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Abstract   
Recently a new phenomena was introduced in a school which resulted in an organisation 
where two teachers together lead the lessons in English, Mathematics and Swedish. When this 
organisation was introduced the special education disappeared and the pupils were offered 
support in their usual classes. The teachers have worked with this system for three semesters 
and I’m curious how they perceive to work in this organisation. 
 
The study aims to find out how teachers perceive the two teacher system, with respect to 
students’ literacy development and teacher peer roles. My questions are how teachers perceive 
the two teacher system in relation to pupils’ reading and writing skills as well as how this 
organisation works between teachers. 
 
Previous research and theoretical premises are based on the inclusion concept. 
The method used in the study was interview which is a qualitative method in order to 
investigate teachers’ opinions. Two teachers and one teacher for special education were 
involved. The interviews were then analysed. 
 
The result shows that teachers perceive the two teacher system partly as traditional amplifiers 
thus as a resource for implementing traditional special education and partly as educational 
renewal which means an opportunity for educational development. 
When it comes to how teachers work with students’ literacy the study shows that it is about 
giving the students opportunity, during the lessons, to produce their own texts and associated 
with their own production give them frequent, informative and proactive feedback. 
 
Conclusion drawn is that the two teacher system does not automatically lead to educational 
renewal and improved student performance. Instead it is the way teachers perceive to use the 
new resources which is critical for the development of education. This can also affect 
students’ performance over time. The time when the teachers work with the students 
individually and give feedback is also highly valued when it comes to the literacy 
development. The two teacher system can also lead to special education included in the 
standard education. 
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Sammanfattning 
 
Med tvåpedagogsystemets införande på en skola, vilket är ett relativt nytt fenomen inom 
skolans värld, försvann specialundervisningen och eleverna erbjöds hjälp i sin ordinarie 
undervisningsgrupp. Pedagogerna på en skola har nu arbetat med tvåpedagogsystemet i tre 
terminer. 
 
Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger uppfattar tvåpedagogsystemet, med 
avseende på elevers läsutveckling och på lärares inbördes rollfördelning. Mina 
frågeformuleringar är hur pedagoger uppfattar tvåpedagogsystemet i relation till elevers läs-
och skrivutveckling samt hur pedagogerna uppfattar att tvåpedagogsystemet fungerar lärarna 
emellan. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter vilar på inkluderingsbegreppet. 
Studien bygger på intervjuer, en kvalitativ metod för att undersöka pedagogers uppfattningar. 
Två pedagoger och en specialpedagog på samma skola medverkade. Intervjuerna har 
analyserats. 
 
Resultatet visar att pedagoger uppfattar tvåpedagogsystemet dels som traditionell förstärkare 
alltså som en resurs för att genomföra traditionella specialpedagogiska insatser, dels som 
pedagogisk förnyelse, dvs en möjlighet för en genomgripande pedagogisk utveckling. 
När det gäller lärarnas arbete för att utveckla elevers läs-och skrivförmåga handlar det om 
undervisnings upplägg på ett sådant sätt som ger eleven möjlighet till hög grad av egen 
produktion med frekvent, informativ och framåtsyftande feedback och bedömning som 
integreras i undervisningen. 
 
En slutsats från studien är att tvåpedagogsystemet som sådant inte automatiskt leder till 
pedagogisk förnyelse och förbättrade elevprestationer. Istället är det lärarnas uppfattningar om 
hur de nya resurserna ska nyttjas som är det kritiska för att pedagogiken ska utvecklas och 
som kan påverka elevprestationerna över tid. Det som värderas högt är tiden som pedagogerna 
kan erbjuda varje enskild elev till individuell feedback vilket uppfattas ha stor betydelse för 
elevers läs-och skrivutveckling. Tvåpedagogsystemet kan också leda till att 
specialpedagogiken inkluderas i den vanliga pedagogiken. 
 
Nyckelord: tvåpedagogsystem, inkludering, feedback, bedömning, läs-och skrivutveckling 
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1.   Inledning 

Det här examensarbetet handlar om tvåpedagogsystem i undervisning vilket är ett relativt 
nytt fenomen inom skolans värld. Lärarna är en yrkesgrupp som genom åren har arbetat 
ensamma med undervisningens planering, genomförande och utvärdering. På senare tid har 
arbetsuppgifterna utvidgats och arbetslagsarbetet på skolorna har tagit form. Pedagogerna 
har varit vana vid att hantera klassrummet och det som händer i klassrummet själva. Trots 
att skolutvecklingsarbetet utvecklats har många lärare fortfarande svårt att släppa in 
kollegor i sitt klassrum.  
 
Tvåpedagogsystemet har införts på en skola i södra Sverige. Syftet var att öka 
arbetsron på lektionerna och därmed öka elevernas läsutveckling och 
kunskapsresultat. Förslaget kom från skolledningen och till en början möttes det av en 
skepsis av lärarna, men till slut kunde man komma överens. Skolledningen fattade 
beslutet om den nya resursfördelningen tillsammans med pedagogerna på skolan. I 
praktiken innebar detta att den traditionella specialundervisningen försvann och 
eleverna erbjöds hjälp i sin ordinarie undervisningsgrupp av två pedagoger under det 
första läsåret. Nu har det gått tre terminer sedan tvåpedagogsystemet infördes och jag 
är nyfiken på hur lärarna uppfattar att arbeta på detta sätt.   
 

1.1    Bakgrund 

De internationella jämförande studier om nationers skolprestationer t.ex PISA (Program for 
International Student Assessment), har bland annat studerat 15-åringars läsförståelse, 
kunskaper i matematik och naturvetenskap. Huvudämnet för undersökningen 2009 var 
läsförståelse. Resultatet av denna års undersökning visar att elevers läsförståelse har 
försämrats och Sverige placeras något under genomsnittet, vilket är en försämring sedan 2006 
då vi låg över genomsnittet (Skolverket, 2010). 
 
Pedagogerna påstår att den årliga utvärderingen på den undersökta F-9 skola visar att 
elevernas läsförståelse utvecklas förhållandevis väl ända tills de kommer till högstadiet. När 
de börjar högstadiet stagnerar läsutvecklingen. Många av eleverna läser nästan aldrig 
skönlitterära böcker. Eleverna förefaller tappa intresse för att läsa. Pedagogerna har noterat att 
eleverna på högstadiet i högre grad tycks ha svårt att läsa instruktioner och omsätta dem i 
praktiken. Bristande läsförståelse resulterar i försämrade studieresultat. Vad är det som gör att 
elevernas kunskapsutveckling inte utvecklas? Personalen på skolan bedömer att försämrade 
studieresultat egentligen inte beror på elevernas begåvning utan snarare på arbetsmiljö och 
studiero.  
 
Hur kan vi i skolan arbeta för att öka elevernas läsförståelse som i sin tur kan bidra till ökade 
kunskapsresultat? Detta är en omdiskuterad fråga på den aktuella högstadieskolan. Under 
mina tio yrkesverksamma år har jag mött elever i behov av särskilt stöd. Specialunder-
visningen har varit organiserad på olika sätt men oftast har elever med lässvårigheter lyfts ur 
klassrummet och undervisades av en speciallärare.  Om schemat tillät och lektionerna var 
parallellagda kunde alla elever som behövde extra stöd, från en och samma årskurs samlas i 
en grupp. I övrigt kom specialläraren vid ett visst antal tillfällen och tog med aktuella elever.  
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Syftet med den studerade skolans utvecklingsarbete är att skapa en stimulerande arbetsmiljö 
som främjar lärande, utveckling, trygghet och studiero. I ett försök att komma tillrätta med 
lässvårigheterna har skolan valt att ta bort specialundervisningen och istället organisera 
verksamheten i tvåpedagogsystem så att alla elever får ta del av resurserna. Detta innebär att 
personalen tillsammans med skolledningen beslutat att schemalägga två pedagoger på 
kärnämnena och SO som en åtgärd för att öka elevernas läsförståelse. Kärnämnena valdes ut 
för att dessa ger eleven behörighet till gymnasiet. SO ämnena har också valts ut eftersom 
dessa innehåller stora mängder texter som eleven behöver läsa igenom och bilda sig en 
uppfattning av dess innehåll. En organisation med två pedagoger är något nytt på skolan och 
kan upplevas på olika sätt av olika lärare.  
 
Det finns några pilotprojekt i Sverige om tvåpedagogsystemet, vilka beforskats och kunnat 
påvisa specifika resultat. Skoglund (2012) genomförde en enkätundersökning vid en 
yrkesförberedande gymnasieskola som tillämpade tvåpedagogsystemet. Studien antog ett 
elevperspektiv och undersökte hur eleverna uppfattar att ha två pedagoger närvarande i 
klassrummet samt hur deras lärande påverkades av åtgärden. I resultatet framgår att eleverna 
har en positiv inställning till detta, klassrumsmiljön har påverkats positivt och arbetsron har 
ökat. De får också mer omedelbar hjälp och uppmärksamhet. Resultatet i den här studien visar 
också ett ökat behov av fler lärare vid praktiska moment där tvåpedagogsystemet ökar 
elevernas säkerhet och minskar olyckor. Lärarna hade också större mojligheter att bedöma 
elevernas praktiska kunskaper. Behovet av två pedagoger ökade även i kärnämnena då dessa 
ämnen upplevs som svåra och eleverna behöver mer stöd. Det är viktigt att poängtera att även 
små undervisningsgrupper uppskattades av eleverna. Tvåpedagogsystemet enligt den här 
studien kan förbättras genom att lärarna fördelar arbetet och bestämmer vem som ska hjälpa 
vem. 
 
Ytterligare en studie om två lärare i klassrummet hittades. Den fokuserar på lärarnas 
arbetssituation. Syftet med den undersökningen var att se om lärarnas arbetssituation har 
förbättrats jämfört med ensamlärare. Resultatet visar att dubbla lärare påverkar lärares hälsa, 
samarbete och arbetstid positivt (Brunhage, 2008). 
 
Sökandet efter vetenskapliga studier som fokuserat på hur lärare uppfattar tvåpedagog-
systemet i förhållande till lärande och utveckling gav inga resultat.  
 

1.2    Syfte och frågeformulering 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur lärare och specialpedagog på den 
undersökta skolan uppfattar tvåpedagogsystemet, med avseende på elevers läsutveckling och 
på lärares inbördes rollfördelning.   
Mina frågeformuleringar är: 

 Hur uppfattar lärare/specialpedagog tvåpedagogsystemet i relation till elevers   
läsutveckling? 

 Hur uppfattar lärare/specialpedagog att tvåpedagogsystemet fungerar lärarna 
emellan?  

 
Den öppna frågeställningen ger möjligheter att fånga olika dimensioner eftersom 
respondenterna naturligt kan komma in på de områden som är föremål för denna studie.  
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Omfattande forskning om tvåpedagogsystemet förefaller saknas och därför tänker jag utgå 
från teorier och forskning i närliggande fält. Jag väljer att fokusera på begreppen, inkludering, 
integration och segregering eftersom tvåpedagogsystemet förefaller vara ett uttryck för 
inkludering i utbildningssystemet. 

2.    Litteratur 

I detta kapitel ger jag en beskrivning av den litteratur som jag anser vara relevant för min 
studie. Orsaken till att jag vill studera lärares uppfattningar om tvåpedagogsystemet på den 
undersökta skola är att i samband med tvåpedagogsystemets införande försvann den 
traditionella specialundervisningen på skolan. Specialundervisningen har tidigare skett i form 
av punktinsatser, men i tvåpedagogsystemet integrerades den i ordinarie undervisning. Min 
fundering är hur pedagogerna uppfattar specialundervisningen som avser läs-och 
skrivutveckling i den här organisationen och hur beskriver lärare/specialpedagog sitt arbete 
för att kunna ge alla elever den hjälp de behöver i sin ordinarie undervisningsgrupp?  
 
