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Tvålärarskap i matematik 

Ett samarbete med både möjligheter och utmaningar 

Johanna Kjellén 

Sammanfattning 

Jag har i denna kvalitativa studie intervjuat fem matematiklärare på högstadiet och gymnasiet för att ta 

del av deras erfarenheter av tvålärarskap. Fokus ligger på hur lärarna använder tvålärarskapet för att 

möta alla barns olika behov samt vilka utmaningar och möjligheter de ser i arbetsformen. Med hjälp 

av tre specialpedagogiska perspektiv tittar jag på tvålärarskapets möjlighet att möta individens behov i 

den gemensamma lärprocessen och vilka dilemman som kan uppstå i det arbetet. Jag har även 

diskuterat skillnaden mellan att vara en och att vara två lärare i klassrummet genom teorier om det 

individuella och det interpersonella. Det visar sig att lärarna ser många möjligheter med tvålärarskapet 

och de framhåller bland annat det positiva i ett delat ansvar, en mer rättssäker bedömning och 

möjligheten till att möta en varierad elevgrupp. Så länge samarbetet fungerar blir förutsättningarna 

mindre avgörande men när synen på undervisning går skilda vägar, eller personkemin inte stämmer 

överens, blir utmaningarna större. En av slutsatserna är således att verksamheten i större utsträckning 

behöver formas på ett sådant sätt som gynnar samverkan. Goda förutsättningar handlar bland annat om 

att förbereda lärarna inför tvålärarskap, att tid för samplanering frigörs och att det ges möjlighet till 

specialpedagogisk handledning. Specialpedagogen skulle utöver sin roll som kvalificerad 

samtalspartner också kunna möjliggöra för ett mer medvetet arbetssätt där rollfördelning mellan 

lärarna aktivt används för att möta alla barns olika behov.  
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Förord 

Det har varit en kort men intensiv resa som på något sätt fått sammanfatta mycket av vad jag lärt mig 

under min specialpedagogutbildning. Jag vill i detta förord passa på att tacka de personer som varit 

betydelsefulla för genomförandet av studien.  

Först och främst vill jag tacka de lärare som ställt upp på intervju och som delat med sig av sina 

erfarenheter av tvålärarskapet. Att få möta er har gett mig en stark tilltro till dagens lärarkår och jag 

inspireras och beundras av er öppenhet, nyfikenhet och av ert enorma engagemang. Den som jobbar 

tillsammans med en kollega har enligt mig tagit steget mot en förändrad lärarroll, en förändring som 

jag tror gynnar såväl lärare och elever i långa loppet. För mig är ni ledstjärnor och jag beundrar er för 

att ni vågar och för att ni varje dag sliter för våra barns framtid. Ett tack är inte nog. 

Jag vill även rikta ett tack till min kurskamrat Johanna Fried som följt mig under hela processens gång 

och som funnits där, måndag som torsdag och som lovat mig att hindra mig från att forska vidare hur 

mycket jag än skulle vilja. Men vi får väl se hur det blir med den saken, nu när vi summerar det hela så 

var det ju trots allt mycket givande.  

Jag vill även passa på tacka min man som gett mig möjligheten att studera på heltid, mitt i livet och 

mitt i en intensiv småbarnsperiod. Vi gör det bra! 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Joacim Ramberg som har varit ett utomordentligt 

stöd under processens gång och som tack vare sina kritiska och kloka frågor hjälpt mig hålla fokus. 

Din kunskap inom det specialpedagogiska forskningsfältet har varit mycket betydelsefull i min 

process. Frågor som inletts med: ”Nu kanske jag ställer en provocerande fråga…” är precis vad jag 

behövt och som gjort att uppsatsen nu är något som jag är stolt över. Tack. 

 

Spånga, december 2015 

 

Johanna Kjellén 
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Inledning 

I december 2015 visar en enkätstudie gjord av Skolvärlden att lärare upplever en stark frustration 

angående arbetsbelastningen och att de anser sig varken ha tid eller resurser för att möta alla barns 

olika behov (Stridsman, 2015).  Det är givetvis problematiskt, inte minst ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv, då barnen i förlängningen riskerar att inte få det stöd de har rätt till. Samarbete mellan 

lärare visar sig dock kunna möjliggöra för minskad arbetsbelastning och ses dessutom som ett effektivt 

verktyg för att realisera inkluderingens vision i praktiken (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain & 

Shamberger, 2010; Murawski & Lochner, 2011). Detta placerar tvålärarskapet på en tydlig plats inom 

det specialpedagogiska forskningsområdet där vi alltid behöver söka arbetsformer som gynnar alla 

barn.  

 

Under hösten 2015 förekommer inom skoldebatten flera exempel på hur skolor börjat använda sig av 

tvålärarskap. Bilden som målas upp rubriceras inte sällan med rubriker som ”Dubbelt så bra, 

tvålärarsystem är modellen” (Byström Sjödin, 2015, s. 19). Frågan är då om det alltid är dubbelt så bra 

eller om det finns både fördelar och utmaningar inom tvålärarskapet som behöver belysas. Jag har i 

min roll som specialpedagog egen erfarenhet av att gå in i klassrummet för att stötta undervisningen 

vilket har genererat frågor angående rollfördelning och ledarskap. Utifrån detta och i kombination med 

att jag i mitt arbete som specialpedagog allt oftare fått höra lärarnas önskan om fler lärare i 

klassrummet väcktes intresset för tvålärarskap. I juli 2014 kom dessutom en lagändring som 

introducerar begreppet extra anpassningar vilket betonar betydelsen av att stödet placeras inom 

klassens ram (SFS:2010, Kap. 3, 5 §). I dagsläget tenderar dock stödet på gymnasiet att ha en 

särskiljande karaktär (Ramberg, 2015) vilket står som en kontrast till de direktiv som kommer 

uppifrån. Detta är något som skulle kunna bidra till att frågan om ökad lärartäthet sätts på agendan ute 

i de svenska skolorna.  

 

En annan fråga som diskuteras flitigt är PISA-resultaten i matematik. Det visar sig att 

resultatförsämringen i matematik har varit ungefär lika stor mellan 2003 och 2012 men att Sverige, i 

jämförelse med övriga OECD-länder inte heller lyckats med att höja resultaten för de lågpresterande 

eleverna (Skolverket, 2013). Matematik är utifrån detta ett intressant ämne för specialpedagogens 

uppdrag och denna studie har därför riktats mot matematiklärare som samarbetar i klassrummet. 

Tidigare forskning angående samarbeten i skolan har dock främst rört samarbetet mellan lärare och 

speciallärare och det saknas även forskning kring lärarsamarbeten i högre åldrar (DeSimone & Parmar, 

2006; Keefe & Moore, 2004). Detta har gjort att jag valt att fokusera studien kring tvålärarskap i 

matematik på högstadiet och gymnasiet. Om specialpedagogen ska kunna utvärdera undervisningen 

och vägleda personalen i pedagogiska frågor är kunskapen om effekten av olika arbetssätt central 

(Murawski & Lochner, 2011). Utifrån detta hoppas jag att resultaten ska komma att bistå med kunskap 

både till de specialpedagoger, lärare och rektorer som antingen är mitt i ett arbete med tvålärarskap 

eller som står inför valet att ha två lärare i samma klass för att möta alla barns olika behov. 
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Bakgrund 

I denna del kommer jag att lyfta olika begrepp och fenomen som jag anser bör diskuteras i relation till 

tvålärarskapet. Detta rör visionen om inkludering, segregerade lösningar samt individualisering, både i 

relation till matematik och till den kollektiva lärprocessen. Jag kommer vidare att lyfta positiva 

aspekter av samarbete samt belysa specialpedagogens uppdrag. Inledningsvis förtydligar jag dock hur 

jag ser på de olika begreppen som rör samarbete i skolan. 

På jakt efter ett passande begrepp 

Jag avser att studera fenomenet tvålärarskap som kan definieras som att två lärare med samma 

ämneskunskaper undervisar i samma klass. Det finns dock inte något vedertaget begrepp för denna 

samarbetsform men i svenska skolor där man jobbar två ämneslärare i klassrummet används ofta 

begreppet tvålärarskap eller tvålärarsystem. Detta är en av anledningarna till att jag valt att använda 

mig av begreppet tvålärarskap då jag anser att det förhåller sig närmast den praktik jag avser att 

beskriva samt för att ordet i sig signalerar ett samarbete mellan två ämneslärare. Den forskning som 

idag finns angående samarbeten inom skolan rör dock främst co-teaching och teamundervisning 

(Friend et al., 2010). Co-teaching definieras som ett samarbete mellan ämneslärare och speciallärare 

och översätts enligt Sundqvist (2014) med samundervisning, vilket även jag kommer använda mig av i 

denna studie. Teamundervisning avser ett samarbete som sker mellan lärare i olika ämnen samt 

samarbeten i större klasser (Wilson & Blednick, 2011).  Jag anser att forskning som gjorts både utifrån 

samundervisning och teamundervisning väl kan tillämpas även på tvålärarskapet då lärarna i samtliga 

former av samarbeten ställs mot liknande utmaningar, som bland annat rör rollfördelning. Den största 

skillnaden mellan de tre samarbetsformerna är dock att man i både samundervisning och tvålärarskap 

får en ökad lärartäthet vilket inte sker i teamundervisning. Detta har gjort att jag i denna studie främst 

riktat in mig på studier om samundervisning. Det man eventuellt behöver ta hänsyn till när man 

använder sig av forskning inom samundervisning är huruvida den specialpedagogiska kompetens som 

specialläraren har, inte kan jämställas med en vanlig matematiklärares kunskaper inom det 

specialpedagogiska området. Med förbehåll för denna aspekt anser jag att den litteratur och forskning 

som finns inom samundervisning väl lämpar sig även för att bättre förstå tvålärarskapet utmaningar 

och möjligheter. 

En skola för alla och visionen om inkludering 

Beslutet om att 1962 skapa den svenska grundskolan blev till startskottet för begreppet en skola för 

alla. Här skulle alla elever finnas under en gemensam skolform och skälen till detta var bland annat att 

alla elever skulle ges lika möjligheter, begåvningar skulle tas tillvara och skolan skulle bli till en 

mötesplats för olika grupper av elever (Nilholm & Göransson, 2013). Den nya grundskolan stötte dock 

på utmaningar i att kompensera för elevernas olika bakgrunder och SIA-utredningen (SOU 1974:53) 

blev till en viktig utgångspunkt i det kompensatoriska arbetet. Här betonas att elevens skolsvårigheter i 

första hand skulle kopplas till skolans arbetssätt och därigenom skulle också förändringsarbetet rikta 

sig mot skolans egna insatser (Assarson, 2009).  

1994 skrev Sverige på Salamancadeklarationen som bygger på tanken kring inkludering vilken har sin 

utgångspunkt i att alla barn så långt det är möjligt ska undervisas tillsammans oberoende eventuella 

svårigheter. Detta betyder i förlängningen att skolor behöver bygga sin verksamhet utifrån alla elevers 

olika behov vilket bland annat inbegriper inlärningsmetoder, tempon, organisatoriska ramar, 
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resursanvändning och samarbete (Svenska Unescorådet, 2006). Persson och Persson (2012)  menar att 

inkluderingsbegreppet grundar sig i tanken om att människor är olika och också bör få fortsätta vara 

olika. Målet med inkludering är alltså att skapa ett meningsfullt deltagande i det gemensamma där 

tolerans och respekt för olikheter gynnas och ses som en tillgång. Det är således inte en fråga om en 

fysisk placering i gemenskapen utan om en större fråga om en vision för ett bättre samhälle där vi 

också kan mötas över olika gränser (Nilholm & Göransson, 2013; Persson & Persson 2012). Idag ser 

vi dock att begreppet inkludering lyser med sin frånvaro i skolans olika styrdokument samtidigt som 

den nya skollagsändringen från 2014 skulle kunna ses som ett steg mot mer inkluderande 

arbetsformer. För första gången introduceras nu begreppet extra anpassningar i arbetet med barn i 

behov av stöd. Detta betyder en betoning av det gemensamma arbetet i klassrummet och i skollagen 

anges nu tydligt att extra anpassningar ska sättas in inom klassens ordinarie undervisning om det 

befaras att en elev inte kommer att uppnå de mål som minst ska uppnås (SFS:2010, Kap. 3, 5 §).  

De segregerade lösningarna kvarstår 

Trots att Sverige har en tradition av en sammanhållen grundskola finns det dock tecken på att det har 

skapats en ny sorts differentiering inom skolsystemet. Skolverket (2009) visar att man under 1990-

talet ökade omfattningen av särskilt stöd och det stöd som sattes in och som fortfarande sätts in ofta 

har en särskiljande karaktär. Nivågruppering är dessutom vanligt förekommande främst i svenska, 

engelska och matematik vilket i sig är en organisatorisk differentiering av elever där strävan efter 

homogenitet går före mångfalden (Skolverket, 2009). Det finns nämligen en utbredd föreställning om 

att både nivågruppering och annan pedagogisk differentiering ska ge goda effekter. Detta skulle kunna 

härledas till att det pedagogiska arbetet i homogena grupper upplevs som mindre arbetsamt och att 

spridningen av elevernas kunskapsnivåer ses som ett hinder för lärande (Persson & Persson 2012; 

Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Det visar sig dock att differentiering kan bli direkt negativt för 

de lågpresterande och att det för de högpresterande eleverna kan ha en något positiv inverkan. Risken 

för stigmatiseringseffekter när stödet organiseras i segregerade former tenderar att öka och 

självvärdering och motivation kan komma att påverkas negativt, likaså de akademiska resultaten då 

förväntningarna på de segregerade eleverna ofta sänks (Isaksson, 2009; Persson & Persson; 2012; 

Skolverket, 2009). Utifrån detta slår Skolverket (2009) fast att både särskiljande stödinsatser och 

nivågruppering bör vara av tillfällig karaktär. Trots detta och att skollagen nu betonar betydelsen av 

det gemensamma arbetet inom klassens ram visar verkligheten något annat. I Rambergs avhandling 

(2015) framgår det att 87 % av gymnasieskolorna placerar majoriteten av stödinsatserna utanför 

klassens ram. Giota och Emanuelsson (2011) målar upp en liknande bild av den svenska 

högstadieskolan där rektorer dessutom tenderar att se den enskilda eleven som orsaken till svårigheter. 

