................................................................................. 



42 

Bilaga 2. Observationsprotokoll 

Datum: 
Antal lärare: 
Antal elever:  
Ämne: 
Undervisande lärare: 
Hur eleverna är placerade: 
 
Kategori/ Fråga Anteckningar Tid 
Social/pedagogisk delaktighet: 

- Interaktion mellan lärare-
elever? (Genomgång) 
 
 

- Interaktion mellan elev-elev  

 

  

Social/pedagogisk delaktighet: 
- Är alla elever i klassrummet 

 
 

- Befinner sig någon eller några 
elever på ett annat ställe? 

 
 

  

Social/pedagogisk delaktighet: 
- Hur ser elevsammansättningen 

ut? 
 
 

- Hur stöttas elever? 
 
 

- På vilket sätt deltar eleverna? 
 
 

  

Olikhet som tillgång: 
- Hur ser elevsammansättningen  

ut? 
 

- Anpassningar? 
 
 

  

Undervisningsstrategier: 
- Vart är elever och lärare 

placerade?  
 

 
- Vem/Vilka pratar? 

 
 
Rita hur lärarna rör/placerar sig! 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Intervjufrågor – lärare →  sträva efter 40+ minuters intervjuer 
[TLS = tvålärarsystem]  
 
Tvålärarsystem 
 
Hur länge har ni haft TLS på skolan?  
 
Hur kom det sig att er skola började med TLS?  
 
Fick ni någon utbildning i hur man på ett effektivt sätt arbetar enligt TLS? 
 
Vilken utbildning samt hur många år inom yrket har har du som verksam lärare? 
 
Har du någon egenskap som lärare och privatperson, som kan användas som framgångsfaktor 
i denna klass? 
 
Vilka fördelar tycker du det finns med TLS?  
  
Vad tycker du är utmaning med TLS? 
 
Finns det några förbättringsområden i ert tvålärarskap? 
 
Lektionsstrategier 
 
Hur planerar och genomför ni lektioner? 
 
När ni ska planera en lektion eller en lektionsserie. Hur går ni tillväga? (fokus på innehåll 
eller anpassning?)  
Hur påverkar elevsammansättningen hur ni planerar er lektion? (hur ser anpassningarna ut, är 
det vi vill komma åt) 
 
Hur ser lektionsupplägget ut i de olika ämnena? Är det något lektionsupplägg som ni anser 
skulle fungera i ett ämne, men inte i ett annat? 
 
Kan ni beskriva en lektion i svenska som ni nyligen haft. Vem gjorde vad, hur satt eleverna, 
vad gjorde de, hur såg elevernas uppgift/er ut? (vi vill gärna få fram om de anpassar 
undervisningen på nåt sätt - kan vara outtalat). (rita om ni vill) 
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Kan ni beskriva en lektion i matte som ni nyligen haft. Vem gjorde vad, hur satt eleverna, vad 
gjorde de, hur såg elevernas uppgift/er ut? (vi vill gärna få fram om de anpassar 
undervisningen på nåt sätt - kan vara outtalat). (rita om ni vill) 
 
Hur placerar ni er när ni undervisar? (be dem rita exempel)  
 
Beroende på vart ni är placerade hur påverkas er roll och uppgift i klassrummet? 
 
Vilken roll föredrar du och varför? Har du några kvalitéer som passar bättre i en roll än en 
annan? 
 
Om en undervisar - observerar du bara eller finns det utrymme för dig att hoppa in och fylla 
ut det som den “undervisande läraren” säger? Vad är syftet med det isåfall? 
 
Hur gör ni när ni ska instruera eleverna inför en lektion? T.ex. står båda framme vid tavlan 
och undervisar?  
Hur ser det under när ni inte undervisar på det sättet? Vilket strategi är bäst? 
Hur brukar ni förhålla er när den andra undervisar? 
 
Har du något ämnesområde om du undervisar i mest eller har ni lika stort ansvar inom varje 
ämne? 
 

1) Olikheter ses som en tillgång 
Finns det flerspråkiga elever i klassrummet? Hur många elever är det? Vilka språk finns det? 
 
Finns det några elever med NPF-diagnos eller andra svårigheter? Kan du ge några exempel? 
Hur många elever rör det sig om? 
 
Påverkas elevernas flerspråkighet och NPF er planering? (förenklingar, översättningar, tolk) 
 
Utnyttjas elevernas flerspråkighet? På vilket sätt? 
 
Utnyttjas lärarnas språkkunskaper för att stötta eleverna? På vilket sätt? 
 
Får eleverna möjlighet att skriva på sitt modersmål? Kan de ge exempel på när detta skulle 
kunna ske? Hur bedöms en sådan prestation? 
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Brukar  ni dela på gruppen ibland? Varför gör ni det? Vad är målet med att dela på gruppen?  
 
Finns det någon anledning till varför tar ni just dessa elever? Vem av er tar den mindre 
gruppen och varför?  
 
Hur ser planeringen för denna uppdelning ut? Är undervisningen i de båda grupperna 
densamma?  
 
Hur brukar ni tänka när ni placerar eleverna vid sina bänkar? (stark/svag etc) 
 
 

2) Eleven ska uppleva social delaktighet 
 
Har ni lika stort ansvar för hela elevgruppen eller är det fördelat på något sätt? Har du bättre 
relation med eleverna i din “mentorshalva”? 
 
Finns det vissa aspekter i skolan som föräldrar verkar mer engagerade i än andra? (relationer, 
bråk, lärande, lektionsinnehåll) 
 
Blir det ofta bråk mellan eleverna? Vart sker bråken (rast eller lektion? Vilka är de vanligaste 
orsakerna? 
 
Finns det någon elev som ni uppfattar som utanför?  

 
3) Eleven ska uppleva pedagogiskt delaktighet 

Hur vet ni att en eller flera elever inte förstår instruktionerna? (vad gör eleverna specifikt) 
 
Vad gör ni om ni märker att elever inte förstår? (hur ser anpassningen ut?) 
  
Säger eleverna till om de inte förstår? 
 
Hur går ni vidare när ni märker att en elev inte behärskar ett arbetsområde? 
 
Hur upplever ni att eleverna kan arbeta i grupp? 
 
Hur går bedömningen till när ni är två lärare som ansvarar för klassen?  
  
 