Tvåpedagogsystemet är intressant eftersom det representerar ett nytt synsätt och för att fler 
elever får ta del av resurser som tidigare erbjudits till en avgränsad del av eleverna. 
Fenomenet behöver studeras eftersom det handlar om en annorlunda organisation. Det kan 
vara möjligt att tvåpedagogsystemet har utvecklats på grund av inkluderingsforskningen samt 
skrivningarna i skolans policydokument.  
  
Inkludering är ett sätt att organisera skolan så att vi får en skola för alla. Skollagen SFS 
(2010:800) föreskriver, inkludering och med det menas att alla elever ska undervisas i sin 
ordinarie undervisningsgrupp vilket ställer krav på skolorna att erbjuda elever det stöd som de 
behöver i sina grupper. Det i sin tur betyder att när alla elever undervisas i den ordinarie 
undervisningsgruppen finns det elever i behov av särskilt stöd i alla grupper. Detta ställer 
större krav på lärarnas specialpedagogiska kompetens.  
 
Därefter behandlas motivationen eftersom den är elevernas egen drivkraft och viktig för att 
eleverna ska vilja lära sig nya saker. Jag tar även upp bedömning eftersom bedömningen har 
en viss påverkan på motivationen. Ett positivt och uppmanade förhållningssätt där lärarna ser 
eleven och dess behov leder till en bra relation mellan elev och lärare vilket i sin tur gynnar 
arbetsmiljön. Både vad det gäller motivationen, bedömningen och förhållningssättet spelar 
läraren en viktig roll för eleven.  
 

2.1      Skollagen 

I skollagen (2010:800) framgår att skolan ska arbeta utifrån en demokratisk grund. Alla ska 
vara delaktiga och skolmiljö ska erbjuda elever möjlighet till utveckling. Olikheter ses helst 
som en tillgång. En likvärdig verksamhet ska prägla grundskolan och elever som behöver stöd 
ska få det stödet. Vidare föreskriver lagen att i första hand ska detta stöd ges inom klassens 
ramar men särskilda undervisningsgrupper får ordnas om det anses nödvändigt. Dessutom har 
Sverige skrivit på internationella styrdokument där vi förbinder oss till att verka för 
utvecklingen av en inkluderande skola. Detta visar på att inkludering har blivit ett centralt 
begrepp i skolpolitiken och har under senare år allt oftare använts i samtal om 
specialpedagogik. Forskningen kring inkludering samt skollagens föreskrifter kan vara ett 
motiv till införandet av tvåpedagogsystem.  
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2.2     Specialpedagogikens utveckling 

Egelund, Haug och Persson (2010) beskriver skolväsendet och specialpedagogiken ur ett 
historiskt perspektiv. Redan 1871 anordnades de första så kallade hjälpskolorna av driftiga 
personer ofta med stöd av frivilliga bidrag.  Syftet med de första hjälpskolorna var dels att 
hjälpa de svagt begåvade barnen, dels att befria den vanliga skolan från skadliga inslag. Till 
en början var det orimligt många som behövde specialundervisning. Svagbegåvade elever 
placerades i specialklasser av olika skäl som inte var baserade på goda grunder. Detta ledde 
till en segregation. Det som skilde specialundervisningen från den vanliga 
klassundervisningen var mindre grupper och lägre tempo. Lägre krav ställdes också på dessa 
elever. 
 

Ahlberg (2007) framhåller att specialpedagogisk forskning är varierande. Mångfalden och det 
faktum att den går in i andra discipliner ger möjlighet att bredda forskningsfältet men det kan 
också vara en orsak som gör specialpedagogiken så otydlig. Enligt Ahlberg (2007) har flera 
forskare ifrågasatt termen specialpedagogik och menar att den borde ersättas av en annan term 
eftersom den traditionella specialpedagogiska verksamheten riktar sig mot de elever som 
befinner sig i problematiska skolsituationer. Ett alternativ som har förts fram är inkluderande 
utbildning för alla och således handlar inte om en pedagogik för vissa.  
 

Groth (2007) presenterar slutsatser från SOU utredningarna, som är relevanta för special-
pedagogiken. Han lyfter bl.a. undervisningssituationen, bedömning och motivation. När det 
gäller undervisningen efterfrågas lärartäthet. Det poängteras att specialpedagogiska insatser 
som erbjuds eleven inte blir utpekande och därför föreslås att insatserna placeras i den 
ordinarie verksamheten och utförs av den ordinarie läraren. Laborativa undervisningsmetoder 
förespråkas så att eleven kan se konsekvensen av sina handlingar. Undervisning med 
demonstrationer och studiebesök är en annan metod som går ut på att eleven ska se nyttan av 
sina kunskaper. Den tredje metoden som lyfts handlar om verbal kunskapsförmedling, genom 
läsning och att läraren berättar. Groth (2007) betonar också vikten av att erbjuda eleverna en 
flera olika vägar för lärande, för att de ska göra framsteg. 
 
Genom bl. a Hatties (2011) studie redogörs att ju högre krav läraren ställer på eleverna desto 
bättre lyckas de. Det är också viktigt att man bryr sig om vilka framsteg eleverna gör. 
Egelund, Haug och Persson (2010) skriver att på senare tid har det blivit populärt att individ-
anpassa undervisningen. Dels skulle de duktiga få fler utmaningar och dels skulle detta 
minska behovet av specialundervisning. Nackdelen med den individuella anpassningen var att 
eleverna befann sig på olika nivåer och behövde ta större ansvar för sitt eget lärande. Många 
visste inte hur de skulle gå vidare och följden blev passivitet.  
 

Persson, (2009) anser att pedagogik som vetenskaplig disciplin innefattar även 
specialpedagogik. Frågor inom specialpedagogik har under historien handlat om 
differentiering, individualisering, undervisning och lärande och den hanterar problem av 
varierande slag från inlärningssvårigheter till sociala störningar. Det är svårt att definiera 
specialpedagogikens funktion men man kan konstatera att specialpedagogiska insatser är 
avsedda att sättas in när den vanliga pedagogiken inte räcker till där just den praktiska 
aktiviteten som är primärt.  
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Persson (2009) menar att undervisningen ska passa elevernas nivå så att de kan utvecklas. Det 
är viktigt att undervisningsnivån inte läggs för högt eleverna kan tappa självförtroende eller 
för lågt så att de stagnerar i sin utveckling. För att man verkligen ska få en skola för alla är det 
viktigt att pedagoger och specialpedagoger arbetar tillsammans och löser pedagogiska 
problem tillsammans. Perssons forskning har visat att tvåpedagogsystem, där en är 
speciallärare, betraktas som en möjlig framgångsrik pedagogisk form. 
 

Av Groths (2007) avhandling framgår att genom lärarutbildningen ska studenterna lära sig att 
möta alla barn och att specialpedagogisk verksamhet ska vara en vidareutveckling av den 
vanliga pedagogiken. 
 

2.3    Integrering 

Groth (2007) diskuterar genom olika forskare specialpedagogisk forskning med avseende på 
verksamhet samt begreppen integrering, segregering och inkludering. Dessa begrepp 
förknippas ofta med specialpedagogik men egentligen är de vanliga utbildningsbegrepp. Den 
specialpedagogiska kunskapsfältet handlar om samspelet mellan individen och dess 
omgivning. I klasserna finns normalt en mångfald av individer. Vissa olikheter hos 
individerna värderas positivt, andra negativt. När skillnaderna diskuteras förknippas detta ofta 
med den negativa delen. Det som är relevant är hur skolans personal ser på detta. Om skolan 
tenderar att se problemet enbart som elevens dåliga förutsättningar så leder detta till 
segregation eller uteslutning. Den officiella inriktningen går ut på att minska segregerande 
grupper. Trots det finns det idag tendenser i den svenska skolan som pekar mot ökad 
segregering. 
 

Vidare betonar Groth (2007) att en utmaning som skolan ställs inför idag är att anpassa sin 
verksamhet så mycket som möjligt till elevernas olikheter utan att skapa differentierade 
grupper.  
 
Haug, Egeland och Persson (2010) menar att en förutsättning för den sammanhållna skolan är 
att alla dess elever ges möjlighet att känna sig delaktiga. I det sammanhanget handlar 
integrering inte om att placera elever som tidigare hade varit någon annanstans i vanliga 
klasser utan integreringens principer är att förändra hela skolan i en integrerande riktning där 
elevernas olikheter blir till tillgång. 
 
Groth (2007) redogör för Haugs resonemang om integrering och skiljer på en inkluderande 
integrering och en segregerande integrering. När eleven befinner sig i en mindre grupp under 
större delen av skoldagen benämns som segregerande integrering. Den segregerande synen på 
integrering innebär att specialpedagogiken har en mer professionell karaktär. Detta är också 
specialpedagogikens ursprung. Det centrala i denna inriktning är att man försöker hitta det 
mest optimala för varje barn och att detta bestäms av en sakkunnig diagnostisering. Med den 
inkluderande integreringen däremot menas att elever i behov av stöd går i en vanlig klass 
under hela skoltiden. Den här riktningen ser ingen skillnad mellan specialpedagogik och 
pedagogik. Den sociala rättvisan, att alla ska ha rätt till deltagande utifrån demokratiska 
värden är argument för denna inriktning. 
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2.4    Inkludering 

Nilhom (2010) konstaterar att inkluderingsbegreppet växte fram i USA för att markera en ny 
syn på elever med särskilt behov. Man ville ersätta begrepp som mainstreaming vilket har 
urvattnats och används i den bemärkelsen att elever ska anpassas till en skolsituation som inte 
är anpassad för dem. Istället introducerades begreppet inkludering för att kommunicera idén 
om att skolan i sin utformning ska utgå från elevers olika förutsättningar. 
Inkluderingsbegreppets innebörd förändras hela tiden och det är viktigt att veta vad som 
menas med inkludering. Sedan har begreppet fått internationellt genomslag , bl.a. genom 
Salamanca-deklarationen. 
 
Dyson (2006) stöttar också resonemanget om en tydlig begreppsdefiniering. Han menar att 
begreppet inkludering har ändrat innebörd över tid och trots det används det på samma sätt 
och i olika kontexter. Tidigare kallades det integrering, då elever i behov av stöd gick kvar i 
sin ordinarie skolform. Idag används mer och mer inkludering, istället för integrering. 
 
Nilholm (2006) problematiserar skillnaden på inkludering och integrering. Inkludering avser 
fenomenet att anpassa helheten till delarna. Integrering däremot betyder att delarna anpassar 
sig till helheten. I dagens samhälle då vi emellertid lever i en tid där mer och mer blir 
individualiserat och fokus ligger på individen blir det svårt att tillrättalägga helheten på ett 
visst sätt. 
 
Exkludering är ett annat begrepp som Dyson (2006) lyfter. Begreppet betyder inte bara att 
elever undervisas utanför sin ordinarie undervisningsgrupp. Elever kan även bli exkluderade 
om de inte får den likvärdiga undervisning och kvalité de har rätt till, trots att de deltar i 
samma undervisningsgrupp som övriga elever.  
 
Vidare menar Nilholm (2006) att i slutändan handlar det om att eleverna ska få det bra. En 
förutsättning för att få en inkluderande skola är viljan finns där. Det är inte självklart att alla 
håller med om att det är bra. En del erfarenheter anser att en lugn arbetsmiljö där eleverna får 
arbeta i sin egen takt gör att eleverna mår bra och trivs i skolan. Det är viktigt att en 
diskussion om inkludering och varför det förespråkas kommer igång. På så sätt får folk 
förståelse för den får fram viljan att arbeta på det sättet. 
 
Nilholm (2006) diskuterar olika dimensioner av inkluderingsbegreppet. Han går ett steg 
längre. Vanligtvis när inkludering diskuteras avses alla elevers deltagande i samma klassrum. 
Dimensionerna rör hela det pedagogiska fältet t.ex. forskning samt undervisningens 
organisering. Dessa diskussioner som stöder tvålärarsystemet säger att människor utvecklas 
mer i grupp än enskilt och därför kan man organisera verksamheten så att stödet sätts in i 
klassrummet. Detta innebär att fler elever med behov kan ta del resursen, samtidigt som det 
också gynnar de starkare eleverna i sin utveckling.  
 