Vem som man ser som bärare av problemet visar sig vara avgörande både för hur man ser på 

problemet, vem som får stöd och vilket stöd som sätts in. (Graham & Harwood, 2011; Giota & 

Emanuelsson, 2011; Isaksson, 2009). Detta är något jag kommer redogöra för ytterligare under mina 

teoretiska utgångspunkter. 

 

Vägen till individualisering 
Enligt skollagen ska alla elever få det stöd och den stimulans som de behöver för att nå så långt som 

möjligt i sin kunskapsutveckling (SFS:2010, kap. 3, 3 §). Hur man ska realisera detta är en pågående 

fråga men Skolinspektionen (2014:2) menar att vägen dit bör gå via höga förväntningar på eleverna 

och att läraren förmår att skapa en lärmiljö som är individualiserad utifrån elevernas olika behov. Trots 

detta och trots att nittiotalets styrdokument gett större utrymme för lärarna att anpassa undervisningen 

till eleverna finns det flera undersökningar som pekar på att skolorna bedriver en undervisning som 

utgår ifrån majoriteten av eleverna och att undervisningen därmed hamnar på en medelnivå 
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(Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2009). Parallellt med en mer sammanhållen undervisning har det 

också skett en ökning av individualisering i form av eget arbete (Löwing, 2004; Persson & Persson, 

2012; Skolverket, 2009). Detta innebär en förskjutning av ansvaret från lärare till elev där eleverna i 

praktiken lämnas själva i sitt lärande. Om elever i allt större utsträckning får möjlighet att jobba i sin 

egen takt blir också konsekvensen att lärarrollen blir alltmer tillbakadragen. Detta är en bekymmersam 

utveckling menar Skolverket (2009) då de ser en koppling mellan ökat eget arbete och sämre resultat. 

Persson och Persson (2012) hävdar att det egna arbetet medför att lärarens kunskapskapital, det 

kollektiva samtalet och den sociala interaktionen går förlorad vilket är starka skäl till att ifrågasätta 

arbetssättet. Skolverket (2009) pekar vidare på att det egna arbetet också kan få konsekvensen att 

stödet hemifrån blir allt mer avgörande för elevers resultat vilket talar emot det kompensatoriska 

uppdrag som skolan står inför.  

 

Individualisering är också ihopkopplat med frågan om behovet av ökade lärarresurser och mindre 

klasser. Detta har under de senaste åren varit en av de mest kontroversiella frågorna inom 

skolväsendet. Fredrikson och Öckert (2007) visar att 1990-talet minskning i lärartäthet också gav 

sämre studieresultat som följd. De Paola, Ponzo och Scoppa (2013) delar bilden av betydelsen av 

lärartäthet och betonar sin studie, av universitetsstudenter i Italien, att stora klasser i matematik ger 

negativa konsekvenser för studenternas resultat. Dessutom lyfter författarna att de större klasserna har 

en avsevärd negativ effekt för de lågpresterande eleverna. Einarsson (2003) visar dock i sin avhandling 

att arbetssätten som lärarna väljer tenderar att vara samma oavsett gruppstorlek vilket i förlängningen 

betyder att en lärare med 12 elever kommunicerar lika mycket, eller lika lite, med den individuella 

eleven som i en grupp med 28 elever. Studien visar också att när elevantalet är 20 eller fler saknar 

storleken betydelse för kommunikationen i klassen. Slutsatsen är således att små grupper inte är någon 

garanti för ökad kommunikation utan att det är lärarens arbetssätt som är det mest avgörande. Hattie 

(2012) framhåller även han lärarens unika egenskaper och medvetenhet om sin egen påverkan som 

mer centrala än gruppens storlek. 

 

Matematik och individualisering 

I matematik har man länge utgått ifrån att kunskaperna bygger på varandra och att en elev inte kan gå 

vidare till nästa moment förrän man förstått det första momentet. Risken kan då vara att man förbiser 

vinsterna av nya infallsvinklar och att man via nya arbetsområden skulle kunna utveckla elevens 

förståelse även för det första momentet (Wallby et al., 2001). Detta synsätt kan enligt Wallby et al. 

(2001) ha bidragit till att det funnits ett visst motstånd emot heterogena grupper i just matematik, då 

man ser ämnets struktur i form av specifikt innehåll i en förutbestämd logisk följd som central. 

Skolinspektionen (2010) har i en rapport granskat matematikundervisningen på gymnasiet och 

kommer fram till att det enskilda arbetet dominerar även under matematiklektionerna och att de 

gemensamma samtalen om matematiska fenomen får för litet utrymme i förhållande till mekaniskt 

räknande i läroboken. För att underlätta för lågpresterande elever väljer vissa lärare att fokusera på 

hantering av procedurer och mekanisk räkning och avstår från undervisning som tränar 

problemlösning, att se samband och utveckling av matematisk kreativitet. Detta menar 

Skolinspektionen (2010) kan innebära att lärarna gör eleverna en björntjänst då de genom de 

mekaniska arbetssätten tenderar att lära sig utantill på kort sikt men att det försvårar deras lärande på 

längre sikt.  

Löwing (2004) har i sin avhandling om matematikundervisning kommit fram till att 

hastighetsindividualisering tycks vara det som matematiklärarna använder sig mest utav. Risken är 

dock att om elever får jobba i olika tempon riskerar den gemensamma problemlösningen i klassen att 
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bli sällsynt och undervisningen tenderar att styras av läroboken (Ahlberg, 2007; Löwing, 2004). 

Löwing lyfter också i sin studie att matematik till stor del handlar om att se generella mönster och 

strukturer. För att detta ska vara möjligt krävs variation och en sammankoppling av idéer via reflektion 

och diskussion kring matematikens essens. Löwing (2004) skriver att: ”Någon sådan typ av reflektion 

eller diskussion förkom i stort sett aldrig under de studerade lektionerna. Lektionerna handlade således 

snarare om räkning än om matematik” (s. 245). Författaren betonar i sin studie betydelsen av att både 

kunna ge en bra instruktion men att också att kunna nå de elever som är i behov av instruktion. Det 

visade sig nämligen att många lärare först gav en gemensam instruktion i helklass för att sedan ge 

individuella förtydliganden och att resultatet blev att endast de aktiva var de som fick hjälp av läraren. 

Bland de aktiva fanns varken de som behövde hjälpen mest eller de högpresterande eleverna. Löwing 

(2004) belyser även att läraren alltid behöver göra en avvägning mellan att rikta sin uppmärksamhet 

mellan grupp och individ. Detta innebär att läraren samtidigt som hon hjälper en individuell elev också 

har arbetsledaransvaret för en större grupp vilket leder till en begränsning i möjligheten till individuell 

handledning. På liknande sätt kan det även uppstå dilemman när undervisningen bedrivs som en 

kollektiv dialog. Om en eller två elever svarar på den gemensamma genomgången tenderar läraren att 

uppleva att hon har gruppen med sig. Detta betyder att individen i en sådan undervisning får mycket 

litet utrymme och att läraren kan gå vidare utan att vissa elever förstått (Ibid.) 

Samarbete för att möta ett komplext uppdrag 

Frågan är då om samarbete skulle kunna vara ett medel för att nå ökad individualisering och goda 

resultat. Till att börja med kan man konstatera att lärarrollen i sig blivit allt mer utmanande i och med 

att allt fler uppgifter läggs på lärarna och Skolinspektionen (2011) menar att det är ganska unikt för 

läraryrket att man förväntas axla detta ansvar helt själv. Läraryrket har dock länge setts som ett 

ensamarbete och lärarna har alltid försvarat friheten i sitt yrke och inte direkt efterfrågat stöd från 

varken rektorer eller kollegor i större utsträckning. Enligt Skolinspektionen (2011) kan dock 

samarbetet vara en förutsättning för att läraren ska lyckas med sitt alltmer komplexa uppdrag. Hattie 

(2012) menar att ”Alla lärare är inte effektiva, alla lärare är inte experter och alla lärare har inte stor 

påverkan på elever” (Hattie, 2012, s 220). Detta betyder enligt författaren att skolor behöver fokusera 

på att höja lärarkvaliteten då den är den mest avgörande faktorn för goda resultat. För att göra detta 

poängterar Hattie att läraren måste lära känna sin egen påverkan på eleverna vilket i sig innebär en 

förändrad syn på lärarrollen där höjda nivåer av samarbete ses som ett måste. Hattie belyser även den 

nödvändiga övergången från den autonoma läraren som tänker ”låt mig vara ifred att undervisa som 

jag vill” till ett mer kollektivt ansvar för framgångarna i skolan (Ibid., s. 222).  

Många forskare menar också att visionen om inkluderingen skulle kunna realiseras om samarbete av 

olika former premierades i skolan (Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 2012; DeSimone & Parmar, 

2006; Friend et al, 2010; Murawski & Lochner, 2011, Wilson & Blednick, 2011). I DeSimone och 

Parmars (2006) studie lyfts lärarröster som säger : ”When there’s a strong sense of team teaching, 

everyone enjoys their job more, and the kids are more successful” (s. 106 ). Samundervisning är enligt 

Sundqvist (2014) ett sätt att öka lärartätheten och tack vare detta också öka möjligheten till 

differentiering och individualisering. Samundervisningen kan även möjliggöra för att man snabbare 

kan identifiera vilka elever som är i behov av mer hjälp och det kan då också innebära att de elever 

som inte har någon diagnos men som trots allt behöver hjälp kan uppmärksammas (ibid.) En annan 

mycket värdefull konsekvens av samundervisning är att eleverna ser exempel på hur gott samarbete 

kan gå till genom att se på sina lärare (Sundqvist, 2014; Wilson & Blednick, 2011). Via 

aktionsforskning finner Sirland (2008) att fördelen med samarbetande lärare är att det kan skapa en 

dynamisk undervisningsgrupp, pedagogerna kan växeldra undervisningen och att man dessutom får en 

bredare blick över gruppens behov. Vidare fann hon fördelar i att bedömningsarbetet inte enbart kan 
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underlättas utan att bedömningen också blir mer säker då den delas av två pedagoger istället för en. 

Sirland skriver också att samarbetet skapar en gemensam kompetens som också tvingar pedagogerna 

till reflektion och medvetenhet kring sitt eget sätt att undervisa, vilket också bidrar till att pedagogerna 

gör saker som de inte annars inte skulle ha vågat. Utöver tidigare nämnda fördelar nämner även 

Murawski och Lochner (2011) en ökning av sociala förmågor hos eleverna samtidigt som det negativa 

uppförandet minskar. De ser också en koppling mellan samundervisning och faktiska skolprestationer 

och att det delade ansvaret dessutom kan minska risken för utbrändhet hos lärarna (Ibid.). 

 

Specialpedagogens handledande samtal 
Även om lärarens uppdrag pekar på behovet av ökat samarbete ställer samarbetet också höga krav på 

de samarbetande aktörerna. Ett gemensamt språk och en fungerande kommunikation är därför centrala 

delar av samverkan (Danermark, 2000; Svedberg, 2012). Detta är något som specialpedagogen skulle 

kunna bidra med, menar Ahlberg (2001). Genom att leda handledningssamtal tillsammans med flera 

deltagare kan specialpedagogen möjliggöra för att det skapas gemensamma referensramar bland vilket 

också kan leda till ett närmare samarbete med övriga aktörer i klassrummet, så som assistenter eller 

speciallärare (Ibid.). I specialpedagogens examensförordning ingår att ”Visa fördjupad förmåga att 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 

andra berörda.” (SFS 2007:638 s. 5) Specialpedagogen utbildas vidare till att ”leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 2007:638 s. 5). 

Denna kompetens talar för specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner i samarbetande 

arbetsformer och kan också ses som ett verktyg för att inkluderande arbetsformer ska få genomslag. 

Enligt Ahlberg (2001, 2013) kan handledningen ge avtryck i det dagliga arbetet bland annat i form av 

att lärarna gör medvetna val för att möta alla elevers olika behov.  

 

Ju mer vi talar med varandra desto mindre plats ger vi dessutom åt fantasier som ofta tenderar att 

förminska det goda och förstora det onda (Normell, 2002). Normell (2002) poängterar dock att 

personalkonflikter inte bör tas upp i handledarsamtal eftersom gruppen oftast inte kan göra något åt 

situationen eller att det är så laddat att det fria reflekterandet hindras av de starka känslorna. Samtidigt 

menar Gjems (2007) att en av handledarens viktigaste uppgifter är att hjälpa den handledde att förstå 

sin egen aktiva roll i det som styr hans yrkespraktik. Handledning definieras av Gjems (2007) som ”en 

lärandeprocess som försiggår mellan två eller flera personer i syfte att skapa mening, ny förståelse och 

möjliga handlingsalternativ i yrkessammanhang” (s. 179). För att skapa en förändring krävs först att 

insikterna verbaliseras och förs till objekt för förändring (Gjems, 2007; Bladini, 2004). 

Handledningssamtalen kan också ge läraren möjligheter att distansera sig och utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna undervisningen vilket också kan leda till nya möjligheter att förstå och 

handla i sin yrkesutövning (Ahlberg, 2007; Bladini, 2004; Gjems, 2007). 

Tidigare forskning 

I denna forskningsöversikt kommer jag att presentera tidigare forskning som rör samundervisning. 