Groth (2007) menar att skillnaden mellan specialundervisning och vanlig undervisning blir 
liten. Den sociala gemenskapen och samvaron prioriteras och barns olikheter accepteras och 
respekteras. Då elever känner att de får tillhöra en grupp förbättras deras självkänsla. Med 
detta menas inte att enskilt stöd ska sättas in när det behövs men inte uteslutas. 
Lärarnas roll och attityd och förhållningssätt är också av stor betydelse i det inkluderande 
perspektivet. I verkligheten beror det på läraren om eleven ska bli inkluderad. 
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Av Boalers (2000) undersökning framgår att nivågruppering inte gynnar elevernas utveckling. 
Lärarna anpassar sina förväntningar efter gruppens nivå. De duktiga eleverna upplevde 
undervisningen som stressande och alltför teoretisk med mycket lite utrymme till eget 
tänkande. De som gick i den svaga gruppen fick alldeles för lite utmaning. Mest nöjda var de 
elever som gick i blandgruppen. I den gruppen hade undervisningen mest variation och 
eleverna fick arbeta med uppgifter som de upplevde som lagom utmanande. 
Boalers undersökning stöttar inkluderingsbegreppet. Den visar också att mångfald och elevers 
olikheter i grupperna gynnar både svagpresterande och högpresterande elever. 
 
Tvåpedagogsystemet tillämpades i en skola i Nossebro där elevernas kunskapsresultat har 
förbättrats från näst sämst i landet till allra bäst på tre år. Detta väckte uppmärksamhet och 
forskare från Högskolan i Borås studerade orsaker bakom denna framgång för att kunna 
sprida erfarenheter till andra skolor. Persson och Persson (2012) presenterar en vetenskapligt 
grundad analys av det som har gjorts. Nedan gör jag en noggrann presentation av studien i 
Nossebro eftersom den undersökta skolan har inspirerats av deras arbetssätt. 
 

Öppna jämförelser presenterades 2007 mellan skolor i Sverige som placerade Nossebro långt 
ner på rankinglistan då endast 76 procent av eleverna som gått ut nian var behöriga till 
gymnasieskolans nationella program. Detta ledde till att insatser för att förbättra elevers 
kunskapsresultat sattes in och efter bara tre år hade varenda elev behörighet till gymnasiets 
nationella program. En viktig åtgärd i detta förändringsarbete var att eleverna undervisades i 
sina ordinarie undervisningsgrupper och alla små grupper bröts upp. 
 
Persson (2012) berättar att Nossebroskolan även arbetat med ett vetenskapligt förhållningssätt 
vilket resulterade i att diskussionen lyftes från det personliga, misslyckade lärarinsatser eller 
elevers besvärliga hemförhållanden, till pedagogiska problem. En annan framgångsfaktor har 
varit en kompetent och engagerad lärarkår. Hattie, (2011) visar i sin meta-analys av faktorer 
som påverkar elevers studieresultat att lärarnas förmåga att engagera sig i varje elev är den 
enskilt viktigaste framgångsfaktorn för goda studieresultat och är en konsekvens av skolans 
beslut att ta ansvar för varje elevs studieresultat.  

2.5      Undervisning i läsutveckling 

Min erfarenhet säger mig att en bra läsförståelse är grunden för att eleverna ska klara alla 
ämnen på grundskolan. De behöver t.ex läsa och förstå problem på matematiklektionerna, läsa 
recept på hemkunskapen, läsa instruktioner på NO:n. Finns inte läsförståelsen med så har 
eleven stora svårigheter att klara av undervisningen.  
 
På så sätt arbetar vi alla undervisande lärare på olika sätt med att utveckla elevernas 
läsförståelse. I svenskundervisningen tränas skriv-och läsförmågan samt den kommunikativa 
förmågan. För att språket ska utvecklas behöver alla ovan nämnda förmågor utvecklas. Det 
räcker inte bara med recension, det krävs även produktion. Under grundskoletiden måste 
lärare verka för att eleverna utvecklar ett språk som fungerar i varierade situationer och att de 
utan större svårigheter kan röra sig mellan offentligt- och privat samt skrift- och talspråk. Här 
spelar skön- och facklitterära texter en huvudroll i både produktion och reception.  
 
Stensson, (2006) beskriver parsamtal, en metod som innebär att samtala om litteraturen.  Efter 
den individuella läsningen kan eleverna samtala om sina böcker med varandra. Under 
läsningen uppmanas eleverna att anteckna i sina läsloggar och dessa anteckningar ligger till 
grund för samtalet. Läraren kan också ge några startfraser till eleverna för att komma igång 
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med samtalet. I början kan samtalen bli fåordiga men allt eftersom utvecklas elevernas 
förmåga att föra bra samtal. För att en läsutveckling ska ske hos eleven måste han/hon välja 
en bok med rätt svårighetsgrad som passar just den eleven; lätt, precis lagom eller utmanande 
böcker. Detta tydliggör för eleverna deras läsutveckling. När de växer som läsare ser de en 
bok som var utmanande kan bli till en vanlig bok. Men det räcker inte att boken är lagom lätt 
eller svår. Den måste också vara intressant.  
 
Westlund, (2009) menar att parallellt med läsningen utvecklas även ordförrådet.  Ordkunskap 
är den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av god läsförståelse. Genom lärarens 
högläsning utvecklas både elevernas ordförråd och bakgrundskunskap. Forskningen visar att 
läraren bör läsa högt för sina elever varje dag under hala skoltiden. Vid högläsningen brukar 
läraren enbart muntligt förklara nya ord för eleverna. Såväl ordkunskap som stavnings-
förmåga ökar signifikant om läraren samtidigt som hon förklarar orden skriver dem på tavlan. 
På så sätt registrerar hjärnan hur orden ser ut och de nya orden får möjlighet att lagras i 
långtidsminnet. För att bli en bra läsare måste det ske en kontinuitet i läsandet. Elevernas tysta 
läsning bidrar också till läsutvecklingen. Om det ska ske en förbättring i läsflyt och 
ordkunskapsutveckling måste eleverna också läsa ”över sin komfortnivå”(Westlund, 2009 
s.108). Om hela tiden samma slags böcker läses sker det ingen utveckling. 
 
Texter som väcker känslor hos eleverna erbjuder intressant och betydelsefull läsning. 
Antologitexter upplevs ofta som svårtillgängliga därför att eleverna ser inget meningsfullt 
innehåll i dem. Forskningen visar att litterära texter måste ges liv av elevernas erfarenheter 
och undervisningens uppgift är att skapa stödstrukturer kring texternas innehåll så att eleverna 
kan bygga vidare. Många elever värderar också texter med verklighetanknytning (Olin-
Scheller, 2007). 
 

2.5.1       Faktorer som påverkar läsförståelsen  

Läsning sker när avkodning och förståelse är i balans med varandra. Språkförståelsen 
utvecklas först och sedan kommer avkodningen. Under de första skolåren måste läraren 
organisera läsundervisningen så att eleverna lär sig goda avkodningsstrategier på anpassade 
texter men samtidigt utvecklar språkförståelsen genom texter som eleverna får lästa. Förutom 
avkodningsstrategier samverkar flera olika faktorer som utvecklar läsförståelsen (Westlund, 
2009). 
 
Vidare förklarar Westlund, (2009) begreppet inferens och med det menas en 
slutledningsförmåga som människor har, den förståelse som läsaren får av texten som inte 
uttrycks bokstavligen. Vid den modellbaserade inferensen fyller läsaren i tomrummen i texten 
med sin egen förkunskap om ämnet. Den textbaserade inferensen bygger på att läsaren ska 
kunna samordna informationen i texten så att den bildar en meningsfull helhet. Endast den 
egna bakgrundskunskapen räcker inte till utan läsaren måste förhålla sig till 
textinformationen. Vi känner igen elevernas förtvivlade frågor om att de inte hittar svaren. 
Det kan då handla om svårigheter med slutledningsförmågan. Den här svårigheten går att 
träna upp genom systematisk träning av båda typerna av inferenser. Att skapa inre bilder som 
påverkar läsförståelsen är en typ av inferens. De inre bilderna är beroende av kultur, 
bakgrundskunskap, erfarenhet samt förmågan att hitta ledtrådar i texten. Den svaga läsaren 
har svårt att aktivera de inre bilderna även om den har god bakgrundskunskap. Även här kan 
läraren genom direktundervisning hjälpa eleven att utveckla strategier för att visualisera 
texten. God studieteknik och hållbara lässtrategier kan kompensera problem med 
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läsförståelsen. När läsningen är automatiserad kan elever alltmer tillämpa inferenser 
(Westlund, 2009). 
 

2.6    Motivation 

Westlund (2009) poängterar motivationens betydelse för elevernas lärande och mål-
uppfyllelse. Eleverna måste ställas inför utmaningar med tydliga mål. Lärarens roll är att 
motivera sina elever att vilja lära sig utifrån olika syften. I en framgångsrik skola finns det 
elever som har viljan att utvecklas och lära sig något nytt samt ser hur och när de kan använda 
sina kunskaper.  
 
Westlund (2009) skiljer på inre och yttre motivation. Elever som är framgångsrika i 
skolarbetet och upplever hög tillfredsställelse över sina prestationer drivs ofta av inre 
motivation och med det menas att de vill läsa för sin egen skull. Yttre motivation däremot 
syftar till elever som motiveras av uppskattning och beröm av omgivningen.  
 
Vidare menar Westlund (2009) att läraren använder sig av både inre och yttre motivations-
former i sin undervisning. De båda motivationsformerna kan komplettera varandra. Läraren 
bör sträva efter att i så hög grad som möjligt skapa en inre motivation hos eleverna, alltså att 
de vill läsa för sin egen skull. Det bästa är att utgå från elevers intresse och hjälpa dem att 
välja texter med lämplig svårighetsgrad.  
 
Lundahl (2011) menar att motivation, självkänsla och lärarens feedback går inte att separera 
och har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. Feedback som är framåtsyftande och 
ges inom elevens utvecklingszon för lärandet är viktig för elevens utveckling. Individen 
påverkas också av den social grupp den tillhör tidigt, vad som är värt att sträva efter och hur 
målen i så fall uppnås. Motivation kan också relateras till tidigare erfarenheter av att lyckas 
eller misslyckas. Ett annat perspektiv på motivation är lärarens förväntningar på eleverna. 
 
Taube, (2007) beskriver orsaken bakom passiviteten på ett bra sätt så att man får bättre 
förståelse för dessa barns beteende och inte bara tror att det beror på ”bekvämlighet”. För 
dessa passiva barn är det viktigt att man visar förståelse och erbjuder den rätta hjälpen så 
tidigt som möjligt. Det finns ett samband mellan elevernas självbild och prestationsförmåga. 
Vi pedagoger måste se till att de inte hamnar i den onda cirkeln som kännetecknas av 
bristande prestationer. Lgr 11 uttrycker värdet i att lära barnen att tidigt ta ansvar och att göra 
eleverna delaktiga i sin inlärning. Lärarens förväntningar på eleverna har stor betydelse för 
prestationen.  
 
Taube, (2007) menar att alla barn föds med lust att förstå hur världen fungerar, men är alla 
beredda att betala vilket pris som helst för att få denna kunskap? Människan är också utrustad 
med en stark önskan att värdera sig positivt. Om man i sin strävan att lära sig något stött på 
ideliga misslyckanden där självbilden har fått stryk blir då kanske lusten att rädda det lilla 
som finns kvar av självkänslan starkare än lusten att lära sig. Självbilden kan skyddas genom 
att inlärningsuppgifter som leder till misslyckanden undviks. 
 
Vidare redogör Taube (2007) att synen på barns lärande har förändrats under 1970- och 1980 
talen. Från att ha sett barnet som en passiv individ betraktar man barnet som en aktiv varelse. 
Idag betonas elevens egna aktiviteter och användandet av olika inlärningsstrategier. Av större 
vikt är också elevers metakognitiva förmåga. Detta behandlar individens medvetenhet om sina 
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tankeprocesser och om dennas förmåga att styra dessa. Effektivt lärande kännetecknas av att 
eleven aktivt planerar, styr och utvärderar sitt lärande. 
 
 

3.        Teoretiska utgångspunkter 
 
Lärandebegreppet är fundamental i pedagogik som vetenskapligdisciplin. Delar av 
teorigenomgången om specialpedagogiken och inkluderingsbegreppet utgår ifrån en 
sociokulturell kunskapsteori eftersom grupptillhörighet och gruppens betydelse för lärandet 
betonas. Som jag ser det är kunskap inget som flyttas utifrån in till hjärnan utan vi konstruerar 
och skapar den i ett socialt sammanhang. På så sätt gör individen kunskapen personlig. I 
mötet med världen skapar vi mening och sammanhang. 
 
Vygotskij kan ses som företrädare för det sociokulturella perspektivet. Strandberg (2006) 
beskriver att Vygotskijs utgångspunkter är att lärande och utveckling sker i samspel med 
andra. Lärande handlar inte om att pedagogen planterar kunskap i barnets huvud utan det 
handlar om ett samspel mellan lärare och elev. Detta samspel utgör grunden för vad eleven 
sedan lär sig. Individen har en aktiv roll i lärandet och skapar kunskap i samverkan med 
andra. Yttre social aktivitet formar barnets tänkande och inre aktivitet. För att tillägna sig 
kunskap använder sig individen av mediering dvs verktyg och redskap för att lösa problem, 
tolka och bilda sig en föreställningsvärld. Medieringsbegreppet är en central placering i det 
sociokulturella perspektivet. Med orden och kommunikationen som redskap bygger barnet sitt 
medvetande och utvecklar sitt lärande. Språk och läsfärdighet är inget medfött fenomen utan 
det är vår fantastiska hjärna som är medfödd och som ger oss möjlighet att utveckla 
läsförmågan och språket endast om vår miljö erbjuder oss möjligheter. I en värld utan 
kommunikation kan inget språk utvecklas.  
 
Ytterligare en grundtanke i den sociokulturella skolan är situerade aktiviteter där lärande sker 
i specifika situationer, som t.ex. rum och platser. Människan påverkas även av kulturen som 
den växer upp i. Kopplingar kan ses mellan inkluderingsbegreppet och det sociokulturella 
perspektivet eftersom den sociala gemenskapen i en integrerad grupp påverkar eleverna 
positivt.  
 
Vygotskij utvecklade begreppet den proximala utvecklingszonen och med det menas den 
utvecklingsnivå som ligger strax över den nivå som individen behärskar. Lärarens roll är då 
att stötta, utmana eleven och handleda henne så att hon kommer till nästa utvecklingssteg och 
klarar den på egen hand. Läsförståelse i det sociokulturella perspektivet betraktas som en 
process som är aktiv och sker i samspel mellan läsare och text. Därför är det av stor vikt att 
undervisningen utformas på ett sådant sätt där eleven får delta i kommunikativa aktiviteter i 
samspel med andra (Säljö, 2000) 
 
Forskningslitteraturen tar upp inkludering vilket också diskuteras i skolpolitiken och har blivit 
en viktig punkt att beakta i skolans styrdokument. Detta har sin utgångspunkt i det 
sociokulturella perspektivet som visar att elever utvecklas bäst om de tillåts vara i ett socialt 
sammanhang i den egna undervisningsgruppen. Det får inte glömmas att vi arbetar med 
individer som har egna viljor och uppfattningar. Därför är det viktigt att detta prövas från fall 
till fall. Det viktigaste är ändå elevens välbefinnande och trivsel. Lyckas vi inte erbjuda 
eleverna en sådan miljö kan vi inte heller förvänta oss att eleverna lär sig.     
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4.    Metod 
 
I det här kapitlet jag att beskriva den kvalitativa forskningsintervjun och dess utgångspunkter. 
Jag har valt en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod för att besvara mina 
frågeställningar och uppfylla studiens syfte. Jag redovisar även metod, urval, undersökningens 
genomförande, hur jag gick till väga vid datainsamlingen och på vilket sätt jag bearbetade och 
analyserade den insamlade empirin. Jag diskuterar även forskningsetiska principer i studien, 
samt validitet och reliabilitet. 
 

4.1   Metodologisk ansats och val av metod 
I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod eftersom jag vill 
undersöka pedagogers uppfattningar om tvåpedagogsystemet.  

 
Kvale (1997) förtydligar att med kvalitativa metoder avses i vetenskapliga sammanhang viljan 
att beskriva egenskaperna hos något. Det centrala i kvalitativa metoder är att finna vägar som 
bäst beskriver ett fenomen, alltså allt som kan uppfattas. En sådan beskrivning kan vara 
människors sätt att uppfatta sin omvärld. Datamaterialet kan bestå av olika slag såsom 
observationer, intervjuer, bilder eller en kombination av olika slags material. Jag har valt att 
använda mig av intervjuer då respondenterna har möjlighet att fritt uttrycka sina uppfattningar 
samtidigt som jag kan ställa följdfrågor för att förtydliga eller fördjupa svaren. 
 
Kvale (1997) poängterar att fokuseringen i den kvalitativa forskningsintervjun ligger på ett 
bestämt tema. Genom öppna frågor riktas fokus mot forskningsämnet. Sedan hänger det på 
intervjuaren att locka fram de dimensioner som hon finner relevant inom området genom att 
ställa fördjupande frågor. Intervjuaren leder den intervjuade till olika teman, men inte till 
bestämda uppfattningar om dessa teman. Eftersom det är lärarnas uppfattningar jag vill ta reda 
på passar det bra med intervjuer där frågorna är mindre strukturerade.  

 
Vidare skriver Kvale (1997) att i intervjun framhävs den mening som skapas i intervju-
situationen och intervjupersonen kan ses som en medforskare. Intervjun fokuserar på ämnet 
och frågorna fungerar mer som stöd och trygghet. Eftersom jag skriver ett arbete om 
lärarnas/specialpedagogers uppfattningar av tvåpedagogsystemet i relation till elevers 
läsutveckling och hur lärarna organiserar undervisningen dem emellan, utgick jag från två 
övergripande frågeställningar som lärarna fritt kunde besvara. Mina halvstrukturerade frågor 
fungerade som stöd och hjälpte mig att hålla samtalet på rätt spår. 
 
Larsen (2009) menar att samtalsintervjuer ger informanterna möjlighet att prata om sina 
uppfattningar fritt och därför kan användas för att få en djupare förståelse av informanternas 
upplevelser. Forskaren leder respondenterna till olika teman, men inte till bestämda 
uppfattningar om dessa teman. Eftersom det är lärarnas uppfattningar jag vill ta reda på passar 
det bra med intervjuer där frågorna är mindre strukturerade.  
 
Vid en intervju träffar jag respondenterna och har möjlighet till att upprepa frågor samt ställa 
följdfrågor så att jag kan säkerställa att respondenterna också förstår mina frågor på avsett 
sätt. Intervjuerna liknade en samtalsintervju men jag använde mig också av en intervjuguide 
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(Bilaga 1) med frågor som stöd för intervjun. Där samlade jag de för undersökningen mest 
relevanta frågor samt i vilken ordning jag kommer att ta upp dem under intervjun.   
Jag finner att den kvalitativa forskningsintervjun är en metod som passar min undersökning 
Kvale (1997) skriver också att i intervjun framhävs den mening som skapas i 
intervjusituationen och intervjupersonen kan ses som en medforskare. Intervjun fokuserar på 
ämnet och frågorna fungerar mer som stöd och trygghet. Vid en intervju har jag också 
möjlighet att ställa följdfrågor så att jag är säker på vad lärarna menar. Jag tänker använda 
mig av en intervjuguide där de för undersökningen mest relevanta frågorna anges samt i 
vilken ordning jag kommer att upp dem under intervjun. Kvale (1997) kallar den här typen av 
intervjuer för halvstrukturerade och med det menar han att en överblick ges över 
undersökningsområdet samtidigt som den ger förslag till frågor.   

 
I min undersökning relaterar jag läs-och skrivutveckling till pedagogernas uppfattningar av 
tvåpedagogsystemet. Jag utgår från tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som vilar 
på inkluderingsbegreppet samt på ett sociokulturellt perspektiv. Jag anser att det som är 
värdefullt att ta reda på är just på vilket sätt pedagogerna uppfattar tvåpedagogsystemet. 

 

4.2     Urval 

Jag genomförde min studie på en liten ort. I den lilla staden finns det två högstadieskolor 
varav den ena av dem har infört tvåpedagogsystemet läsåret 2011-2012 i matte, svenska, 
engelska och SO i alla klasser.  Jag har valt att genomföra min undersökning just på den 
skolan av den anledningen att den är också den enda skola som arbetar med den här 
resursfördelningen. På skolan går det totalt 300 elever på årskurserna 0-9 och ca 150 av dessa 
elever går i år 7-9. I samband med tvåpedagogsystemets införande försvann 
specialundervisningsgrupper och resursen sattes in i klassrummet.  
 
Personers erfarenheter påverkar sättet att uppfatta ett fenomen. Ett och samma fenomen kan 
uppfattas olika beroende på egna erfarenheter. Därför har jag strategiskt valt att intervjua tre 
pedagoger, två undervisande lärare i svenska och/eller engelska samt specialpedagogen på 
skolan. Min intention var också att intervjua en SO lärare men av privata skäl kunde hon inte 
medverka. Mitt val var strategiskt eftersom jag valde olika ämneslärare för att få fram 
variationer. I klassrumssituationen fördelas arbetet i överenskommelse mellan undervisande 
lärare. Skolan har en specialpedagog men inga speciallärare. Specialpedagogen hjälper till 
med olika specialpedagogiska frågor kring elever, gör pedagogiska kartläggningar samt 
klassrumsobservationer men är inte på något sätt delaktig i undervisningen. 
 
Jag började med att informera skolans rektor om min undersökning och samtidigt be att få 
hennes tillåtelse till att genomföra min studie just på den här skolan. Rektor gav mig sedan 
information om vilka lärare som deltog i tvåpedagogsystemet. Eftersom jag valde att intervjua 
endast tre pedagoger ansåg jag att det bästa sättet att tillfråga dem om deras intresse att 
medverka i studien var att ta personlig kontakt med dem. Jag pratade enskilt med var och en 
och berättade om mina studier och min undersökning i samband med studierna. Jag 
informerade också om de forskningsetiska principerna och förklarade att jag kommer att spela 
in intervjuerna endast för min egen skull. Alla var positivt inställda och var mycket 
tillmötesgående. Sedan bokade jag tillsammans med informanterna en lämplig tid för intervju. 
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4.3     Presentation av lärarna 

Nedan kommer jag att ge en kortfattad presentation av de tre intervjuade pedagogerna. 
Informationen om pedagogerna fick jag fram med mina bakgrundsfrågor i början på 
intervjuerna och angavs alltså av informanterna själva. Alla pedagoger har fått fingerade 
namn genom uppsatsen. De arbetar i tvåpedagogsystemet men arbetar inte ihop. 
 
Pia arbetar på högstadiet och undervisar mestadels i svenska men även i engelska. Hon är 
utbildad grundskollärare med svenska som huvudämne och har tjänstgjort som pedagog i tolv 
år. Hon har varit involverad i tvåpedagogsystemet sedan den startades. 
 
Anna är utbildad specialpedagog och har arbetat inom denna verksamhet sedan fyra år 
tillbaka. Hon har varit med från start i tvåpedagogsystemet. 
 
Sara är utbildad grundskollärare och undervisar i engelska och svenska. Hon har arbetat på 
skolan och det är hennes första termin att vara verksam i tvåpedagogsystemet. 
 