Fokus kommer att ligga på anledningar till varför det saknas samarbete i högre åldrar, vilket stöd och 

fortbildning som lärarna kan behöva samt forskning kring rolltagning i klassrummet.  
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En avsaknad av samarbete i högre åldrar 
Keefe och Moore (2004) har utöver en forskningsöversikt också gjort en fokusgruppsundersökning för 

att titta på hur gymnasielärare upplever inkludering av elever med inlärningssvårigheter. Det visade 

sig i studien att anledningen till att man i högre åldrar samarbetar mindre grundar sig i att det ställs 

högre krav på elevansvar, fokus läggs på ämneskunskaper och det finns också enligt författarna en 

mindre positiv attityd från lärarna när det kommer till inkludering. Det framkommer även att 

gymnasielärarna upplevde inkluderingen som svårare då de undervisade i större klasser och att de hade 

ansvar för fler elever varje dag. De vittnade även om otydliga roller mellan vanliga lärare och 

speciallärare. Keefe och Moore (2004) refererar även till Smith som menar att man på gymnasiet 

också ställs inför ett större kunskapsgap mellan elever med och utan svårigheter.  I brist på forskning 

angående samarbeten i högre åldrar har de amerikanska forskarna DeSimone och Parmar (2006) i en 

surveyintervjustudie undersökt hur 228 matematiklärare på högstadiet upplever arbetet med 

inkludering av elever med inlärningssvårigheter. Resultaten visar, i likhet med Keefe och Moore 

(2004) att man i de äldre åldrarna har ett större akademiskt fokus, att mer ansvar läggs på eleven och 

att lärarna är mer specialiserad på sitt ämne vilket försvårar samarbeten med exempelvis speciallärare. 

 

Att förberedas inför en förändring  
Eftersom samundervisning skiljer sig från att vara ensam lärare i klassrummet anser forskare i stor 

utsträckning att lärarna behöver förberedas och fortbildas i samundervisning (Murawski & Lochner, 

2011; Pancsofar & Petroff, 2006; Wilson & Blednick, 2011). En förutsättning för att lyckas med 

samundervisning är enligt Murawski och Lochner (2011) att lärarna samtalar om sin syn på 

undervisning. De har därför utöver sin forskningsöversikt också arbetat fram ett dokument som de 

kallar för Share worksheet (Sharing Hopes, Attitudes, Responsibility, and Expectations) som handlar 

om att lärarna tillsammans ska dela med sig av sina förhoppningar, attityder, syn på ansvar och 

förväntningar (s. 6). Lärarna får instruktioner om att individuellt fylla i formuläret under några 

minuter, att de ska vara ärliga och att de sedan ska läsa varandras svar utan att kommentera innehållet. 

Lärarna ska sedan diskutera innehållet och komma fram till om de håller med, kan kompromissa i 

frågan eller om de tycker att det är okej att inte komma överens i någon fråga (agree to disagree). I en 

surveyintervjustudie gjord av Pancsofar och Petroff (2013) framgår även där betydelsen av att lärare 

förbereds och fortbildas inom samarbetande arbetsformer. Med tidigare forskning som utgångspunkt 

belyser författarna att samundervisningen ställer unika krav på lärarna i fråga om interpersonell 

kommunikation och förmåga till samarbete. Det visar sig dock att speciallärare (special educators) i 

större utsträckning både förberetts och fortbildats inom samarbetande arbetsformer än den vanliga 

läraren. Den så kallade in-service fortbildningen som sker under lärarens yrkesliv saknar dessutom 

ämnen så som samundervisningsmodeller, observationer, problemlösning och samplanering. Pancsofar 

och Petroff visar även i sin studie att lärare som fått mer förberedelse samt kontinuerlig fortbildning 

inom samundervisning uppvisar mer självförtroende i uppdraget, mer intresse och en mer positiv 

attityd. Slutsatsen är således att lärarutbildning och fortbildning av lärare i större utsträckning behöver 

möta upp de unika krav som den samarbetande läraren ställs inför (ibid.).  

 

Behovet av stöd och utvärdering 
Den engelska rollen administratör (administrator) har i det svenska skolväsendet ingen tydlig 

motsvarighet men deras uppgifter liknar både svenska rektorers och specialpedagogers uppdrag. De 

förväntas nämligen ge förutsättningar för att undervisningen ska fungera samt bistå som hjälp när 

dilemman uppstår och de har också rollen i att utvärdera huruvida det bedrivs en effektiv undervisning 

eller ej (Friend et al., 2010; Wilson & Blednick, 2011). Friend et al. (2010) menar i sin 
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forskningsöversikt att ledning och administratörer måste vara väl insatta inom samundervisning då de 

ansvarar för att leda personalen genom denna förändring. DeSimone och Parmars surveyintervjustudie 

(2006) uppmärksammar, utöver bristen på samarbete i äldre åldrar, att lärare som fått stöd i sitt arbete 

för inkludering har en mer positiv inställning till samverkan och inkludering av elever med 

inlärningssvårigheter. Lärarröster inom studien pekar även på att de så kallade administratörerna ger 

direktiv om att jobba inkluderande men att de inte erbjuder särskilt mycket stöd och hjälp i 

förändringsprocessen. 31 % av de 228 amerikanska, tillfrågade matematiklärarna menar att stödet är 

lågt eller mycket lågt och 57 % fick inte heller den planeringstid som de ansåg krävdes för att 

samverka med specialläraren och för att på ett bra sätt inkludera alla barn (Ibid.). 
 

Wilson och Blednick (2011) hävdar i sin bok Teaching in tandem att samundervisningen riskerar att 

ge mer negativa än positiva effekter om lärarna inte får stöd från administratörerna i form av 

fungerande administration, kunskap och förståelse. Förutom att skapa scheman som möjliggör för 

samplanering ansvarar administratörerna också för att para ihop lärare vilket helst ska bygga på 

frivillighet men också utifrån lärarnas kompletterande sidor (ibid.). För att samundervisningen ska 

utvecklas krävs också att administratörerna genom observation utvärderar samundervisningen. 

Murawski och Lochner (2011) har utifrån detta tagit fram en så kallad ”co-teaching checklist” (ibid., 

s.4). Syftet med formuläret är att ge en struktur till administratörerna när de ska observera ett klassrum 

där samundervisning bedrivs. Författarna ger här tydliga riktlinjer för vad man kan förvänta sig av ett 

så kallat effektivt samundervisat klassrum och de framhåller betydelsen av att båda lärarnas expertis 

tydligt framgår i både planering, undervisning och bedömning. Administratörerna ska också lyssna 

efter om elever med funktionsnedsättningar blir inkluderade i samtalen och om de blir utmanade på 

rätt nivå. De ska vidare titta på examinationer för att se hur de varierar undervisningen utifrån olika 

elevers förutsättningar och författarna trycker även på betydelsen av att lärarna rättar tillsammans och 

att det inte sker någon uppdelning av elever lärarna sinsemellan. För att titta på hur lärarna ser på sina 

olika roller uppmanas administratörerna till att exempelvis granska brev som skickas hem till 

föräldrar. Utifrån detta kan de få en inblick i om någon av lärarna framhävs eller om de vill 

demonstrera att de verkligen är två jämbördiga som delar ansvaret. Tonen på kommunikationen mellan 

lärarna kan också ge signaler om hur samarbetet fungerar och man kan även titta på om eleverna väljer 

att vända sig till båda lärarna eller om de väntar tills någon av lärarna blir ledig (Murawski & Lochner, 

2011). Bilden målas således upp av ett samarbete som bör bygga på en jämbördig relation mellan de 

två lärarna.  

 

Rollfördelning 

Olika forskare ger olika varianter av hur man kan använda sig av de olika lärarna i klassrummet men 

alla är överens om att synen på rollfördelningen är avgörande för vilken effekt det dubbla lärarskapet 

ger (Ainscow, 2000; Friend et al., 2010; Murawski & Lochner, 2011; Sundqvist, 2014; Wilson & 

Blednick, 2011). Forskningen betonar betydelsen av samplanering då den anses vara avgörande för 

hur man tar tillvara på de båda lärarnas olika styrkor.  Sker ingen samplanering riskerar man att 

specialläraren kommer in och säger ”Så, vad gör vi idag då?” vilket innebär att det kan ta lång tid 

innan specialläraren överhuvudtaget förstår vad som pågår i klassrummet (Murawski och Lochner, 

2011, s. 2). Om instruktionerna sker från båda lärarna och att man tar tillvara på det faktum att man är 

två i klassrummet kan det också innebära mindre stigma för elever med funktionsnedsättning. (Friend 

et al., 2010; Wilson och Blednick, 2011). Friend et al presenterar sex olika former av co-teaching för 

att skapa goda förutsättningar för lärande. 
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1.One teach, one observe: den ena undervisar och den andra samlar in data  

 

2.Station teaching: klassens delas upp i tre olika grupper där lärarna ansvarar för två av grupperna och 

den tredje jobbar självständigt. Grupperna roterar sedan aktivitet.  

 

3.Parallel teaching: gruppen delas in i två grupper och lärarna undervisar samma innehåll för båda 

grupper men skapar på det här sättet ökad elevdelaktighet.  

 

4.Alternative teaching: en lärare arbetar med en större grupp medan den andra jobbar i den mindre 

gruppen med förtydliganden, repetition eller examination.  

 

5.Teaming: de två lärarna undervisar båda den stora gruppen och ger instruktioner tillsammans. 

 

6.One teach, one assist: en lärare undervisar och den andra cirkulerar i klassrummet och ger 

individuell hjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rollfördelning inom samundervisning, hämtad från (Friend et al., 2010, p. 12).  

 

Både one teach one observe och one teach one assist är metoder där läraransvaret till stor del läggs på 

en av lärarna. Fördelen med denna form av samundervisningen är att det inte krävs särskilt mycket tid 

för samplanering (Friend et al., 2010). Dessa former av samundervisning används i högre grad i de 

äldre åldrarna där ämneskunskaper får allt större betydelse (Friend et al, 2010; Sundqvist, 2014; 

Wilson & Blednick, 2011). Risken är att specialläraren blir mer till en assistent snarare än en 

jämbördig co-teacher vilket i förlängningen också kan innebära att specialläraren ägnar mer tid till 

barn i behov av stöd än den ordinarie läraren. Detta anses problematiskt då samundervisningen bör 

bygga på en jämbördig rollfördelning då det annars kan bli en exkludering i det inkluderande 

klassrummet (Friend et al., 2010; Wilson & Blednick, 2011).  
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De andra formerna av samundervisning som presenteras av Friend et al. (2010) innebär att båda 

lärarna behöver ha goda ämneskunskaper, att det finns utrymme för samplanering och att lärarna 

sambedömer elevernas kunskaper (Friend et al., 2010; Murawski & Lochner, 2011; Wilson & 

Blednick, 2011). När gruppen delas in i mindre grupper innebär det också att den fysiska miljön måste 

kunna anpassas efter lärarnas upplägg av undervisningen (Sundqvist, 2014; Wilson & Blednick, 

2011). Nackdelar med exempelvis station teaching är också att ljudnivån kan komma att höjas när tre 

grupper aktiveras samtidigt. Även om alternative teaching kan innebära en unik möjlighet för lärarna 

att ge intensiv och individuell feedback till en mindre grupp elever kan det också innebära segregering 

av elever inom den ordinarie klassen. Därför är det i denna form av samundervisning viktigt att man 

använder sig av en flexibel gruppering av eleverna och att ledarskapet i de olika grupperna varierar. 

Annars riskerar man att några elever stigmatiseras och blir till eleverna som sitter vid ”bordet längst 

bak” (Wilson & Blednick, 2011, s. 27) 

 

Teaming är den form av samundervisning som innebär ett helt delat ansvar för klassen och 

undervisningen. Teaming innebär en ökad dynamik i klassrummet, ökar flexibiliteten då båda lärarna 

har full insyn i både innehåll och upplägg. Instruktioner kan således ges utifrån olika perspektiv och 

lärarna kan komplettera varandra (Wilson & Blednick, 2011). Denna form av samundervisning är 

också den form som tydligast kan visa på en respekt mellan två vuxna vilket i sig innebär en modell 

för studenter hur de kan respektera och samverka med varandra. Utmaningen ligger i höga krav på 

samarbete, tid till samplanering och att lärarna fungerar ihop. Samundervisande lärare som använder 

sig av parallell och station teaching har enligt Wilson och Blednick (2011) störst möjlighet att ge 

differentierade instruktioner, öka elevdelaktigheten och minska beteendeproblem. Författarna hävdar 

dock med bestämdhet att alla dessa modeller måste ses i ljuset av själva undervisningssituationen. En 

variation av modeller är att föredra men det viktigaste är att lärarna lägger upp undervisningen efter 

medvetna val för att optimera elevers lärande (ibid.).  

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har som teoretiskt ramverk för studien valt att utgå ifrån tre specialpedagogiska perspektiv för att 

förstå tvålärarskapet i relation till det specialpedagogiska forskningsområdet. Då perspektivvalet visat 

sig avgörande för hur man utformar undervisningen (Isaksson, 2009), ter det sig naturligt att titta på 

tvålärarskapet utifrån dessa perspektiv. Jag har även utgått ifrån Svedbergs (2012) och Danermarks 

(2000) teorier om samverkan med fokus på skillnaden mellan det individuella (att vara en) och det 

interpersonella (att vara två) vilket hjälpt mig att förstå tvålärarskapets utmaningar och möjligheter.  

 

Tre specialpedagogiska perspektiv 

Inom det specialpedagogiska forskningsområdet har vi bland annat det traditionella och mer 

individorienterade perspektivet som vuxit fram ur medicinska och psykologiska teorier och som 

bygger på ett linjärt synsätt där orsak och verkan står i fokus. Åtgärderna riktas här främst mot 

individen och individen ses till stor del som bärare av problem som uppstår vilket i praktiken ofta 

innebär att en specialist sätts in och att det så kallade problemet ska lösas utanför klassens ram 

(Isaksson, 2009). Detta står i kontrast till det relationella perspektivet som betonar att svårigheter 

skapas mellan individen och miljön och att åtgärderna därför behöver riktas emot den kontext som 

individen befinner sig i. Lösningarna tenderar därför att bli mer inkluderande och hela skolans 

personal ses som ansvariga för att skapa rätt förutsättningar (Ibid.).  
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I slutet av 1990-talet började det dock höjas kritiska röster mot båda dessa perspektiv och begreppet 

”den specialpedagogiska paradoxen” myntades för första gången. Det handlar om den paradox som 

uppstår då man ska ge elever jämlik kunskap i inkluderande miljöer samtidigt som man ska beakta och 

bejaka elevers olika behov och intressen (Sundqvist, 2014; Nilholm, 2005). Nilholm (2005) kallar 

detta perspektiv för dilemmaperspektivet och det handlar alltså bland annat om den spänning som finns 

mellan rätten till det gemensamma och rätten till det åtskilda eller individuella. Enligt Nilholm (2005) 

finns inga rätta svar men han pekar dock på att de dilemman som uppstår kräver ställningstaganden. 