4.4  Min egen förförståelse 

Jag har valt att beforska den här verksamheten av olika anledningar. Jag har själv erfarenhet 
av arbete på en skola som tillämpat tvåpedagogsystemet vilket väckte mitt intresse till vidare 
studier. Faktum är att forskningen om tvåpedagogsystemet är begränsad och fler studier 
behövs. Jag hoppas denna studie kan bidra till viss kunskap om detta undervisningssystem. 
Införandet av systemet på studerad skola innebar att den ordinarie specialundervisningen 
försvann och resurserna fördelades på ett annat sätt. Det verkar vara ett intressant sätt att 
utpröva positiva forskningsresultat om inkluderingsbegreppet samtidigt som verksamheten 
följer föreskrivna lagar och förordningar. 
 
Jag har arbetat som lärare i 12 år och har själv erfarenhet av arbete i tvåpedagogsystem. Sedan 
inkluderingsbegreppets införande har jag funderat över hur jag ska utforma min undervisning 
för att ge alla elever i gruppen det stöd som de behöver. Jag hoppas studien kan bidra till mer 
kunskap om tvåpedagogsystemet.  
 

4. 5    Genomförande  
 
Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplats i ett ledigt klassrum där vi kunde sitta 
ostörda i lugn miljö. Alla intervjuer genomfördes vid olika tillfällen.  Ämneslärarna 
intervjuades först och sedan intervjuades specialpedagogen. Jag valde att använda mig av 
enskilda intervjuer. Samtliga respondenter intervjuades var för sig.   
 

Jag inledde intervjuerna med att ställa några bakgrundsfrågor till informanterna där de fick 
berätta lite om sig själva och om deras erfarenheter av pedagogiskt arbete, för att få en 
avslappnad stämning och för att få en egen uppfattning om de intervjuade. Larsen (2009) 
betonar vikten av att skapa en avslappnad stämning i början på intervjun. I inledningsskedet 
passar det bra med uppvärmning för att skapa förtroende. Detta kan man göra genom att ställa 
frågor om t.ex. utbildning och tidigare erfarenheter (Larsen 2009).  
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Min studie syftar till att tolka och analysera människors uppfattningar av ett fenomen samt 
variationen i deras sätt att erfara fenomenet. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att 
intervjuaren skall låta de intervjuade fritt berätta sina uppfattningar och lyssna utan 
förutfattade meningar. Respondenterna ska inte avbrytas av intervjuarens frågor. Som 
intervjuare är det vår uppgift att tolka och försöka förstå meningen i informantens berättade 
upplevelse, både i den aktuella intervjusituationen samt då materialet i efterhand bearbetas. 
 
Sedan övergick jag till mina två övergripande frågeställningar som följdes av halv-
strukturerade frågor och lämpliga följdfrågor. Jag hade förberett en intervjuguide som stöd 
(Bilaga 1). Frågorna ställdes ibland i ordning och ibland ställde jag frågor som passade i 
sammanhanget och beroende på hur informanterna svarade på frågorna.  Denna form av 
intervju liknar samtalsintervjun. Intervjuaren kan alltså inte styra den intervjuade för mycket 
med många olika frågor. Meningen är ju att respondenten ska svara utförligt på frågor och 
svara ärligt och inte ge sådana svar som intervjuaren vill höra. 
 
Manion och Cohen (2007) ser intervjusituationen som intersubjektiv vilket möjliggör för 
deltagarna att diskutera sina egna uppfattningar och uttrycka hur de upplever situationen ur 
sitt eget perspektiv.  
 
Vidare beskriver Manion och Cohen (2007) att intervjun är en flexibel form av datainsamling 
där deltagarna kan uttrycka sig verbalt genom tal men också icke verbalt genom gester. 
Situationen ger utrymme även för spontanitet och intervjuaren kan kräva inte bara fullständiga 
svar utan även fördjupa sig i problemet och fråga efter mer komplexa detaljer.  Alltså 
intervjun är en kraftfull redskap för forskaren. Som forskare måste man vara medveten om att 
det är en tidskrävande metod och intervjun kan påverkas av den som intervjuar och ibland kan 
situationen bli obekväm för respondenten.  Till skillnad från den vanliga 
vardagskonversationen har intervjun ett speciellt syfte och är oftast baserad på frågor. Den är 
en konstruerad och planerad händelse och där måste forskaren hålla sig vid vissa regler. 

 
Kvale (1997) poängterar att frågorna ska vara enkla och korta och beskriver några viktiga 
typer av frågor som kan vara användbara vid den halvstrukturerade intervjuformen.  Med 
hjälp av inledande frågor kan intervjupersonen beskriva viktiga dimensioner hos det 
undersökta fenomenet. Beskrivningarna blir spontan och innehållsrika. I min intervjuguide 
finns det några inledande frågor som jag ställer i tidigt skede av intervjun, just för att 
deltagarna ska kunna ge rika beskrivningar. Intervjuguiden innehåller även följdfrågor och 
syftet med dem var att förtydliga och fördjupa svaren. 
 
Sedan menar Kvale (1997) att man ska följa upp dessa dimensioner under intervjun med 
uppföljningsfrågor. Här är det viktigt att intervjuaren lyssnar till vad som är viktigt för 
intervjupersonen samtidigt som man har forskningsfrågorna i minnet. Här kommer 
intervjuguiden till användning, men ibland behöver jag avvika från guiden för att bemöta 
respondenternas beskrivningar på ett naturligt sätt. Tystnaden blir också viktig och kan 
utnyttjas för att föra samtalet framåt. Pauserna ger intervjupersonen tid till associationer och 
reflektioner för att sedan bryta tystnaden och tillföra betydelsefull information. Sådana korta 
perioder förekom under intervjuerna. Ibland lyckades jag klara att inte avbryta tystnaden som 
istället avbröts av deltagaren som fortsatte sin beskrivning. Vid andra tillfällen kändes 
tystnaden tung som jag bröt och där miste jag säkerligen värdefull information. 
 
En annan typ av frågor som Kvale (1997) redogör för är s.k. sonderande frågor där man 
sonderar innehållet utan att ange vilka dimensioner som ska uppmärksammas. Man kan också 



 15 
 

använda sig av specificerande frågor som ger mer precisa beskrivningar. Direkta frågor är det 
bäst att lämna till slutet på intervjun. Dessa används till att introducera ämnen och 
dimensioner direkt.  
 
Enligt Kvale (1997) används strukturerande frågor för att hövligt avbryta långa svar som är 
irrelevanta för undersökningen och föra samtalet vidare i rätt riktning. Intervjuns syfte är 
explorativt med öppna frågor om ett område som ska kartläggas och utifrån intervju-
personernas svar söker ny information om ämnet. För att kunna ställa relevanta frågor är det 
viktigt att man utvecklar sina ämneskunskaper och skaffar sig en teoretisk förförståelse av det 
fenomen som ska undersökas. Ju bättre man förbereder en intervju, desto högre blir kvaliteten 
på den kunskap som produceras.  
 

4.6     Databearbetning och analys 

Marton och Booth, (2000) poängterar forskaren måste ställa sig själv åt sidan i 
forskningsprocessen i sitt erfarande av det som studeras och endast använda sig av det för att 
klargöra andras sätt att prata, hantera, erfara och förstå det. Analysarbetet fokuseras på att 
fånga variationen i människors sätt att erfara någonting samt tolka och beskriva skilda 
kategorier. Vid intervjuundersökningen är forskarens uppgift att fundera ut den 
bakomliggande uppfattningen bakom det som sägs i intervjun. Vad är det som sägs men ändå 
inte är uttalat. Detta kräver analysarbete och reflektion. Saker som inte har med 
frågeställningen att göra måste sållas bort, samtidigt måste informanterna ges möjlighet till att 
uttrycka olika uppfattningar. 
 
Vid databearbetningen lyssnades intervjuerna först igenom flera gånger samtidigt som dessa 
transkriberades i sin helhet direkt efter intervjutillfällena, när jag hade intervjusituationen 
färsk i huvudet. På så sätt kunde jag minska eventuella misstolkningar. De transkriberade 
intervjuerna placerades i ett eget dokument i dataprogrammet Word.  
 
Under intervjuerna hände det att lärarna exemplifierade vissa saker genom att nämna elever 
eller kollegor som går på skolan. Alla namn på kollegor och elever och klasser som nämndes 
under intervjuerna markerade jag med X för att säkra anonymiteten. Från början utgick jag 
från mina två frågeställningar om hur lärarna uppfattar tvåpedagogsystemet i relation till 
elevernas läs- och skrivutveckling. Det betyder att lärarna beskrev sina uppfattningar i 
berättande form. Sedan använde jag mig av intervjuguiden som innehöll följdfrågor som 
hjälpte till att förtydliga svaren.  
 
Nästa steg var att göra en tabell i Word där jag samlade frågorna och satte ämneslärarnas svar 
i olika kolumner.  På så sätt fick jag en lättgenomskådlig bild av de olika svarsalternativen. 
De transkriberade texterna kategoriserade.  Jag utgick ifrån mina intervjufrågor och på så sätt 
försökte jag hitta kategorier. Detta gjorde att jag genom att ställa frågor till transkriberat 
material och till identifierade nyckelord. Exempel på frågor jag ställde till det empiriska 
materialet var: Vad står det här för? Vad är detta uttryck för och på så sätt försökte jag komma 
bortanför det faktiskt uttryckta och till den uppfattning som det uttryckta är en manifestation 
av. I analysens nästa fas letade jag efter likheter såväl som skillnader i informanternas utsagor 
för att få fram variationer och mera rena kategorier av uppfattningar.  
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4.7    Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet, (2002) ställer vissa krav i form av forskningsetiska principer som är viktiga 
att följa vid genomförande av studier och forskning. Att bedriva forskning är nödvändigt för 
samhällets och individens utveckling. Samhället och dess medlemmar är berättigade att ställa 
krav på forskningen så att den bedrivs och inriktas på relevanta frågor samt att den håller hög 
kvalitet. Detta forskningskrav innebär att utveckla nuvarande kunskaper och förbättra 
metoder. Tvåpedagogsystemet som min undersökning studerar är ett nytt fenomen vilket 
behöver beforskas mer för att dess tillämpning ska vila på vetenskapliga grunder. 
 
Vidare föreskriver Vetenskapsrådet (2002) att samhällets medlemmar också har rätt till att 
ställa krav på skydd och de får inte utsättas för någon form av skada eller kränkning. Detta 
krav kallas för individskyddskravet som kan konkretiseras i informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet kräver av forskaren att informera undersökningsdeltagarna om 
forskningens syfte, genomförande och vinster gällande ny kunskap som forskningen kan bidra 
med. Det är önskvärt att lämna information om hur forskningsresultatet offentliggörs. 
Deltagarna ska också informeras om deras uppgift i projektet och villkor som gäller för 
deltagandet. De ska också upplysas om att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som 
helst. Det första steget för mig var att informera rektorn på skolan om mitt arbete, syftet med 
arbetet och genomförandet. Jag behövde naturligtvis få rektors godkännande för detta. Sedan 
valde jag ut pedagoger som ska skulle vara respondenter i intervjun. Informationskravet i 
studien uppfylldes genom att jag tog kontakt med deltagarna och genom ett personligt samtal 
försäkrade jag deltagarnas anonymitet och jag informerade om studiens innehåll och vad som 
förväntas av dem under intervjun. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska få möjlighet att själva få bestämma över sin 
medverkan och hur länge de vill medverka skriver Vetenskapsrådet, (2002). De ska kunna 
avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem. Om deltagarna är under 
15 år måste man också få vårdnadshavares samtycke.  
Eftersom deltagarna i denna stusie är vuxna individer fick de själva bestämma om de vill delta 
och en passande tid för intervjun bokades. Jag informerade dem om att de när som helst under 
studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skedde muntligt eftersom 
respondenterna var så få att jag ansåg mer passande att prata med dem. Ett skriftligt 
medgivande är mer högtidligt och jag ville inte få mina respondenter känna att de förbinder 
sig till något. 
 