För att kunna ge stöd till de elever som är i behov av stöd behöver man också kategorisera dem just 

som elever i behov av stöd. Detta är ett exempel på ett dilemma då skolan samtidigt strävar efter att 

möta elever som individer och inte jämföra dem mellan varandra utan utifrån sina egna förutsättningar. 

I en stor klass ställs behoven och förutsättningarna emot varandra och Nilholm skriver att: 

”Dilemmaperspektivet placerar problematiken i ett socialt rum där det sker förhandlingar om hur 

olikheter ska benämnas och hanteras” (2005, s. 135). Genom att bejaka alla tre perspektiv skulle man 

kunna öppna upp för möjligheten att skapa en skola där både det unika och det gemensamma står i 

centrum (Sundqvist, 2014). Denna väg är inte lätt men Sundqvist (2014) menar att just 

lärarsamarbeten kan vara en avgörande faktor för att detta ska kunna realiseras i praktiken.  

 

Förutsättningar för samverkan 
Danermark (2000) definierar samverkan som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (s. 15). 

Med hopp om att samverkan ska effektivisera och förbättra verksamheten går deltagarna ofta in i 

processen utan att diskutera förutsättningarna. Detta ses som en av huvudfaktorerna till att 

samverkansprojekt ofta fallerar (Danermark, 2000; Svedberg, 2012). Utmärkande för att en grupp 

fungerar dåligt är att kommunikationen uteblir och personerna talar till varandra och inte med 

varandra. Det vakuum som uppstår leder till att gruppen håller ihop av nödvändighet snare än av 

glädje. Då blir det centralt att hålla samtalet öppet och levande i det fortsatta arbetet (Danermark, 

2000). När samarbetet möts av utmaningar förklaras detta ofta genom bristande personkemi. Detta ser 

Svedberg (2012) som en förenklad förklaring och han tror snarare att samarbetet kan bli besvärligt om 

arbetsvillkoren är otillfredsställande. Denna bild delas av Danermark (2000) som menar att vi måste ta 

död på myten om personkemi för att de reella förutsättningarna ska komma till ljuset. Sådana 

förutsättningar handlar bland annat om kunskapsmässiga olikheter, formella och informella regler, 

organisatoriska skillnader samt hur man lyckas hantera skillnader som man inte kan påverka. Dessa 

förutsättningar måste identifieras, lyftas fram och diskuteras. Bakom konkreta och praktiska 

handlanden ligger dessutom en rad antaganden om hur världen är beskaffad. Detta synsätt påverkar 

också hur vi ser på det problem som man samverkar kring och hur det ska angripas. Synsätten bör 

därför klargöras och oenigheten bör göras till en tillgång där man lär av varandra och utvecklas 

(Danermark, 2000). Lyckad samverkan handlar således om att ”lära känna varandras synsätt och 

kunna kommunicera kring dem” (Ibid., s. 28). Deltagarnas ansvar ligger i att delta efter bästa förmåga 

medan ansvaret för att skapa goda förutsättningar ligger hos ledningen. Att ledningen drar sig undan 

ansvaret inom samverkan legitimeras ofta i ett kompetensargument som lyfter deltagarna som experter 

på sitt område. Det andra argumentet handlar om ett demokratiargument som innebär att ledningen vill 

ge deltagarna förtroende att lösa de problem som uppkommer (Danermark, 2000).  

 

Från det individuella till det interpersonella 

Även om vi i vår vardag möter en rad olika grupper menar Svedberg (2012) att de psykologiska 

processerna är anmärkningsvärt lika. Att leda i grupp är ett mycket kvalificerat och krävande arbete 
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eftersom gruppen står som en länk mellan idé och förverkligande. Behovet av kommunikation blir 

därför central för att idén ska kunna genomföras. Grunden till att försöka förstå dynamiken mellan 

människor handlar om att förstå den enskilda individen vilket i sig handlar om att förstå det 

sammanhang som hon påverkar och påverkas av (Svedberg, 2012). I ensamhet har människan en 

föreställning om vad hon kan och inte kan och vad hon förväntas göra och inte göra osv, och 

ensamheten påverkar också beteendet. Den så kallade livsrymden har enligt Svedberg ett större 

svängrum i ensamheten men kan komma att minska i relationen till andra då blyghet och olika 

anpassningar kan framträda i större utsträckning. Att dela denna livsrymd med någon innebär alltså en 

anpassning av så väl rumsliga som psykiska aspekter. Livsrymden kan kännas trång och olustig om de 

båda personerna känner sig begränsade och hämmade av varandras närvaro och tvärtom stor och fri 

om personerna känner harmoni. Problem kan uppstå om det personliga reviret, den så kallade 

personliga bubblan (personal space) blir alltför stort. När ”mitt hem är min borg” genomsyrar 

förhållningssättet kan det vara näst intill omöjligt att ta sig in under ytan (Svedberg, 2012, s. 85).  

 

Vidare använder Svedberg (2012) begreppet dyad för att beskriva ett par bestående av två människor 

(s. 83). Denna dyad innebär enligt författaren en balans mellan å en sidan sanning och öppenhet och å 

andra sidan censur och respekt för den andre. I de fall då censuren går för långt behövs en öppen 

kommunikation och en mottagare som är öppen för att ta emot det som sägs utan att direkt gå in i 

försvar eller avbryta. Förändringar som stämmer väl överens med våra grundläggande filosofier kan 

ofta gå smärtfritt men om dessa behöver omprövas kan det blir mer problematiskt och innebära ett inre 

kaos (Ibid.). Svedberg (2012) poängterar dock att ”vi behöver trygghet för att våga – men också ångest 

för att vinna”. (s 79). Den ångest Svedberg talar om handlar om en existentiell ångest som en känsla av 

svindel inför alla de valmöjligheter livet ger och dess mångfald. Den kan också vittna om att det pågår 

en strid inom oss som också talar om en kreativ kraft men samtidigt en viss utmaning. Svedberg menar 

att ångest och mening är centrala begrepp för att förstå en grupp. Mening handlar om att både passivt 

och aktivt förhålla sig till alla de intryck livet erbjuder och att utifrån dessa skapa en existentiell 

mening. Utan denna strukturering, distansering och reflektion av intryck skulle världen bli gränslös 

och kaotiskt. Detta handlar till syvende sist om att upprätthålla en gräns mellan ett jag och ett du och 

att vidmakthålla en socialt fungerande identitet. När en blir två uppstår en slags dynamisk spänning 

och dyaden, till skillnad från individen, rymmer alltså tre storheter, ett jag, ett du och ett vi (ibid.).  

 

Svedberg (2012) belyser också en så kallad inre värld eller ett gemensamt omedvetet som finns mellan 

de två personerna. Denna relation kan antingen ses som komplementär (ojämnbördig) eller 

symmetrisk (jämbördig) i frågan om makt dem emellan. Den symmetriska relationen innebär en 

aktivitet från båda sidor medan någon i den komplementära relationen får större utrymme. Dyaden, 

oavsett om den är komplementär eller symmetrisk kan lätt innebära att en dominant-undergiven 

relation utvecklas. Detta kan utvecklas till att den ena blir allt mer svagare och den andre allt starkare 

vilket också cementerar de båda rollerna. Den symmetriska relationen kan präglas av en rädsla för att 

den andre ska få ett övertag vilket resulterar i att båda behöver vara på sin vakt. Det är förstås inte en 

ständig kamp utan i verkligheten och i det goda samarbetet är det oftare så att de båda parterna turas 

om att vara aktiva respektive passiva. Något annat som anses vara avgörande för att relationer ska 

hålla är de två grundläggande behoven: närhet kontra självständighet. Frågan i dyaden handlar således 

om hur vi kan förbli oss själva samtidigt som kravet på närhet också är centralt. En ständig 

positionering mellan distans och närhet karaktäriserar således dyaden och för att komma andra 

människor nära måste vi också söka kunskap om oss själva (ibid.). Utifrån denna teori om dyaden 

samt teorier kring samverkan kommer jag att belysa tvålärarskapet i diskussionsdelen. Utöver detta 

bidrar de tre specialpedagogiska perspektiven till att se på tvålärarskapet genom individen, det 

relationella och de möjliga dilemman som kan uppstå.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som tvålärarskapet kan innebära samt belysa 

hur matematiklärare på högstadiet och gymnasiet använder tvålärarskapet för att möta alla barns olika 

behov. Syftet med studien är också att koppla tvålärarskapet till specialpedagogens praktik och att 

undersöka vilken roll specialpedagogen kan ha i arbetet med tvålärarskap. 

 

Frågeställningar 

1. Hur ser rollfördelningen ut mellan lärarna?  

2. Vilka utmaningar och möjligheter ser lärarna i tvålärarskapet? 

3. Vilken roll har specialpedagogen i arbetet med tvålärarskap? 

4. Hur använder lärarna tvålärarskapet för att möta alla barns olika behov? 

Metod 

Valet att använda mig av en kvalitativ ingång grundar sig i en önskan om att fånga in helheten snarare 

än dess delar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2004). Den kvalitativa forskningen syftar 

primärt till att undersöka ett fenomens karaktär, egenskaper och innebörd medan den kvantitativa 

forskningen söker förekomster eller frekvens av ett fenomen (Widerberg, 2002). Utifrån den 

kvalitativa metoden ställer jag därför frågor om tvålärarskapets innebörd snarare än dess frekvens.  

För att få tillgång till erfarenheter av tvålärarskap valde jag att använda mig av halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Denna intervjuform definieras enligt Kvale och Brinkmann (2014) som en 

intervju som strävar efter att söka beskrivningar av personens livsvärld för att sedan kunna tolka 

innebörden av fenomenen som beskrivs. Intervjuerna har haft en deskriptiv karaktär vilket innebär att 

jag försökt kartlägga centrala aspekter av intervjupersonernas erfarenheter av tvålärarskapet (Ibid.). 

Valet av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer handlar också om att försöka skapa det unika samtal 

som kan uppstå mellan forskare och intervjuperson. Detta samtal utmärks genom att forskaren har 

möjlighet att följa upp det som intervjupersonen säger och på så sätt skapa förståelse för temat. Detta 

innebär också att forskaren spelar en mycket aktiv och avgörande roll i inhämtningen av material 

(Widerberg, 2002). Kvale och Brinkman (2014) menar att den aktiva rollen som forskaren intar kan 

ses som ett hantverk då många av besluten fattas på plats under själva intervjun. Detta möjliggör dock 

också för att klargöra och utvidga intervjupersonernas uttalanden för att förstå fenomenet bättre. För 

att analysera mitt material har jag använt mig av en kvalitativ innehållsanalys. Denna syftar till att 

försöka förstå sådant som ligger under ytan vilket betyder att man också kan lyfta fram delar av texter 

som anses viktigare än andra (Esaiasson et al., 2004). Med fokus på likheter och skillnader i mitt 

material har jag lyft innehållet utifrån mina forskningsfrågor (Egberg Thyme, Granheim, Lundman & 

Wiberg, 2013) 
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Studiens deltagare/urval 

Jag har valt att vända mig till högstadieskolor och gymnasieskolor då det inom tidigare forskning 

saknas kunskap om samarbeten på de högre stadierna (DeSimone & Parmar, 2006; Keefe & Moore, 

2004). Via en genomgång av hemsidor på högstadie- och gymnasieskolor i mitt närområde fick jag 

vetskap om olika skolor som använder sig av tvålärarskap och på det sättet kunde jag rikta mina mail 

specifikt till dessa skolor. Jag skickade ut tio mail till olika rektorer och några svarade att de inte hade 

möjlighet att delta i studien på grund av tidsbrist och några svarade inte alls. Två av rektorerna 

vidarebefordrade dock frågan till sina lärare och båda dessa skolor kunde sedan ställa upp på intervju. 

På vissa skolor har man valt att endast använda tvålärarskap i ämnet matematik. Detta framgår inte 

alltid på hemsidan vilket också försvårade arbetet i sökandet efter informanter. De andra tre 

intervjupersonerna kom jag således i kontakt med tack vare lärare jag känner som kunde skicka mig 

vidare till individer som jobbar med tvålärarskap i matematik.  

Till att börja med planerade jag att intervjua två personer från varje skola som arbetat tillsammans för 

att få två perspektiv på samma undervisning. Det visade sig dock svårt att få tag i par som haft 

erfarenhet av att jobba med tvålärarskap då några av intervjupersonernas kollegor slutat i 

verksamheten. Därför valde jag istället att utgå ifrån individers olika upplevelse och erfarenhet av 

tvålärarskap vilket möjliggjorde för att jag kunde välja en lärare från varje skola men att istället gå ut 

till fler skolor för att få en bredd av erfarenheter i mitt urval. Bland skolorna finns en hög grad av 

variation i form av socioekonomiskt svaga och starka upptagningsområden. Detta upplevde jag som 

positivt då variationen mellan skolorna innebär att anledningen till att de börjat med tvålärarskap och 

hur de använder sig av tvålärarskapet inte knyts till en viss skolkultur utan ses i min studie utifrån ett 

bredare perspektiv. Alla fem skolor är kommunala skolor och tre av deltagarna arbetar på högstadiet 

och två gymnasiet. Alla har de mellan sju till 18 års erfarenhet av läraryrket och erfarenheten av 

tvålärarskap i matematik varierar mellan två månader och fyra år. I två av fallen går en av lärarna in 

som resurs och har således inte ansvar för varken planering eller bedömning. I de andra fallen är 

relationen jämbördig, d.v.s. båda har lika mycket ansvar för planering, undervisning och bedömning. 