Konfidentialitetskravet (a.a.) betyder att uppgifter om de personer som medverkar ska ges 
största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet säger att uppgifter som samlades in om 
personer får endast användas för forskningsändamål. Deltagande pedagoger informerades om 
undersökningens syfte men också om samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Vad det gäller undersökningen som jag genomfört på skolan är det viktigt att deltagarnas 
identitet blir anonym. För att tillmötesgå konfidentialitetskravet gav jag deltagarna påhittade 
namn och varit återhållsam med personliga uppgifter. Det inspelade materialet samt 
utskrifterna har förvarats i säkert förvar. När studien är färdig kommer jag att radera 
inspelningarna. 
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4.8    Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att försäkra sig om att undersökningen har god 
validitet vilket innebär att vi måste veta att vi undersöker det vi avser att undersöka. I min 
studie handlar validiteten om intervjuarens skicklighet att ställa relevanta frågor som för 
samtalet framåt, tolkar svaren rätt och ställer lämpliga följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 
2009). Eftersom jag bad respondenterna berätta hur de uppfattar tvåpedagogsystemet kom 
samtalen snabbt igång och berättelserna flödade. Snart tömdes de på erfarenheter och 
upplevelser. Följdfrågorna behövdes för att föra samtalet framåt eftersom deltagarna hade en 
tendens att fastna i olika exemplifieringar. Stämningen var avslappnad och liknade mer ett 
samtal. 

 
Enligt Patel och Davidsson (1994) måste vi också veta att vi undersöker det vi avser att 
undersöka på ett tillförlitligt sätt och då pratar vi om reliabilitet. I fråga om intervjuer är 
undersökningens tillförlitlighet relaterad till intervjuaren och hennes registreringar av svar. Ett 
sätt att öka studiens reliabilitet är att spela in intervjuerna. I och med att vi lagrar verkligheten 
kan vi också ta den i repris för att försäkra oss om att vi har uppfattat korrekt.  
 
Jag spelade in intervjuerna och på sätt hade jag möjlighet att lyssna på dem om och om igen 
tills jag fick en klar bild av svaren. Deltagarna har i början av terminen fått i uppgift av 
skolledningen att göra en betygsanalys i olika ämnen och i samband med det lyftes 
tvåpedagogsystemet till diskussion. Detta kan ha påverkat deltagarna på så sätt att de redan 
kom förberedda till intervjun.  
 
Däremot kan studiens resultat inte ses som generaliserbart eftersom i undersökningen deltar 
tre pedagoger från en och samma verksamhet. Ytterligare medverkande från andra skolor 
kunde ha bidragit till att resultatet blev mer generaliserbart. Trots allt syftar inte kvalitativa 
undersökningar till att vara generaliserbara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 
 

 
 

5.    Resultat 
Nedan presenteras resultaten av analys, vilka har resulterat i ett antal variationer av 
uppfattningar. Först presenteras hur lärare uppfattar tvåpedagogsystemet rörande lärarnas 
organisation av pedagogiska insatser för att sedan övergå till att presentera hur lärare inom 
tvåpedagogsystemet uppfattar att de arbetar med elevers läs-och skrivförmåga. 
 

5.1    Uppfattningar om lärarnas organisation i tvåpedagogsystemet 

Två olika uppfattningskategorier har framkommit vilket jag redovisar under kommande två 
rubriker. Uppfattningarna handlar om tvåpedagogsystemet som traditionell förstärkare samt 
uppfattningar om tvåpedagogsystemet som pedagogisk förnyelse. 
 

5.1.1  Uppfattningar om tvåpedagogsystemet som traditionell 
förstärkare 
Vid analysen kunde skönjas uppfattningar om att tvåpedagogsystemet kan ses som en resurs 
för att genomföra traditionella specialpedagogiska insatser och traditionell undervisning.  
Analysen visar att tvåpedagogsystemet kan uppfattas som en resurs för att genomföra 
undervisningen med traditionella specialpedagogiska insatser. Dessa insatser handlar om 
arbete enskilt med eleven eller i mindre grupper för att förklara och diskutera olika moment 
med eleven.  
 
Karaktäriserande för denna uppfattning är också att hitta lämpliga undervisningsmetoder för 
svagpresterande grupper. Lärarna uppfattar att de har möjlighet att organisera sin 
undervisning och sin undervisningsgrupp i små grupper. Elever som behöver extra stöd tas ut 
ur klassrummet och den ena läraren tar sig an den gruppen medan den andra arbetar vidare 
med resten av klassen. Expertkunskaper om det avvikande som specialpedagogen besitter 
betonas också starkt. 
 

I undervisningsgrupperna finns elever som behöver en-till-en undervisning och dessa elever 
har lyfts ur till grupprummet där de får hjälp. Lärarna delar på sig och den ena läraren tar hand 
om den mindre gruppen medan resten av klassen har den andra läraren kvar. Sara uttrycker 
detta såhär: 
 

Där kan man sitta med eleven och förklara, ställa följdfrågor, föra resonemang inte bara rätt eller 
fel utan man kan ge sig tid att dra kopplingar. Ställa frågor som: Kan du ge något exempel på att? 
Om du tänker så här…hur blir det då? (Sara) 

 

Inom denna uppfattningskategori framträder den tillrättalagda undervisningen i lugnare tempo 
anpassad till elevers behov. Undervisningen kan organiseras i smågrupper, där olika moment 
kan förklaras upprepade gånger och lämpliga undervisningsmetoder används. På så sätt har 
eleverna ett tillfälle till att förstå. Specialpedagogen Anna beskriver detta såhär: 
 

Det finns elever med inlärningssvårigheter och det går inte att banka in kunskap i huvudet på dem, utan de 
måste ha tiden på sig och man måste balansera det här. (Anna) 
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En annan uppfattning som träder fram är det faktum att vi är olika, har olika erfarenheter samt 
ser saker från olika perspektiv gynnar elever med svårigheter. Om eleven inte förstår 
förklaringen från den ena pedagogen har hen möjlighet att höra en annan förklaring från den 
andra pedagogen. Ämnet kan konkretiseras för elever som har behov av det. Pia resonerar 
som nedan: 
 

Jag tänker att eleverna blir gynnade av att det finns två lärare som tänker olika och kan förklara saker på 
olika sätt. (Pia) 

 

Lärarna har befogenhet till att organisera klassen i mindre grupper efter behov.  
Undervisningen sker på samma sätt som tidigare fast i mindre grupper. Speciellt i 
språkundervisningen finns det behov av att ge eleverna möjlighet att utveckla och träna sin 
kommunikativa förmåga. För att alla elever ska våga komma till tals är diskussioner och 
samtal där eleverna får använda målspråket idealiska. Tiden och möjligheten att prata med 
enskilda elever och att ge eleverna möjlighet att resonera kring olika frågor är något som 
lärarna länge efterlyst och äntligen fått utrymme till. Pia beskriver detta nedan: 
 

Vi har inte ändrat våra arbetsmetoder så där jättemycket bara för att vi är två pedagoger utan vi 
jobbar som vi har gjort tidigare. Det som man däremot kan göra när man är två lärare i 
klassrummet är att ta ta ut elever. Det finns möjlighet att dela klassen i smågrupper för att lyssna 
på tex redovisningar, utrymme för eleverna att visa sina muntliga färdigheter. (Pia) 

 
Under lektionerna får eleverna snabb hjälp och alla elever hinner bli sedda. Pedagogerna har 
möjlighet att uppmärksamma även de tysta och försiktiga eleverna. Det som ofta händer i ett 
klassrum är att eleverna inte får hjälp tillräckligt snabbt och i väntan på hjälp uppstår oro på 
lektionerna. Två lärare har möjlighet att ge snabb respons till eleverna vilket skapar en lugn 
atmosfär och därmed ökar arbetsron på lektionerna. Lugnet följer eleverna även på rasterna 
sedan åter på lektion och på så sätt präglas hela skolan av harmoni. Dessutom får alla elever 
lärarens uppmärksamhet vilket stärker deras självkänsla. 
 

Men vinsten i det här är att man skapar arbetsro och trygghet för alla parter. Det gäller att organisera i 
klassrummet som det passar. (Anna) 

 

Systemet uppfattas som mer rättvist och mindre stressigt för lärarna då de vet att det finns en 
till i klassrummet behöver de inte ha bråttom med sina förklaringar. Sara säger det såhär: 
 

Alltså det ges mer tid till att sitta ner och prata med eleven. Försöka pusha dem. Om jag hade varit själv så 
skulle jag ha varit mer stressad när jag vet att det sitter fem andra och vill ha hjälp samtidigt. Nu vet jag 
att vi är två och kollegan hjälper de andra. Det känns som ett mer rättvist system. (Sara) 
 

5.1.2 Uppfattningar om tvåpedagogsystemet som pedagogisk förnyelse 

I analysen kunde jag också identifiera uppfattningen om att tvåpedagogsystemet kan ses som 
en möjlighet för en genomgripande pedagogisk utveckling. 
 
Karaktäriserande för denna uppfattning är att tvåpedagogsystemet ger förutsättningar för att 
utgå ifrån elevernas behov, oavsett om de är svagpresterande eller högpresterande, och 
utveckla pedagogiska insatser utifrån dessa förutsättningar och utifrån situationer som 
uppstår. Det finns också mera tid att se varje elev och ta sig tid att förklara varje moment på 
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ett sätt så att alla eleverna kan förstå. Undervisningen planeras gemensamt mellan 
pedagogerna, och undervisningsinsatserna följs gemensamt upp, och utvärderingarna av dessa 
ger möjlighet till vidareutveckling av undervisningen. Pedagogerna ägnar mycken tid till 
gemensam formativ bedömning. Bedömningsprocessen har utvecklats och pedagogerna har 
nu mer likvärdig bedömning. Systematiserad elevfeedback anses ha stor betydelse för elevers 
utveckling. Lärarna placerar inte problematiken hos eleven utan de diskuterar olika sätt att 
hjälpa eleven.  
 
Inom denna uppfattningskategori framgår att lärarna analyserar prov och tester för att se till 
att dessa testar elevers olika kunskaper som efterfrågas, alltså fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa kunskapsformer samspelar med varandra och kommer till uttryck i våra 
styrdokument. I undervisningen ska dessa kunskapsformer balanseras så att de bildar en 
helhet för eleverna.  Detta har medfört att redan vid undervisningens planering tänker man på 
vilka arbetsuppgifter man ger till eleverna och vilka färdigheter dessa testar. Även eleverna 
får ta del av tankegången om vilka av deras färdigheter tränas med de olika arbetsuppgifterna. 
 

Det blir en väldig kvalitetssäkring i allting vi gör. Alltså vi sitter alltid två stycken som läser igenom 
texterna, rättar prov och lyssnar på elevernas muntliga framförande. Vi är två stycken som tänker till i 
planeringen så att det känns ju som att man framför allt kvalitetssäkrar det hela mycket mer. (Sara) 

 
 
Tvåpedagogsystemet som pedagogisk förnyelse illustreras av lärarnas systematiska 
planeringstid. Även om planeringstid kan vara svår att finna arbetar lärarna kontinuerligt med 
planering av undervisning, utvärdering av undervisning och bedömning av elever. Genom 
denna systematik utvecklas pedagogiken kontinuerligt och kvaliteten i arbetet är i ständig 
utveckling.  
 