Genomförande 

Jag utarbetade en intervjuguide (Bilaga 1) som syftade till att svara på mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag har byggt upp min intervjuguide via den så kallade trattekniken som innebär att 

man tar mer allmänna frågor först för att sedan avsluta med frågor av mer känslig karaktär (Fejes & 

Thornberg, 2015). När jag utformat mina frågor har jag också tänkt på att frågan både måste tematiskt 

bidra till kunskapsproduktionen samtidigt som den på ett dynamiskt sätt måste bidra till en god 

intervjuinteraktion (ibid.). Frågor som exempelvis rörde den nya lagändringen eller frågor som skulle 

kunna uppfattats som ”förhör” valde jag därför att inte ha med. Jag försökte istället att gå runt frågorna 

och fokusera på lärarnas sätt att arbeta i klassrummet och på vilket sätt de eventuellt fått stöd från 

specialpedagog i arbetet.  

I syfte att bli mer medveten om mig själv som intervjuare samt för att testa min intervjuguide valde jag 

att göra två pilotintervjuer med personer som har erfarenhet av tvålärarskap (Kvale & Brinkman, 

2014). Jag såg pilotintervjuerna som en värdefull övning i intervjun som hantverk och det gjorde att 

jag kände mig bättre förberedd inför min första intervju. Jag kunde också se mig själv och mitt eget 

agerande i intervjusituationen och jag upptäckte att jag vid några tillfällen lät osäker eller otydlig kring 

vad jag egentligen var ute efter vilket jag försökte ändra till genomförandet av intervjuerna. Behovet 

av exemplifierande följdfrågor blev också tydligt under pilotintervjuerna vilket gjorde att jag 
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kompletterade min intervjuguide med frågor av sådan karaktär. I den andra pilotintervjun berättade 

intervjupersonen att hon upplevde det som obekvämt att tala om sina tidigare kollegor och gav därför 

rådet att förtydliga ännu starkare kring avidentifiering kring studien. Denna insikt gjorde att jag utöver 

syfte för studien också förtydligade de etiska aspekterna innan intervjun startade. Jag kontaktade 

skolorna via mail (Bilaga 2) och informerade dem även där angående studiens genomförande och 

syfte, samt kring forskningsetiska överväganden i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) principer. 

Alla intervjuer genomfördes i tomma klassrum eller mindre grupprum på de skolor där lärarna 

undervisade.  

För att bättre förstå ett fenomen är det också viktigt att frågor och följdfrågor ska vara 

meningsinriktade vilket betyder att forskaren under intervjun kan formulera det underförstådda 

budskapet och ”sända tillbaka” detta till personen för att se om tolkningen är riktig eller ej (Kvale & 

Brinkman, 2014). Detta gjorde jag vid några tillfällen genom att sammanfatta, använda andra ord och 

sedan föra det tillbaka till personen som kunde bekräfta eller neka den tolkning jag just gjort. Under 

intervjuerna försökte jag även att uppmuntra intervjupersonerna att utveckla de tankar de har genom 

att exempelvis upprepa ord som de sagt eller be dem att beskriva och förtydliga olika situationer i 

klassrummet (Kvale & Brinkman, 2014). Efter varje intervju skrev jag upp mina spontana reflektioner 

av samtalet och samma dag, eller dagen efter, transkriberade jag innehållet. 

Innehållsanalys 

Med intentionen att skapa en sammanhängande bild av lärarnas upplevelse av tvålärarskapet använde 

jag mig av en kvalitativ, induktiv innehållsanalys. Inför analysarbetet läste jag därför in mig på den 

kvalitativa innehållsanalysen vilket gjorde att jag kände mig väl förberedd att ta mig an mitt material. 

Elo och Kyngäs (2007) menar att innehållsanalysen kan användas för att skapa förståelse av 

kommunikationens betydelse och för att identifiera kritiska processer i olika fenomen. Utöver detta är 

också syftet att identifiera olikheter och likheter i ett innehåll. Olikheter, respektive likheter 

utkristalliseras genom att man går mellan förtätning (condensation) och abstraktion (abstractation). 

Förtätningen handlar om att hitta essensen i det som kallas för meaning units (ord och meningar från 

transkriberad text) medan abstraktionen går ut på att lyfta innehållet till en högre logisk nivå genom 

kategoriseringar och teman (Egberg Thyme et al., 2013).  

Innehållsanalysen bottnar i valet av en så kallad unit of analyse (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

finns en bredd i hur forskare väljer att definiera begreppet men Graneheim och Lundman (2004) 

föreslår att unit of analyse kan förstås som hela intervjuer eller hela observationsprotokoll. Unit of 

analyse måste vara tillräckligt stor för att ses som en helhet och tillräckligt liten för att bli hanterbar i 

analysarbetet. Utifrån detta såg jag mina fem transkriberad intervjuer som mina units of analyse och 

såg dem alltså som hela delar under analysarbetet. I transkriberingen valde jag att skriva ut så kallad 

”latent content”, exempelvis tystnad och skratt, då jag upplevde att detta skulle kunna ge en djupare 

bild inför mina vidare tolkningar av personernas upplevelse av tvålärarskapet (Kvale & Brinkman, 

2014). När transkriberingen var klar gick jag in i en ny fas vilken innebar att bli helt förtrogen med 

min data och transkriberingarna lästes således först igenom utan att några anteckningar fördes.  

Nästa steg var att organisera data vilket i innehållsanalysens process betyder att när jag läste 

transkriberingarna också gjorde så kallad öppen kodning, vilket innebär att man skriver anteckningar 

och rubriker i texten medan man läser (Elo & Kyngäs, 2007). Denna kodning innebär att man skapar 

olika så kallade meaning units. Meaning unit kan förstås som ord, meningar som delar samma kontext 

eller innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Efter den öppna kodningen grupperade jag mina 

meaning units under subkategorier som senare kom att hamna under bredare och större kategorier 

vilket i sig gjorde att rubrikerna minskade. Huvuduppdraget handlar egentligen om att de många orden 
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ska klassificeras till färre kategorier (Elo & Kyngäs, 2007). I mitt fall handlade detta om 53 sidor 

transkriberade intervjuer vilket till en början kändes övermäktigt att få en överblick över. Elo Kyngäs 

(2007) uppmaning om att ha tolerans för osäkerheten i denna process hjälpte mig dock i det fortsatta 

arbetet. Författarna påminde mig även om att alltid ha forskningsfrågorna och syfte i åtanke vilket 

underlättade för arbetet med texterna. De 53 sidorna bearbetades ner till en 20 sidor lång tabell där 

meaning of units från texterna kategoriserades under subkategorier för att även inkluderas under 

huvudkategorier. Detta kan ses som en del av arbetet med förtätning och abstraktion. Här nedan finns 

ett komprimerat exempel från tabelltexten: 

Tabell 1. Komprimerat exempel från analysarbetet 

Meaning units Sub-kategorier Huvudkategori 

- De här som dyker upp som inte varit där på 14 dar, 

du vet, som inte hänger med och så försöka sätta in 

dem i sammanhanget så att de känner att det var 

någon mening med att de kom hit den här dagen 

De som inte hänger 

med, sätta in i 

sammanhang 

Möjligheten att möta 

en varierad elevgrupp 

- Man kan fokusera på några få elever och man vet 

att de andra inte är lämnade vind för våg 

Individ kontra 

kollektiv 

- Men då tvingar man dem att vara med när man kan 

titta dem i ögonen och se att de verkligen gör det 

Att kräva 

delaktighet 

 

Att analysera sitt material på det här sättet handlar om att tolka data och om att ta beslut om vilka 

rubriker som ska hamna under vilka kategorier. Denna del av arbetet innebär att ett subjektivt 

perspektiv ryms inom innehållsanalysen och att en annan forskare skulle kunna komma fram till en 

alternativ tolkning av kategorierna (Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim & Lundman, 2004). Den sista 

fasen i innehållsanalysen handlar om att nå abstraktion och att alltså nå en mer generell beskrivning av 

den information som framkommit. Huvudkategorierna grupperas då under teman och en mer 

sammanhängande text formades som slutligen blev min resultatdel. Innehållsanalysen innebär dock 

ingen linjär process trots att den kan tyckas systematisk via dess kodning, kategorisering, sub-tema 

och huvudkategori eller tema (Granheim & Lundman, 2004). Detta innebar för min del att jag 

kontinuerligt gick mellan delar och helhet vilket rent konkret innebar att jag gick tillbaka till mitt 

råmaterial för att se över olika citat utifrån dess helhet. Uppstruktureringen av teman styrdes av att 

urvalet av teman måste vara representativt för det som beskrivs (Elo & Kyngäs, 2007). Granheim och 

Lundman (2004) beskriver temat som ”A theme can be seen as an expression of the latent content of 

the text” (s. 107). Detta innebär att temat kan stå som en länk mellan de olika kategoriernas 

underliggande meningar. Under temat Är man två så klarar man allt rymdes bland annat 

huvudkategorier som Möjligheten att möta en varierad elevgrupp, Den lilla kontexten och En 

rättssäker bedömning.  

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 

Gemensamt för all forskning är att den behöver sträva efter att vara så trovärdig som möjligt. Detta 

gäller både kvantitativ som kvalitativ forskning men begreppen som används för att beskriva en 

studies trovärdighet varierar. Granheim och Lundman (2004) förespråkar att när man använt sig av en 

kvalitativ innehållsanalys också använder sig av de begrepp som används inom kvalitativ forskning. 

Jag kommer därför att utgå ifrån de tre begrepp som författarna lyfter som centrala för att beskriva 

trovärdighet i kvalitativ forskning, nämligen: trovärdighet (credibility), pålitlighet (dependability) och 
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överförbarhet (transferability) (Ibid. s. 109). Dessa tre begrepp har en länk till den kvantitativa 

forskningens begrepp validitet, reliabilitet och generaliserbarhet men innebär vissa skillnader.  

Trovärdighet är bland annat kopplat till begreppet validitet som i kvalitativa studier handlar om att 

man tar reda på det som är relevant för sammanhanget. Det handlar alltså om man beskriver den 

livsvärld som det är tänkt att man ska beskriva. Jag har utifrån detta, med stöd av Kvale och Brinkman 

(2014) försökt att ställa kontrollfrågor under intervjuns gång för att på det sättet lättare validera mina 

tolkningar. Till exempel: ”När du säger så, tolkar jag det som att du upplevde detta som positivt, 

stämmer det?”. Både under intervjuerna och i slutet av varje intervju har jag också försökt att, om än 

kort, sammanfatta det som sagts för att intervjupersonerna ska få chansen att korrigera om jag 

uppfattat något fel (Kvale, Brinkman, 2014). I själva analysarbetet har jag även varit försiktig i mina 

tolkningar om jag varit osäker på om jag uppfattat intervjupersonen rätt. Jag har även delgett 

intervjupersonerna resultatet och bett dem återkoppla till mig om de anser att jag uppfattat dem 

felaktigt. Ingen av intervjupersonerna hade några invändningar angående hur jag uppfattat dem. Detta 

anser jag möjliggjorde för att öka trovärdigheten för studien då det hjälpt mig att beskriva den 

livsvärld jag syftar att beskriva.  

 

Begreppet trovärdighet kopplas ibland också till begreppet kvalitet och enligt Fejes och Thornberg 

(2015) kan forskaren uppnå god kvalitet om studien är noggrann, systematisk och väl genomförd och 

utifrån bästa förmåga har jag därför försökt visa på hur jag gått tillväga i varje steg i processen. Den 

empiriska anknytningen anses även vara av central betydelse för att den kvalitativa forskningen ska 

anses ha hög trovärdighet (Granheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkman, 2014). Därför har jag 

även tänkt på att underbygga mina tolkningar med mycket citat från de transkriberade texterna för att 

läsaren ska kunna följa mitt sätt att tänka. Men det är inte bara genom transparens som man kan öka 

trovärdigheten i den kvalitativa studien. Granheim och Lundman (2004) pekar också på betydelsen av 

att söka enighet med andra forskare i sina tolkningar. För att säkerställa att mina tolkningar varit 

rimliga hade det således varit betydelsefullt om någon annan tagit del av materialet. Då detta inte 

gjorts anser jag att det kan ses som en svaghet i trovärdigheten av min studie.  

 

Begreppet pålitlighet är kopplat till det kvantitativa begreppet reliabilitet. Langemar (2008) 

poängterar dock att man i de kvalitativa studierna har större fokus på intervjuarens förhållningssätt 

snarare än hur de konkreta intervjufrågorna är formulerade. Eftersom intervjun i sig varit 

halvstrukturerad innebär det att en annan forskare skulle kunna ha ställt andra följdfrågor och således 

också kommit fram till andra svar och tolkningar. Detta skulle i en kvantitativ studie kunna innebära 

låg reliabilitet men Langemar (2008) menar att det är viktigt att den kvalitativa intervjun faktiskt är 

kvalitativ och att intervjuaren med sina följdfrågor utnyttjar möjligheten i att få uttömmande och 

meningsfullt material. Pålitligheten blir därför i kvalitativa studier en motsats till vad som 

symboliserar reliabilitet i kvantitativa studier. Utifrån denna aspekt anser jag därför att studien har god 

pålitlighet då jag i varje möte försökt att anpassa mina följdfrågor efter intervjupersonens sätt att svara. 

Även den tekniska utrustningen har fungerat väl under intervjuerna vilket också kan ses som en faktor 

för hög pålitlighet.   