Sen är det lite pyssligt att få ihop planeringstid. Vi har inte förbestämt vem som pratar om vad på 
lektionerna utan vi har genomgångarna tillsammans och liksom tar över resonemang. Däremot kan 
vi ha förutbestämt att till nästa gång förbereder du de här elevarbetena och jag förbereder det och 
ser till att det finns. Men mycket av planeringen och avstämningen sker också efter lektionen då vi 
tar lite snabbt vad vi ska fortsätta med nästa gång. (Pia) 

 
Lärarna uppmanas av skolledningen att kritiskt granska sin undervisning och ta fasta på 
arbetssätt som har fungerat bra och fundera på varför den didaktiken fungerade bra eller 
mindre bra samt hur man kan vidareutveckla dessa. Enligt lärarna kräver den här 
utvärderingen att man verkligen är kritisk mot sin egen undervisning. De menar att när de 
båda två deltar i planeringen kan de fritt diskutera lektionens fortlöpande utan att någon av 
dem behöver känna kritik mot sig. Istället uppstår konstruktiva diskussioner om 
undervisningen. Pia återger som nedan: 
 

Vi har täta ämneskonferenser där utvecklande diskussioner kommer upp. Vi planerar undervisningen men 
pratar också om vilka metoder som har fungerat. Varför de har fungerat och varför har de inte fungerat. 
Man utvecklar undervisningen och vad det gäller bedömningen så känns det som att den blir mer 
ordentlig. (Pia) 

 
 
Inom denna uppfattningskategori fokuseras i hög grad på lärarnas gemensamma bedömning 
av elevarbeten. Som citatet visar ovan beskriver Pia också att täta ämneskonferenser utnyttjas 
inte bara för samplanering utan även för bedömning och en omfattande utvecklingsarbete av 
formativ bedömning har skett.   
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Bedömningen av elevprestationer är kopplad till undervisningen och sker systematiskt efter 
varje arbetsområde. Lärarna menar att tvåpedagogsystemet stöttar dem att utföra sitt uppdrag 
på bästa sätt i enlighet med styrdokumenten. Genom att organisera och planera sin 
undervisning kan de ge kontinuerlig och individuell feedback till varje enskild elev både 
muntligt och skriftligt. Lärarna använder sig av kunskapskraven i form av matriser och där 
markerar för varje elev hur hens kunskapsutveckling ser ut. På detta sätt blir bedömningen 
konkret för eleven och hen vet exakt vad som ska göras för att nå målen eller för att nå längre. 
 

När eleverna får tillbaka sina uppgifter sitter en av oss med varje enskild elev i grupprummet och 
går igenom resultatet, vilka fel som har gjorts och eleven får också reda på vad han/hon behöver 
utveckla för att nå målen eller att nå högre resultat. Eftersom vi har möjlighet att i lugn och ro 
svara på elevers funderingar om deras resultat får vi också nöjda elever som lämnar lektionen med 
bibehållen självförtroende istället för eventuell besvikelse. Vi använder också betygsmatriser för 
att visa för eleven var han/hon befinner sig enligt kunskapskraven(Sara) 

 
Analys och bedömning av skrivna texter upplevs som extra svårt. Därför uppskattas det att två 
lärare läser och bedömer texterna. Centrala mål både i engelska och i svenska är att eleverna 
ska utveckla sitt skriftspråk, vilket betyder att eleven ska kunna skriva en mängd olika slags 
texter för att delge erfarenheter, underhålla och beskriva. Skriftspråkskompetensen utvecklas 
inte av sig självt utan kräver mycket tid och arbete av eleven såväl som av läraren.   
 
Ytterligare ett sätt som illustrerar hur tvåpedagogsystemet kan verka som pedagogisk 
förnyelse är hur lärarna nu också kan fokusera på självgående elevers kunskapsutveckling, till 
skillnad mot tidigare då dessa just fick vara självgående. Nu kan lärarna även ägna tid att 
utmana dessa elever för att motivera dem att nå ännu högre kunskapsmål. 
 

Det är också en form av specialpedagogik. Det handlar inte bara om svårigheter, att lösa knutar 
utan också att hålla kvar dem så att de inte tappar geisten. Det är det inkludering handlar om. 
Det gäller att skapa en atmosfär i klassen som är så positiv och så drivande att alla är med på 
båten. (Anna) 

 

5.2   Uppfattningar om lärarnas arbete för att utveckla elevers läs- 
och skrivförmåga 
Under kommande två rubriker besvaras nästa frågeställning i uppsatsen som behandlar 
lärarnas arbete med elevers läs-och skrivförmåga. Två olika uppfattningskategorier 
identifierades och dessa är uppfattningar om tvåpedagogsystemet som motor samt 
uppfattningar om tvåpedagogsystemet som inkludering. 
 

5.2.1   Uppfattningar om tvåpedagogsystemet som motor 

Vid andra skedet av analysen upptäcktes uppfattningar om tvåpedagogsystemet som motor i 
systemet. Med det menas att pedagogerna har större möjligheter att driva eleverna till läs- och 
skrivaktivitet samt produktion av text. Utmärkande för detta sätt att se tvåpedagogsystemet är 
att pedagogerna har tid till att fokusera på varje enskild elev och dess utveckling. 
Undervisningen läggs upp mer som en produktionsverkstad där eleverna ständigt aktiveras 
snarare som en föreläsningssal där eleverna är passiva lyssnare. 
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I undervisningssituationen ges eleven goda förutsättningar till att träna sin läs-och 
skrivförmåga genom att lektionerna består av korta genomgångar. Lärarna tar ett steg tillbaka 
och istället får eleven träda fram för att producera eget. Pia beskriver lektionerna såhär: 
 

Sen blir det inte så mycket genomgångar, tugg utan elever får producera mycket mer istället. Och 
det är också något som de får komma ifrån att vara passiva lyssnare. För det gör de gärna. Men det 
är inte de som ska lyssna utan den som ska lyssna är egentligen jag. Så vi har ganska korta 
genomgångar istället mer göra för eleverna. (Pia) 

 
Eleverna får arbeta med utmanande uppgifter. Läraren är hela tiden tillgänglig och kan se alla 
elever och kan ge snabb respons. Elevernas produktivitet ökar och de blir aktiva vilket i sin 
tur leder till utveckling hos eleven. Processen att se, höra och ge eleven respons är mycket 
tidskrävande och trots att pedagogerna är två i undervisningen skulle de önska att de kunde 
hjälpa till ännu mer. 
 

Jag tycker nog att man hinner se alla elever. Däremot även fast vi är två så tycker jag inte att vi 
hinner hjälpa alla riktigt som de vill. Det är nästan så att ju mer vi hjälper eleverna desto mer ber 
de om. (Pia) 

 

Arbetet med läsförståelsen sker på olika sätt. Högläsning är ett moment som man arbetar med 
och i samband med det har man möjlighet att utveckla även elevers ordförråd. Högläsning 
sker ofta i mindre grupper där alla elever kommer till tals. I grupperna samtalar man också om 
innehållet i texterna som läses och utifrån frågor och funderingar diskuteras det lästa. 
 

Högläsning kan vi lätt ha i mindre grupper för att då kan man verkligen gå in när de stakar sig och 
öva ordkunskap där det behövs. Vi får öva läsflyt. (Pia) 

 

När det gäller arbetet med att utveckla skrivförmågan handlar det om genrepedagogik. 
Eleverna aktiveras till att arbeta med mönstertexter för att se hur en text ska se ut, skriva egna 
texter och kamratbedömningar. 
 

Första texten de gör ger vi lärare bedömningar på sedan på nästa text får kompisen ge 
bedömningen som de får bearbeta sedan. Och till det här återkommer vi i alla skrivuppgifter. 
(Pia) 
 

Textanalyser är viktiga för att läraren ska kunna hjälpa eleven att börja eller komma vidare i 
sitt skrivande. Det handlar om att ge eleven formativ feedback där man med konkreta exempel 
illustrerar t.ex om något behöver läggas till eller om strukturen behöver bearbetas. Läraren 
behöver också visa vad eleven behöver arbeta med för att utvecklas som skribent t.ex hur man 
kan inleda och avsluta olika texter. 
 

5.2.2 Uppfattningar om tvåpedagogsystemet som inkludering 

Vid analysen kunde jag också se en uppfattning om att i tvåpedagogsystemet fokuserar lärarna 
på elevens individuella arbete snarare än på elevens förmåga och förutsättningar. Utifrån 
elevarbeten ger de eleven vägledning för att hålla sitt lärande på rätt kurs och styr till fortsatt 
utveckling av läs-och skrivförmågan. Det som är karaktäriserande för denna uppfattning är att 
med stöd av tvåpedagogsystemet finner lärarna mer tid till individuell, frekvent och 
informationsrik återkoppling som integreras i undervisningen.  
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Inom denna uppfattningskategori framgår att tiden som ägnas åt enskilda elever är av 
avgörande betydelse för deras utveckling. Alltså feedback där man kan gå igenom elevernas 
texter ordentligt och möjligheten för läraren att föra en dialog med eleven om vad som 
behöver utvecklas för att nå högre resultat betonas. Lärarna värderar tid med eleverna som 
ägnas åt respons eftersom de anser att framåtsyftande bedömning påverkar elevers läs-och 
skrivutveckling. 
 

Det har faktiskt varit större vinst i skrivutvecklingen än i läsutvecklingen för att vi kan sitta med 
dem och en och en och gå igenom deras texter ordentligt. (Pia) 

 

Det anses vara viktigt att återkopplingen som ges till eleven är utförliga och beskriver hur 
eleven kan förbättra sitt arbete.  
 

Vi kan ge feedback och tala om att om du ska ha högre betyg i slutet på den här terminen vill jag 
att du utvecklar de här sakerna. Att man kan föra en dialog om de här sakerna med eleven är 
viktigt för deras utveckling. (Sara) 

 

Ett annat sätt som illustrerar tvåpedagogsystemet som inkludering är att aktivera eleverna som 
resurser för varandra. Genom att arbeta med kamratbedömningar av varandras texter främjas 
elevernas förmåga att bedöma sin egen förmåga och även deras eget lärande stärks. 
 

Vi arbetar mycket med mönstertexter, tittar på hur en text ska se ut, får skriva egna texter och 
kamratbedömningar. (Pia) 
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6.         Diskussion 
 
Följande kapitel delas in i fyra delar. Inledningsvis diskuteras intressanta aspekter i resultatet i 
förhållande till tidigare forskning och med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 
Sedan diskuteras arbetets, validitet, metod och genomförande och vilka konsekvenser de 
ledde till.  Även huvudsakliga slutsatser till följd av min studie presenteras samt vilka 
konsekvenser mina resultat och slutsatser kan ha för yrkespraktiken och för speciallärare. 
Avslutningsvis lyftes rekommendationer till framtida forskning.  
 

6.1     Resultatdiskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och med 
utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

6.1.1  Uppfattningar om lärarnas organisation i tvåpedagogsystemet 

Resultatet visar att genom tvåpedagogsystemet har lärarna möjlighet att organisera sitt arbete 
och sina undervisningsgrupper efter egna önskemål så som de anser kunna hjälpa eleverna på 
bästa sätt. 
 
En uppfattning om tvåpedagogsystemet som traditionell förstärkare identifierades. I denna 
uppfattning framträder att resurserna utnyttjas för att genomföra traditionella special-
pedagogiska insatser i form av små undervisningsgrupper med tillrättalagd undervisning 
anpassad till elevers behov. Detta sätt att se på specialpedagogiken överensstämmer med 
Groths (2007) kritik av den traditionellt tillämpade specialpedagogiken.  Groth presenterar 
också olika specialpedagogiska insatser så som laborativa undervisningsmetoder, 
demonstrationer, verbal kunskapsförmedling, genom läsning och lärares berättelser. 
Anledningen till att pedagogerna strävar efter mer individuell undervisning eller undervisning 
i mindre grupper kan vara positiva erfarenheter av denna typ av undervisning. Det är också 
lättare att genomföra de ovanstående specialpedagogiska insatserna i mindre grupper. 
 
I Groths (2007) beskrivning av SOU utredningar efterfrågas lärartäthet istället för mindre 
grupper. Detta stämmer inte överens med pedagogernas uppfattningar då de ofta vill 
organisera eleverna i små grupper. Detta arbetssätt gynnar eleverna eftersom på så sätt hinner 
alla elever bli sedda och alla elever får möjlighet att visa sina kunskaper. Gruppindelning 
används inte bara för specialpedagogiska insatser utan även vid redovisningar som ger 
utrymme för eleven att visa sina muntliga färdigheter. 
 
Ytterligare en uppfattning ser tvåpedagogsystemet som pedagogisk förnyelse. Detta kommer 
till uttryck i form av systematiska planeringar pedagoger emellan men även systematiserad 
elevfeedback anses ha stor betydelse. Redan i planeringsstadiet sker en utveckling och 
förnyelse av pedagogiken. Vid utarbetandet av elevuppgifter har pedagogerna en långsiktig 
och heltäckande överblick för att försäkra sig om att undervisningen utvecklar elevernas 
färdigheter enligt kunskapskraven. Omfattande arbete ägnas åt bedömning av elevers 
produktion vilket resulterar i rättvis bedömning. 2011 infördes ett nytt läroplan, Lgr11 med 
kunskapskrav för de olika betygsstegen och vid implementeringsprocessen fördes intressanta 
diskussioner på skolan för att få en enhetlig tolkning av dessa. Fortsatta diskussioner om 
bedömning värderades högt. Det kan utgöra en orsak till att pedagogerna ägnar så mycket tid 
till just detta arbete. 
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Resultatet visar också att pedagogerna till skillnad från tidigare kan fokusera även på 
självgående elevers kunskapsutveckling vilket kan ses som en förnyelse. Groth (2007) lyfter 
mångfald av utbildningsvägar för lärande för att eleverna ska göra framsteg. Motivationen har 
också en stor betydelse för elevers lärande. Westlund (2009) poängterar att eleverna måste 
ställas inför utmaningar och lärarens roll är att motivera sina elever att vilja lära sig utifrån 
olika syften. Detta överensstämmer med denna uppfattningskategori i mitt resultat, d.v.s. 
tvåpedagogsystemet som pedagogisk förnyelse. 
 
En anledning till att dessa resultat framträdde kan vara att vissa uppfattningar tyder på att 
lärare känner sig trygga och säkra i det de alltid har gjort och ser en chans att fortsätta med 
det, fast förklätt i en ny organisation. Till det yttre förefaller det som om det tillämpas en ny 
pedagogik men dess inre karaktäristik inte har förändrats. Andra uppfattningar visar att 
faktiskt finns potential till förnyad pedagogik, en slags genuin lärande hos lärarna själva. 
Detta innebär att tvåpedagogsystemets införande inte nödvändigtvis resulterar i pedagogisk 
förnyelse. 
 

6.1.2     Uppfattningar om lärarnas arbete för att utveckla elevers läs-och skrivförmåga 

Pedagogerna uppger att undervisningen utformas på ett sådant sätt som ger eleverna större 
möjligheter till att arbeta produktivt istället för att passivt lyssna på genomgångar. Eleverna 
utvecklas då de själva får vara aktiva samt får informativ och frekvent feedback på sitt arbete. 
Stor vikt läggs på den individuella kontakten, diskussioner och samtal med eleverna enskilt 
eller i mindre grupp då det finns möjlighet att prata om texterna och nya ord som dyker upp. 
Stensson (2006) beskriver en metod som kallas för parsamtal som innebär att samtala om den 
lästa litteraturen. Westlund (2009) menar att parallellt med läsning arbetar man även med att 
utöka ordförrådet. Detta visar att pedagogernas arbetssätt med elevers läs-och skrivutveckling 
stämmer bra överens med tidigare forskning på området.  
 
Uppfattningar om tvåpedagogsystemet som inkludering framkommer också i resultaten. 
Tvåpedagogsystemet som inkluderande framträder också i några uppfattningskategorier bland 
resultaten, och tar sig bland annat uttryck i att ha tid och ge möjlighet att hjälpa eleverna mer 
individuellt. De arbetar systematisk med att ge elever kontinuerlig och informativ feedback 
dels för att utveckla sin läs-och skrivförmåga men också för att motivera dem. Framåtsyftande 
feedback är ytterligare ett uttryck av denna inkluderande strävan för elevernas utveckling och 
lärande. Även Lundahl (2011) betonar att framåtsyftande feedback inom elevens 
utvecklingszon är viktig för dess utveckling. Han menar också att motivation, självkänsla och 
feedback går inte att separera. Anledningen till tidigare forsknings överensstämmelse med 
pedagogernas syn på sambandet mellan feedback och elevers utveckling kan relateras till 
frekventa diskussioner utifrån Lundahls forskning. 
 

6.2    Metoddiskussion 

Reliabiliteten i denna studie är stor då det finns en stringens mellan syfte och frågeställningar 
samt metodtrogenhet och analys. Resultat besvarar studiens syfte och frågeformulering. 
 
Urvalet av respondenter grundade sig på att dessa lärare arbetade i tvåpedagogsystemet. Jag 
bestämde mig för att välja lärare inom olika ämnen, därför att dessa ämnen kan skiljer sig till 
karaktären men kräver ändå att eleven har grundläggande färdigheter i läsförståelse.  
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Pedagogerna hade en positiv inställning till att ställa upp som respondenter i min studie. De 
informerades om forskningsetiska principer men kunde inte garanteras fullständig anonymitet.  
 
Som datainsamlingsmetod valde jag att använda mig av är intervjuer. Jag var intresserad av 
att studera hur pedagoger uppfattar tvålärarsystemet och kvalitativa intervjuer passar bra för 
att besvara mina frågeställningar. Observationer är en annan metod som jag kunde ha använt 
mig av men då hade resultatet besvarat en annan frågeställning. Genom observationer 
framkommer min uppfattning av verksamheten och inte pedagogernas uppfattning. 
 
Intervjuerna var väl förberedda med endast några övergripande frågor och detta för att 
respondenterna inte ska styras i sina svar. Svaren blev alltså berättande. Jag använde mig av 
intervjuguiden som jag hade förberett. Jag var också medveten om min närhet till det 
studerade objektet och försökte inte involvera mig i samtalet. Detta var svårt efte 
Tvåpedagogsystemet tillämpades i en skola i Nossebro där elevernas kunskapsresultat har 
förbättrats från näst sämst i landet till allra bäst på tre år. Detta väckte uppmärksamhet och 
forskare från Högskolan i Borås studerade orsaker bakom denna framgång för att kunna 
sprida erfarenheter till andra skolor. Persson och Persson (2012) presenterar en vetenskapligt 
grundad analys av det som har gjorts. Nedan gör jag en noggrann presentation av studien i 
Nossebro eftersom den undersökta skolan har inspirerats av deras arbetssätt. 
 

Öppna jämförelser presenterades 2007 mellan skolor i Sverige som placerade Nossebro långt 
ner på rankinglistan då endast 76 procent av eleverna som gått ut nian var behöriga till 
gymnasieskolans nationella program. Detta ledde till att insatser för att förbättra elevers 
kunskapsresultat sattes in och efter bara tre år hade varenda elev behörighet till gymnasiets 
nationella program. En viktig åtgärd i detta förändringsarbete var att eleverna undervisades i 
sina ordinarie undervisningsgrupper och alla små grupper bröts upp. 
 
Persson (2012) berättar att Nossebroskolan även arbetat med ett vetenskapligt förhållningssätt 
vilket resulterade i att diskussionen lyftes från det personliga, misslyckade lärarinsatser eller 
elevers besvärliga hemförhållanden, till pedagogiska problem. En annan framgångsfaktor har 
varit en kompetent och engagerad lärarkår. Hattie, (2011) visar i sin meta-analys av faktorer 
som påverkar elevers studieresultat att lärarnas förmåga att engagera sig i varje elev är den 
enskilt viktigaste framgångsfaktorn för goda studieresultat och är en konsekvens av skolans 
beslut att ta ansvar för varje elevs studieresultat.  
 
rsom respondenterna betraktade mig som en kollega och ville gärna ha respons. Detta gjorde 
mig också reserverad för att ställa för många frågor. Först vid analysen insåg jag att jag kunde 
ha använt fördjupande frågor oftare vilket hade utökat den insamlade empirin.  
Inför dataanalysen transkriberades intervjuerna och sedan lästes igenom flera gånger. Detta 
var ett tidskrävande arbete trots att transkriberingen skedde kort efter inspelningen när jag 
fortfarande hade intervjuerna i minnet. Sedan identifierades nyckelord, vilka analyserades 
vidare, utifrån vilka jag senare kunde skapa kategorier av uppfattningar, vilka sedan beskrevs 
i sin karaktäristik med exemplifierande citat.  
 

6.3   Slutsatser 
Mina huvudsakliga slutsatser till följd av min studie är hur tvåpedagogsystemet uppfattas av 
pedagogerna. De utnyttjar systemet dels för att förstärka traditionella specialpedagogiska 
insatser vilket i stor utsträckning handlar om att organisera sitt arbete så att de ska kunna 
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plocka ut elever med behov av särskilt stöd och hjälpa dem i små grupper eller individuellt. 
Dels uppfattas systemet som pedagogisk förnyelse då de använder sig av systematiska 
gemensamma planeringar och lektionsutvärderingar. Dock uppger pedagogerna att de har 
svårt att finna gemensam planeringstid och ju fler kollegor man har att samarbeta med desto 
svårare är det att finna tid tillsammans. Stor utveckling har skett även inom 
bedömningsprocessen då mycken tid ägnas åt gemensam bedömning av elevarbeten utifrån 
kunskapskraven. Man använder sig av matriser där kunskapskraven för de olika betygstegen 
förtydligas för eleverna och med hjälp av dessa matriser ger eleverna kontinuerlig och 
informativ feedback. Detta anses vara nödvändig för elever läs-och skrivutveckling. 
 
Genom att tillämpa tvåpedagogsystemet arbetar de också inkluderande.  
 
Mina resultat och slutsatser visar att tvåpedagogsystemet inte per automatik resulterar i 
pedagogisk utveckling och förnyelse. Huruvida detta sker beror mera på hur lärarna väljer att 
nyttja resursfördelningen. Speciallärarens kunskaper om inkludering kan här spela en viktig 
roll, varför jag här vill rekommendera att en av lärarna i alla tvåpedagogsystem bör vara 
speciallärare. 

6.4   Framtida forskning 
En vision för framtiden vore också att genomföra en longitudinell studie om hur elevers 
kunskapsutveckling påverkas av tvåpedagogsystemet jämfört med den traditionella 
organisationen. Samt hur elevers lärande påverkas av hur tvåpedagogsystemet används av 
lärare, dvs jämföra mellan lärare som använder systemet som traditionell förstärkare i 
förhållande till lärare som använder systemet som pedagogisk förnyelse. 
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Bilaga    1 
 

Intervjuguide 

Syfte/Övergripande frågor 

 Hur uppfattar lärare/specialpedagog tvåpedagogsystemet i relation till elevers   
läs-och skrivutveckling? 

 Hur uppfattar lärare/specialpedagog att tvåpedagogsystemet fungerar lärarna 
emellan?  

 

 

1) Vad undervisar du i? 

2) Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
3)   Hur uppfattar du tvåpedagogsystemet fungerar er lärare emellan? 

 Hur menar du då?  
 På vad sätt leder du undervisningen?  
 Vad är det som fungerar sådär?  
 Vad är det som du skulle vilja ha annorlunda? 
 Kan du ge exempel på? 

 
 
4)   Hur uppfattar du att tvåpedagogsystemet fungerar i relation till elevers läsutveckling?       

 Du nämnde, kan du beskriva hur du menar 
 Kan du exemplifiera med något 
 Är det så du upplever..  
 Känner du dig så,  
 Kan du ge fler ex på 
 När du nämner ansvar, tänker du då 
 Du menar, är det så att du upplever 
 Jag skulle nu vilja veta, ta upp ett annat ämne 
 

5)   Hur uppfattar du att tvåpedagogsystemet fungerar i relation till elevers skrivutveckling? 
                         
6)  Vilken roll har en speciallärare i tvåpedagogsystemet? 
 

 