 

Då man inom kvalitativ forskning snarare strävar efter att presentera ett perspektiv än en sanning är 

generaliserbarhet därför inte aktuellt i samma bemärkelse som inom den kvantitativa forskningen 

(Fejes & Thornberg, 2015). Det kvantitativa begreppet generaliserbarhet skulle dock kunna liknas vid 

vad Graham och Lundman (2004) kallar för överförbarhet. Detta har i grunden att göra med hur 

användbar min forskning blir för den som läser min studie. Det är dock upp till läsaren att välja om 

resultaten går att överföra till en annan kontext (Graham & Lundman, 2004, Fejes & Thornberg, 
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2015). För att läsaren ska kunna ta ett sådant beslut krävs transparens genom hela studien. Hög 

överförbarhet handlar också om att läsaren kan få nya perspektiv på det fenomen som avses belysas 

och att studien också ger verktyg för på ett mer framgångsrikt och funktionellt sätt handla i sin praktik 

(Fejes Thornberg, 2015) Jag har därför försökt att skapa ett material som både vidgar vyer och som 

skulle kunna vara tillämpbart direkt i praktiken.  

Forskningsetiska aspekter 

I min studie har jag varit medveten om det mod och den öppenhet som det krävs av intervjupersonerna 

att delge sig av de erfarenheter de har av tvålärarskap. Erfarenheterna har inte alltid varit positiva och 

det har ännu starkare bidragit till en ökad medvetenhet kring de etiska aspekterna av studien. Jag har 

både utgått ifrån de forskningsetiska principer som diskuteras i skriften God forskningssed (2011) 

samt utifrån Vetenskapsrådet (2002) som lyfter fyra huvudkrav på vetenskaplig forskning. Dessa krav 

rör: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att jag som forskare har informerat mina intervjudeltagare om mitt syfte 

med min studie, vilket gjordes både muntligt vid själva intervjun och skriftligt i det missivbrev som 

skickades ut inför intervjun. Jag informerade även rektorerna på berörda skolor och fick deras 

godkännande att få intervjua deras personal. Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva får 

bestämma över sin medverkan och att de när som helst kan avbryta sin medverkan, vilket de hade 

möjlighet till. Konfidentialitetskravet handlar om att personerna i intervjuerna inte ska gå att spåra 

vilket betyder att namn och övrig information som leder till de intervjuade har avidentifierats. I 

samband med att intervjupersonerna fick läsa resultatdelen pekade dock en av deltagarna på vissa 

känsliga delar i materialet som skulle kunna härleda texten till personen i fråga. I samråd med 

personen bearbetade jag resultatdelen ytterligare så att innehållet blev svårare att knyta till deltagaren. 

Dessutom tog jag bort en strukturering av deltagarna i form av en tabell där erfarenhet av yrket och 

tvålärarskap, samt vilket stadie de arbetar vid framgick. Istället beskrev jag deltagarna i mer generella 

ordalag för att säkra deras identiteter. Slutligen innebär nyttjandekravet att det insamlade materialet 

om de enskilda intervjupersonerna enbart får användas i studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Då en av intervjupersonerna var känd för mig sedan tidigare reflekterade jag mycket kring de etiska 

dilemman som skulle kunna uppstå. Personen hade bland annat berättat om sina upplevelser av 

tvålärarskap vilket gav en förförståelse för fältet. Det positiva i detta var att jag kunde utforma en 

intervjuguide som rimmade väl med den situation som deltagarna står inför i sitt tvålärarskap. Kvale 

och Brinkman (2014) skriver dock att denna förförståelse kan ge en känsla av vad intervjupersonerna 

kommer att tala om. Detta behöver i sig inte vara negativt men det är trots allt något man behöver vara 

medveten om. Oron låg i att jag kanske inte skulle ställa lika utmanande frågor alternativt att jag skulle 

ställa alltför utmanande frågor som sedan skulle genera svar som var svåra att hantera ur ett etiskt 

perspektiv. Utifrån detta var jag noga med att följa min intervjuguide vilket gjorde att jag ställde 

frågor till personen som jag egentligen redan visste svaret på. Detta visade sig positivt då jag fick mer 

uttömmande svar utöver det jag redan visste. Efter intervjun berättade jag för intervjupersonen om 

mina farhågor och personen svarade då att hen kunnat vara mycket ärlig i sina svar då ett förtroende 

redan fanns för mig som person. Detta förtroende är givetvis något man behöver hantera med 

försiktighet och jag har i min skrivprocess behövt ta ställning till hur jag ska använda mig av en del av 

informationen då den varit av känsligare karaktär. Detta gällde flera av intervjupersonernas utsagor 

och jag fick såldes jobba utifrån en balans om en önskan om att erhålla kunskap och en etisk omsorg 

för deltagarna (Kvale & Brinkman, 2014). Jag sökte svar hos Vetenskapsrådet (2011) som ställer 

kunskapsintresset mot integritetsintresset och fann där att ”ny kunskap bara erhålls om 
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försökspersoner och medverkande utsätts för en viss risk (s.10)”. Då jag inte önskar att utsätta mina 

deltagare för någon risk var det betydelsefullt att de fick ta del av resultaten innan publicering. Då fick 

de möjligheten att reagera på min text vilket en av dem gjorde, vilket också ledde till ändringar i texten 

så att personens identitet säkrades utan att kunskap gick förlorad. 

Resultat 

Jag har utifrån mina frågeställningar och med hjälp av innehållsanalysen format tre olika teman för att 

presentera mitt resultat. Tematiseringen handlar enligt Graham och Lundman (2004) om att lyfta 

kategoriernas underliggande mening vilket har styrt mitt arbete. Detta resulterade i följande tre teman:  

1. Rollfördelning och samplanering 

2. Konsten att vara två 

3. Är man två så klarar man allt 

Jag har valt att förtydliga min egen tolkning utifrån de citat som presenteras för att möjliggöra för 

läsaren att hålla med i min tolkning eller ifrågasätta den. Slutsatser och djupare tolkningar har jag dock 

valt att lägga i diskussionsdelen där jag via tidigare forskning och mitt teoretiska ramverk kunnat 

förtydliga mitt resonemang. Jag har valt att kalla mina intervjupersoner för Jonas, Sara, Adam, Martin 

och Eva. Alla namn är fingerade utifrån Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav. 

Rollfördelning och samplanering 
Det framkommer två tydliga mönster angående rollfördelningen av själva arbetet i klassrummet.  Det 

ena handlar om att rollfördelningen är förutbestämd utifrån lärarnas olika tjänstefördelningar och den 

andra om att rollerna växer fram utifrån lärarnas starka sidor. 

 

En rollfördelning utifrån lärarnas tjänstefördelning  

I rollen som resurslärare har Adam inte fått någon tid för planering eller efterarbete i sin tjänst och 

förväntas således att gå in i klassrummet och stötta på några lektioner i veckan. Angående 

rollfördelningen säger han  

 

Nej egentligen precis utan det är mer att jag har fått tid till att gå in på vissa lektioner så så att då har det 

blivit så hittills att den huvudläraren har liksom planerat upp lektionen och sen så har vi, så har de haft 

genomgångar och så och så har jag hjälpt till när det blir att de får jobba själva. Då har jag gått runt och 

hjälpt till, litegrann. 

Jag frågar Adam om ledningen varit inkopplad i uppdelningen av tjänsterna och då blir svaret att de 

tolkat uppdelningen på det här sättet med tanke på hur många poäng de fått utdelade i sina tjänster. 

Adam har dock upplevt att detta är något som både lärare och ledning behöver prata mer om då 

uppdelning kan hindra dem från att utnyttja tvålärarskapet maximalt. Eva har haft ett liknande upplägg 

som Adam men där hon själv är den så kallade huvudläraren och att hennes kollega som kommit 

tillbaka från en sjukskrivning fått rollen som resurs. Medan Eva tagit ansvar för planering och 

bedömning har kollegan gått runt och hjälpt till samt funnits som ett stöd vid genomgångar. Denna 

uppdelning var förankrad hos både lärare och ledning och har av Eva inte uppfattats som särskilt 

problematisk men när det kommer till uppdelningen av arbetsuppgifter på lektionerna pekar hon dock 



20 

 

på en omedveten uppdelning. Uppdelningen innebar att hennes kollega fick mer ansvar för dem som 

behövde repetera. 

 

- Kan man säga att det var han som tog sig an de här som inte hade hängt med eller de som behövde 

repetera? 

- Ja, det fanns liksom ingen djupare tanke bakom det utan det blev bara så, arbetsfördelningsmässigt 

- Så ni hade inte planerat det innan? 

- Men det är väl för att jag hade huvudansvar för gruppen också och betygssättning och så det 

kanske har funnits någon sådan tanke utan att jag varit medveten om det. 

I det här fallet hänvisas alltså de elever som inte hänger med i större utsträckning till resursläraren. 

Resursläraren Adam har under de första månaderna av tvålärarskapet dock valt att istället ta ut åtta 

slumpmässigt utvalda elever till ett närliggande grupprum för att jobba med dem i en mindre kontext. 

Anledningen till detta var främst för att lära känna eleverna och för att alla skulle få testa att sitta i en 

mindre grupp. Nu har de båda lärarna dock börjat märka att det hade varit bra om huvudläraren också 

tagit denna roll då den lilla kontexten kan innebära en djupare kontakt med eleverna.  

 

En rollfördelning som succesivt växer fram utifrån lärarnas styrkor 

För tre av intervjupersonerna har tvålärarskapet inneburit en jämbördig relation där både planering och 

bedömning varit en del av de båda lärarnas tjänster. Jonas hör till en av dessa men hans kollega fick 

trots detta större ansvar för planeringen då hon haft mer erfarenhet av att undervisa den aktuella 

årsgruppen. Jonas å andra sidan höll i de flesta av genomgångarna och en anledning till detta var att 

han kunde de tekniska hjälpmedlen bättre. Han säger:  

 

För ja, det var ju sån här smartboard då, för jag kunde väl den där lite bättre kanske, jag vet inte. Så det 

blev väl lite så jag tog, jag vet inte varför det blev så, men det blev så  

 

Även på Saras skola var uppdelningen utifrån tjänsterna helt jämbördiga men hon berättar att när de 

tidigare nivågrupperade klasserna hade hennes kollega alltid haft de starkare eleverna vilket gjorde att 

kollegan även i den heterogena gruppen ofta gick in på en högre nivå direkt. Detta var något som 

lärarna insåg efter ett tag in på terminen och då bestämde de istället att Sara skulle inleda varje 

moment för att alla skulle hänga med i undervisningen. Jag frågar henne om de tillsammans hade 

förutspått att det kunde bli den här uppdelningen utifrån deras olika erfarenheter. 

 

Nej vi upptäckte det, obalans när hon förklarade såg vi oj det är några som inte har förstått för du 

började redan här och då kom jag in och då kom vi fram till att då börjar jag och sen kommer du in 

De två lärarna insåg alltså att Sara var bra på att förklara grunderna medan den andra kollegan hade 

god erfarenhet av de högre nivåerna och således gjordes uppdelningen utifrån detta. Sara beskriver 

också hur hon och hennes kollega inte behövde kommunicera särskilt mycket när det kom till 

uppdelning då de delade samma syn på undervisningen och ”tänkte likadant”. Jag får bilden av att 

många av lärarna går in i tvålärarskapet utan särskilt mycket förberedelse och att de under den första 

tiden tillsammans testar sig fram och att det visar sig längs vägen hur de ser på undervisning och hur 

de olika rollerna fördelas. 

 

Samplanering på gott och ont 

I materialet framgår en tydlig önskan och behov av samplanering men att detta inte alltid ryms inom 

ramen för uppdraget. Eva och Jonas berättar om att de fått en eller två timmar som var tänkta att ägnas 

åt planering men att dessa nästan alltid äts upp av annat innehåll, så som matematiklyftet eller möten 
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angående elever. Lärarnas gemensamma planeringstid verkar undervärderas och annat prioriteras. I 

Adams fall som går in som resurs hos två kollegor är planeringstiden inte inräknad i tjänsten, d.v.s. det 

förutsätts inte att det krävs någon planeringstid för att gå in som resurs. Han säger själv att detta kan 

försvåra samarbetet med kollegorna. 

 
Men jag tänker på sikt men om man ska jobba mer så att jag också har genomgångar eller att jag ska 

planera upp lektioner med dem då måste man ju diskutera det här med tid, med rektor helt enkelt 

I intervjumaterialet framkommer flera uttalandet om bristen på samplanering men Sara visar dock på 

vad en alltför stark betoning vid samplanering kan innebära.  

 

- … Vi går till lektionen tillsammans, vi går från lektionen tillsammans, vi har rast tillsammans Det 

blir hela tiden  

- Sitter ni i samma rum? 

- Ja i samma rum 

- Så ni upplever att ni har möjlighet att göra planering tillsammans? 

- Jo på bekostnad av annat för då blir man bara två. Det känns att alla går två och två så ingen… 

- Ja just det. Ni blev väldigt tighta. 

- Ja det blir ju med sin kollega, ganska nära och då vill man utnyttja. Det är för många 

lektionstimmar, minuter, då vill man utnyttja varje minut till att okej ska vi rätta, planera. För vi 

gjorde allt tillsammans rättade, planera så vi satt och gjorde det tillsammans alltid…. All min tid på 

jobbet är jag med min kollega 

Tvålärarskapet kan alltså bidra till ett minskat samarbete med övriga kollegor eftersom de två lärarna 

som samarbetar både tvingas och kanske också väljer att spendera tiden ihop.  

 

Konsten att vara två 

När synen på undervisning går skilda vägar 

Lärarna ger många olika exempel på när de inte delar samma bild av undervisningen som sina 

kollegor, vilket de upplever som utmanade. De talar om vikten av personkemi och om behovet av att 

vara flexibel. I matematik verkar det ofta handla om olika syn på hur mycket man ska jobba i 

matematikboken och i Martins fall blev skillnaderna mellan de båda lärarnas syn på undervisning så 

pass stor att de efter några månader bestämde sig för att dela på klassen. Han berättar om när han 

första gången insåg att det här skulle bli en utmaning 

 

- Ja vi pratade lite innan lektionen alltså innan eleverna skulle börja och jag såg ju hur hon hade 

liksom, hur hon tänkte, hennes pedagogiska och redan då kände jag att men Gud vad det här 

kommer att bli lite, det kommer bli jobbigt. Och samtidigt som jag hade sett fram emot att åh det 

ska bli så kul att vara två lärare i klassrummet. Och, för att det var mycket att jag tittade på hennes 

planering och vi pratade det var mycket så här att göra, sida efter sida uppgifter och så tänkte jag så 

här: nej. 

Jag frågade hur detta yttrade sig i klassrummet och då berättar han om växande frustration. 

 

- I början var det jobbigt, det är ju en kollega som, där du kan liksom inte avbryta, du kan inte säga 

saker och ting men ju längre tid det gick det blev jobbigare så då säger du, eller om du inte säger 

till henne så säger du till eleverna att du kan tänka så här 

Martin börjar alltså vid några enstaka tillfällen ge eleverna alternativa förklaringar till hur man löser 

olika uppgifter vilket skapar irritation hos den andra läraren och jag frågade om de på något sätt 

samtalade om de krockar som uppstod i undervisningen.   
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- Nej vi gick vidare och det blev nästan så här att jag kände att ja jag kände i alla fall att det byggdes 

en irritation, alltså en pedagogisk irritation 

- En frustration? 

- En frustration! Ja en frustration ja verkligen! Jag var så frustrerad, jättefrustrerad det var precis det 

ordet 

Det är en uppgiven bild som målas upp av ett tvålärarskap där frustrationen växer allt starkare och som 

också efter en kort tid slutar med att lärarna delar på klassen. Men trots att Martin hade svårt att 

komma överens med sin kollega har han ändå förståelse för hur läraren agerade. Han säger att det 

troligtvis handlade om att kollegan hade hittat ett sätt som fungerade för henne men som var svårt att 

förena med hans egen vision om undervisningen. Problem kan alltså uppstå när lärarna har en tydlig 

bild av hur de önskar att bedriva sin undervisning men att denna bild inte delas av kollegan. Kravet på 

att vara flexibel och på att kompromissa är därför påtagligt vilket kan skapa en frustration som inte 

alltid tycks kunna lösas av de två lärarna. Det som tydligt träder fram i intervjumaterialet är att den 

gemensamma synen på undervisning upplevs som en central och avgörande del av tvålärarskapet. Sara 

berättar att hon ska få en ny kollega under hösten och att hon känner sig lite nervös inför det nya 

partnerskapet.   

 

- Min kollega var flexibel men nu ska jag få en ny kollega. Om man är van att följa boken, förstår 

du, då kan det blir lite svårt att för jag jobbar inte med boken, så det, då kan det. Hur man 

undervisar, man måste vara flexibel, man måste. 

- Hur gör man då, om det visar sig, det går ju inte, vi tänker väldigt olika, hur gör ni då? 

- Det vet jag inte, jag hoppas at man kan komma överens då, man kanske kan göra någon uppdelning 

kanske.  

Någon form av uppdelning tycks vara en av lösningarna som några av lärarna tänker att man kan ta till 

om synen på undervisning inte stämmer överens. Samtidigt betonar Sara vikten av att komma överens 

då de bara är två lärare i matematik. På Saras skola där man under flera års tid arbetat med 

tvålärarskap har det till och med blivit så att många av lärarna försöker locka vänner och bekanta till 

skolan för att deras kollega ska bli någon som de vet att de fungerar bra tillsammans med. Många av 

lärarna har dock försökt att driva pedagogiska samtal med sina kollegor men det kan upplevas som 

svårt antingen för att någon har ett huvudansvar för undervisningen eller för att den andre inte känner 

sig bekväm i ett annat sätt att undervisa. Adam har försökt förklara hur han tänker men han känner 

trots allt att rollen som resurslärare också innebär att det är han som måste anpassa sig efter de andra 

lärarnas undervisning och att han egentligen inte har så mycket att säga till om.   

 

- Det är de som driver kursen, det är ju att jag måste anpassa mig efter deras sätt att tänka och det är 

väl lite, det går ju, det är görbart men det är ju lite tråkigt 

Görbart men tråkigt är alltså hur Adam beskriver sitt uppdrag när han känner att han inte har möjlighet 

att påverka undervisningen och han pekar också på att exempelvis genomgångar hade kunnat varieras 

med om de hade varit två jämbördiga lärare i klassrummet. Adam kommer dock under intervjun på att 

resursrollen också kan ses som en fördel ifall synen på undervisning skiljer sig alltför mycket.  

 
- Då gäller det kanske att om man jobbar med att man vill samma sak för annars tror jag att det tar 

mer energi och då kan jag känna att då finns det en fördel i att inte vara jämbördiga lärare alltså ha 

resursroll just för att för att då behöver man inte komma överens på samma sätt helt enkelt 

Utmaningen i att kunna kompromissa kan alltså blir så svår att lärare väljer att hellre undervisa själva 

eller inta rollen som resurslärare för att uppoffringen och frustrationen i att behöva överge sin egen syn 

på undervisningen blir alltför stor. 
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Behovet av en tredje part 

Utmaningen i att kompromissa tycks ibland övermäktig och frågan är då vad som krävs för att 

tvålärarskapet ska bli något som ger mer än det tar. En skola har haft ett kort, inledande samtal med en 

specialpedagog där man bland annat lyfte frågor om vilka roller man förväntades ta i klassrummet. 

Några vidare samtal med specialpedagog har dock inte getts och de övriga lärarna uttrycker ett klart 

nej vid frågan om de fått specialpedagogisk handledning. Här är ett talande exempel från Jonas. 

 
- Fick ni någon specialpedagogisk handledning i tvålärarskapet? 

- Nej! Nej, nej, nej 

- Nej, ni körde.  

- Ja 

Fyra av fem lärare svarade på liknande sätt och jag fick ibland känslan att tanken inte ens slagit dem. 

Det kan möjligtvis ha att göra med att specialpedagogerna ute på skolorna har mycket varierade 

uppgifter och att man på alla skolor inte haft tillgång till vare sig specialpedagog eller speciallärare. En 

intervjuperson uttryckte dock mycket tydligt efter intervjun att hen definitivt hade behövt handledning. 

Efter intervjun samtalade vi vidare och det gjordes bland annat liknelser mellan tvålärarskapet och 

äktenskapet. Vi talade om en oberoende part som skulle kunna hjälpa till att lyfta kommunikationen 

till en högre nivå. När jag och Sara samtalar om specialpedagogens roll nämner hon även begreppet 

inkludering och pekar på att nu när inkludering blivit så populärt kan tvålärarskapet innebära att de 

förväntas kunna ta emot och hantera en stor vidd av svårigheter och att hon ibland kan känna en 

frustration kring detta. Några extra resurser blir sällan aktuella då de redan är två lärare i klassrummet.  

Hon menar att om den ena lärarens roll blir till att sitta hela lektionen med en elev eller att gå ut med 

någon som inte kan koncentrera sig kan man trots tvålärarskapet känna sig otillräcklig. Sara menar att 

det kan saknas förståelse för denna känsla då det förutsätts att man borde kunna hantera det mesta när 

man är två i klassrummet. Jag får bilden av att tvålärarskapet kan innebära att man både förväntas 

kunna lösa alla svårigheter som uppstår i själva undervisningen och att samarbetet i sig också 

förväntas fortlöpa utan problem. Gör det inte det, verkar lärarna stå själva i sin utmaning att komma 

överens. 

 

Tvålärarskapet under genomgångar 

Alla lärare inleder lektionen tillsammans framme vid tavlan men därefter väljer de lite olika vägar. 

Eva är den enda som lyfter vinsterna med att hålla genomgångar tillsammans och hon har aktivt 

använt sig av sin kollega för att göra genomgångarna mer levande. Hon berättar att i vissa grupper är 

det väldigt tyst och att det kan vara svårt att få gensvar och då är det mycket fördelaktigt att ha en 

kollega som kan ställa frågor eller som man kan föra en dialog med.  

 

- Ja, då är det oerhört lätt att missa de här viktigare poängerna, att det var något viktigt begrepp man 

skulle lyfta och man skulle koppla det ena till det andra och så får man ingen respons och så blir 

man lite stressad och forcerad själv och så går det lite för fort allting och så, ja, förstod ni det här? 

Förstod ni det här? Förstod ni det här? Frågar man och ingen säger något och då tar man det som 

att jo men nu har de nog förstått. Så då är det skönt att ha en kollega som ger en utmaning, som 

frågar 

En förutsättning för att det här ska fungerar, menar Eva, är att båda lärarna turas om att kliva fram och 

stå tillbaka. Om båda kliver fram ”då krockar man ju liksom bildligt talat” säger hon. Men vad gör då 

kollegan när ena läraren har genomgång och man inte som i Evas fall använder den andra läraren som 

en aktiv samtalspartner? Adam säger att han upplevt sig själv som överflödig under genomgångarna. 
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- Ja, det är ju nästan så att jag känt mig lite onyttig. Att alltså när det har varit lektioner och det varit 

genomgångar och att jag sitter där på en halvtimmes genomgång och jag känner men jag gör ju 

ingenting och då känns det som så bortkastad resurs 

 Detta har dock Sara som har fyra års erfarenhet av tvålärarskap löst genom att exempelvis rätta prov 

under genomgången och hon ser det som en fördel i tvålärarskapet. Hon säger:  

 

- Man kanske sitter och lyssnar men så länge min kollega gör genomgång man utnyttjar tiden till 

något annat  

 

Att den andra utnyttjar tiden under genomgången åt något annat kan dock uppfattas som ointresse 

menar Martin. Han har nämligen erfarenhet av att kollegan gjort annat under genomgång 

 

- Ja antingen fipplade hon jättemycket med sin dator 

- Under genomgången alltså? 

- Ja, ja, ja under genomgång eller liksom att hon gjorde andra saker för att visa att hon inte är 

intresserad och det här är det värsta man kan göra egentligen 

Så att göra annat under genomgången kan innebära att man utnyttjar tiden maximalt eller så kan det 

uppfattas som ointresse gentemot det som den andra läraren går igenom. Alla lärare hävdar dock 

vinsterna och betydelsen av att vara prestigelös. Så även om de flesta inte vill att den andra läraren 

bryter in under genomgången så betonar de att tvålärarskapet möjliggör för att eleverna kan få 

förklaringar på olika sätt. Sara säger: 

 

- Jo, och sen gick vi emellan, det var inte så att du måste vara där, det var väldigt flexibelt, hon 

kunde komma till mig och fråga kan du förklara så det… man måste vara öppen man kan inte tänka 

oj nej ah utan kan du förklara för jag har förklarat men de förstår inte, okej jag går eller tvärtom. Så 

man måste vara öppen med, prestigelös för annars funkar det inte 

Jonas ger också ett exempel på denna prestigelösa inställning:  

 

- Och när jag inte kunde förklara ngt på ngt vettigt sätt fattade inte så kunde Caroline förklara istället 

så kanske det gick upp ngt ljus (Skratt). Så det var ju också bra 

Detta är exempel på hur de båda lärarnas förmåga att förklara på olika sätt kan berika undervisningen 

även om det inte sker under själva genomgången. Sara förklarar varför hon anser att man bör undvika 

att bryta in under någon annans genomgång. 

 

- Det var ju i början när hon gjorde genomgång då ville jag lägga mig i och att liksom rätta eller hon 

gör genomgång hon ville lägga till men det får man inte göra, man får inte! 

- Varför får man inte det då? 

- Det skickar fel budskap till elever  

- Vad sickar det för budskap? 

- Man ska inte avbryta varandra eller man är mitt i och sen man blir avbruten man tappar röda 

tråden, man kan ta det upp senare. Just det, du vet när du förklarade det jag tycker, kanske. Man 

måste kommunicera men inte så här mitt i genomgången lägga till något. 

Å ena sidan kan man alltså som lärare känna behovet av att få driva sina genomgångar utan att bli 

störd och å andra sidan kan man se inhoppen under genomgångarna som berikande del av 

undervisningen. Behovet av kommunikation ses oavsett som en central del av samarbetet. 

 

Aldrig ta konflikter framför eleverna 
Även om intervjupersonerna ser lite olika på hur man som två lärare ska använda sig av 

genomgångarna framgår i intervjumaterialet en tydlig markering emot att ta interna konflikter framför 
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eleverna. Även Eva som uppskattar när kollegan hoppar in på genomgångar håller med om att aldrig ta 

konflikter framför eleverna. 

 
- Ja, det är INTE bra om man liksom tar det här inför en grupp att man säger att så där ska man inte 

göra, då skulle jag bli sur rakt ut sagt. Då känner jag att det undergräver mitt förtroendekapital i 

gruppen på något sätt liksom 

Känslan av att bli avbruten avgörs således utifrån vilket sätt man blir avbruten på och i vilket 

sammanhang. Men när avbrottet väl kommer verkar det gälla att hålla god min inför eleverna och 

Martin berättar om ett sådant tillfälle:  

 
- Jag tog inte diskussionen då heller alltså så här att jag sa bara varsågod kör 

 

När konflikten ligger under ytan och bubblar blir situationen i klassrummet utmanande då besluten är 

många och snabba och måste ske i samförstånd mellan de båda lärarna. Risken är också att läraren 

hamnar i ett läge där eleverna väljer sida eller som i Adams fall anförtror honom med åsikter om den 

andre lärarens undervisning. Adam berättar om hur han ser på situationen: 

 

- Samtidigt så måste jag ju så KLART lyfta den andra läraren för det är det jag vill det är ju deras 

huvudlärare det är ju honom eller henne som de måste få en relation till men så blir ja kanske den 

här roligare, eller inte roligare, men lättare jag har inget ansvar och jag kan skoja till det jag 

behöver inte ta ansvar för gruppen på samma sätt. 

Adam beskriver resursrollen som en roll med mindre ansvar för gruppen vilket också kan generera till 

en mer lättsam relation till eleverna. I kontrast till detta har Eva en positiv erfarenhet av hur 

tvålärarskapet kan minska polariseringen mellan elev och lärare även om en av lärarna agerar som 

resurs. 

 
- Mm, och den här polariseringen den här liksom att det blir liksom läraren mot elevgruppen som det 

kan bli ibland det tycker jag försvinner rätt mycket när man är två. 

- Okej, och är det är de inte, hur tänker du då? 

- Ja hur tänker jag då? (Tystnad) Ja men ibland tycker jag av olika anledningar, ibland känner jag att 

jag har en elevgrupp med mig på allt jag gör och ibland har jag dem inte med mig och har jag dem 

inte med mig då kan alltid min kollega komma in och liksom kanske han kan fånga upp någon tråd 

och ta över, kanske han kan ta över på något sätt liksom 

Eva beskriver alltså en situation där den eventuella konflikten mellan lärare och elevgrupp kan lösas 

genom att ytterligare en lärare når eleverna på ett annat sätt. Jag uppfattar detta som att det återigen 

handlar om att använda varandras styrkor i tvålärarskapet.  

 

Är man två så klarar man allt 

Möjligheten till individualisering 

Även om utmaningarna tycks vara många upplever jag ändå att alla fem intervjuade lärare är positivt 

inställda till tvålärarskapet. Tre av skolorna har gemensamt att de tidigare testat nivågruppering men 

att de sett negativa konsekvenser för den grupp som ansågs ha svårast för matematik. Sara pekar på att 

den heterogena gruppen möjliggör för en mer positiv inställning till matematik då de starkare eleverna 

drar upp de som har det svårare. Adam ser även han en mängd olika potentiella fördelar och säger: 
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- Man kan fokusera på några få elever och man vet att de andra inte är lämnade vind för våg och man 

kan liksom, eh, ja man skulle kunna ha mer grupparbeten och man känner att man hinner med att 

lyssna och alla grupper har fått berätta sin del eller man skulle till och med kunna ha 

läxgenomgångar på tavlan i två olika klasser, ja alltså det finns massor, jag tänker att det finns 

jättemycket förutsättningar för att hinna se eleverna 

- Så du ser potentialen med tvålärarskapet? 

- Absolut, absolut, sen gäller det att få till det 

De andra lärarna ser även de potentialen i tvålärarskapet, förutsatt att personkemin fungerar. Alla 

lärare pekar på att tvålärarskapet möjliggör för individualiseringen och Eva utmanar dessutom 

forskaren Hatties teorier om att gruppstorleken inte har någon betydelsen. Hon säger: 

 

- … och sen behövs det ju så oerhört mycket individuell stöttning så det är ju jättebra att vara två för 

att hinna med. Och där använder man ju Hattie ibland om att gruppstorlek inte har någon betydelse 

men det där är ju, det märker ju vi att det är ju en fråga om att hinna med anpassningar. Det är klart 

att man kan, om man har jättegod tid på sig att förbereda och tänka ut hur man ska lägga upp en 

lektion, och där har jag några med adhd och där har jag några med add och så är det de där som har 

asberger och du vet så där. Om man hinner göra det så kanske det är okej att kanske ha 50 elever 

inte vet jag. Men nu misstänker jag ju att, ja, han används ju ofta Hattie att gruppstorleken har 

ingen betydelse men att det är en helt annan elevkategori misstänker jag. För har man 50 stycken 

jättedisciplinerade, jätte studiemotiverade och begåvade elever i Singapore så är det något annat att 

ha 50 stycken elever med blandade diagnoser och sociala fobier och så där. 

Eva uttrycker både ett behov av att få tid till att planera sina lektioner men även att kontexten ser olika 

ut och att det också påverkar betydelsen av lärartäthet. Hon utvecklar detta och nämner också att 

tvålärarskapet möjliggör för att ta hand om oväntade saker som dyker upp under lektionens gång. I 

hennes skola där de bland annat kämpar hårt för att få tillbaka hemmasittare ser hon det som mycket 

betydelsefullt att hon eller hennes kollega kan möta upp en sådan elev när den äntligen kommer 

tillbaka efter lång frånvaro. Eva säger: 

- De här som dyker upp som inte varit där på 14 dar, du vet, som inte hänger med och så försöka 

sätta in dem i sammanhanget så att de känner att det var någon mening med att de kom hit den här 

dagen 

Flexibiliteten i själva undervisningen blir här tydlig och lärarna lyfter utöver detta också olika 

arbetssätt för att alla ska kunna utmanas på sin nivå. Bland annat nämner de uppgifter med enkel 

ingång men med flera olika lösningar samt grupparbeten som bra sätt att nå den varierade 

elevgruppen. Adam tänker att tvålärarskapet definitivt borde kunna innebära ett större fokus även på 

de som har lätt för matematik då de enligt honom ofta glöms bort. Han tror på tanken att ta ut de 

starkare eleverna för att med dem kunna jobba mer intensivt med olika dataprogram eller avancerade 

ekvationer. Jag frågar mina intervjupersoner om de jobbar på något speciellt sätt för anpassa 

undervisningen till de som har svårt för matematik. Jonas berättar att de repeterade mycket och gjorde 

samma saker många gånger. Han förklarar också fördelen med att kunna sitta mer individuellt med 

dessa elever och säger: 

 

- När de sitter i klassrummet drömmer de sig bort, de är inte med, då tänker de på annat. Men då 

tvingar man dem att vara med när man kan titta dem i ögonen och se att de verkligen gör det 

Eva ger en liknande bild och berättar om hur hon jobbat för att till exempel hjälpa elever med ADD 

som har mycket svårt att sätta igång arbetet. Hon pekar på att det då krävs kontinuerlig feedback och 

ett ständigt coachande för att de ska komma igång, slutföra en uppgift och sedan gå vidare till nästa. 

De andra lärarna betonar även de betydelsen av att inte lämna eleverna åt sitt eget lärande och att 

variera undervisningen så mycket som möjligt för att nå alla elever i gruppen. Flera av lärarna ser även 

vinster i att om en av lärarna är frånvarande en dag behöver man oftast inte ta in någon vikarie utan en 

av huvudlärarna finns fortfarande i klassen.  
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Den lilla kontexten – för vem och för vad 

Alla har, även om det varit under begränsad tid, haft tillgång till ett extra grupprum i anslutning till 

eller i närheten av lektionssalen. Adam har varit den som tagit med sig elever ut men har i samråd med 

huvudläraren kommit fram till att de kanske bör växla vem som gör detta för att huvudläraren också 

ska få chans att skapa nära relationer till eleverna. De andra lärarna har turats om och har inte haft 

någon fast uppdelning om vem som tar hand om vissa elever även om det i Evas fall varit hennes 

kollega som tagit något mer ansvar för de elever som inte hänger med. I Jonas fall var det alltid samma 

elever som gick ut till grupprummet och han upplevde detta som positivt för dem. Grupprummet fick 

de dock efter tag inte ha kvar vilket gjorde att dessa elever fick vara med i den ordinarie klassen. Om 

detta berättar han: 

 

- Ibland så klart hade det varit bättre att sitta i en egen sal eftersom de blev ju störda av andra, en del 

mår ju bättre av att vara i mindre sammanhang. Absolut, det gör de ju. Det blir lättare för dem att 

fokusera då, svårt att fokusera när, när det är mkt runt omkring. Så är det ju. 

I Saras fall använde man grupprummet på ett annat sätt eftersom behovet av individuellt stöd var så 

pass stort i deras klass blev grupprummet som rymde ca 10 elever alldeles för litet. Detta gjorde att de 

elever som hade lättare för matematik fick gå till grupprummet medan de andra fick stanna i 

klassrummet där två lärare oftast var aktiva. Eleverna som gick till grupprummet var ofta elever som 

hade förmåga att jobba mer självständigt även om lärarna alltid fanns tillgängligt i rummet bredvid. 

Den lilla grupp elever som gick ut var inte heller någon statisk grupp utan förändrades utefter olika 

moment och behov.  

 

Fyra ögon istället för två 

Av de lärare som använt sig av sambedömning av elevernas kunskapsnivåer har alla en mycket positiv 

inställning till detta men Sara poängterar också att risken kan vara att de sätter lägre betyg än andra.  

 

- Jag tycker att man håller med, aha jag får bekräftelse, vi tycker likadant men när man är själv då 

har man ingen att bolla med. Vår rektor säger att våra betyg är lägre än de andras men samtidigt får 

vi höra från gymnasieskolan att, och våra elever kommer och säger åhå vi har lägre betyg men vi 

kan mycket mer än de andra som kommer från andra skolor. Så det kan vara så att vi är strängare 

när vi sätter betyg, att vi följer, så här. 

Sara menar alltså att bedömningen blir mer rättssäker då den enskilde lärarens bedömning ställs emot 

ytterligare en lärares bedömning. Sara tror inte att de gör en alltför hård bedömning utan menar snarare 

att de vågar hålla sig till kunskapskraven och att risken för så kallade glädjebetyg minimeras. Eftersom 

Adam inte fått någon tid i sin tjänst för varken planering eller bedömning menar han att även 

uppdelningen av elever kan komma att påverkas. Om han har ansvar för elever i grupprummet måste 

han också kunna uttala sig om deras kunskaper. Utöver sambedömningen nämner tre av lärarna också 

vinster i att kunna möta utmanande elever och att på ett mer uppmärksamt sätt jobba med det sociala 

klimatet i gruppen. Adam berättar: 

 

- Man ser vad som händer, jag tänker ur ett socialt perspektiv. Att man kan vara mer uppmärksam på 

vad som händer och på vad som sägs och att man kan diskutera med en annan lärare, men såg du 

det här och hur tolkade du det här? Är det här något man borde ta vidare? För det kan jag känna om 

man är själv i klassrummet och särskilt när man har genomgångar eller står och hjälper någon alltså 

man missar ganska mycket i vad som händer i klassrummet. 

Tvålärarskapet möjliggör alltså för sådant som en ensam lärare har svårt att hinna med eller rent 

fysiskt inte förmår att göra. Några av sakerna som nämns handlar om ökad individualisering, möjlighet 

att fånga upp elever som varit borta länge, att variera undervisningen och utmana och stötta olika 
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elever utan att de andra eleverna lämnas själva i sitt lärande. Andra aspekter som framkommit handlar 

om att man inte behöver ta in vikarier, att det blir en mer rättssäker bedömning och att fyra ögon ser 

mer än två även när det kommer till sociala relationer inom gruppen.  

Metoddiskussion 

De yttre omständigheterna gjorde att det var svårt att hitta par som haft erfarenhet av att jobba 

tillsammans. Hade jag fått tag i sådana informanter hade det eventuellt kunnat möjliggöra för en 

djupare bild av den rolltagning som det innebär att vara två i klassrummet. Jag hade också fått två 

olika perspektiv på samma undervisning vilket i sig hade varit intressant. Samtidigt har jag genom att 

endast intervjua en lärare från varje skola möjliggjort i högre grad för att alla deltagare kunnat vara 

anonyma. Detta har möjliggjort för att intervjupersonerna också kunnat tala mer fritt om sina 

erfarenheter av tvålärarskap.  

Jag har även reflekterat över om intervjupersonernas vetskap om att jag utbildar mig till 

specialpedagog påverkat dem i sitt sätt att tala genom att exempelvis framhäva olika arbetsformer som 

gynnar elever i behov av stöd. Jag har dock stor tillit till mina informanters redogörelser och anser att 

de kunnat ge mig en nyanserad bild av tvålärarskapet som både hyllar och problematiserar 

arbetsformen. Samtidigt menar Kvale och Brinkman (2014) att intervjuarens påverkan på 

intervjupersonen är ofrånkomlig. Det blir också en begränsad bild som lärarna ges chans till att 

förmedla på mindre än en timmes intervju. Det hade därför varit betydelsefullt att komplettera 

intervjuerna med exempelvis observationer för att på så sätt få en tydligare bild av hur de faktiskt 

jobbar i klassrummet. Tidsbristen stod dock i vägen för en sådan metod. 

Även om tidigare erfarenheter av att intervjua och pilotintervjuerna förberett mig inför 

intervjusituationen kan jag med respekt för den kvalitativa intervjun som hantverk, se vissa brister i 

mig som intervjuare. När jag lyssnade igenom intervjuerna uppmärksammade jag bland annat att det 

fanns ställen där jag borde ha ställt följdfrågor. Jag tenderade även att ställa flera frågor i samma 

frågor trots att jag varit medveten om att man inte bör göra detta. Denna erfarenhet bidrar till bilden av 

den kvalitativa intervjun som ett hantverk och att erfarenhet av densamma är avgörande för att 

utveckla de förmågor som krävs för att god kvalitet ska uppnås (Kvale & Brinkman, 2014).  

Innehållsanalysen som verktyg för att förstå sitt material har sina fördelar i att analysarbetet blir 

systematiskt och att kärnan blir tydlig genom att arbeta mellan abstraktion och förtätning. Samtidigt 

kan man problematisera det faktum att det inom innehållsanalysen också ryms ett subjektivt perspektiv 

som innebär att en annan forskare skulle kunna dra andra slutsatser (Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim 

& Lundman, 2004). Då den kvalitativa forskningen inte utger sig för att ge några sanningar utan 

snarare perspektiv (Fejes & Thornberg, 2014) upplever jag dock detta som mindre problematiskt i 

sammanhanget. 
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Diskussion 

Jag har i denna studie intervjuat fem högstadie- och gymnasielärare som alla har erfarenhet av 

tvålärarskap. Utifrån tidigare forskning, mina teoretiska utgångspunkter samt mina egna resultat 

kommer jag nu att belysa både möjligheter och utmaningar i tvålärarskapet. Jag kommer även att 

diskutera hur tvålärarskapet kan användas för att möta alla barns olika behov och utöver detta lyfta 

fram vilken funktion specialpedagogen kan fylla i arbetet med tvålärarskap. Jag har tematiserat detta 

under följande rubriker:  

1. Möjligheten att möta en heterogen elevgrupp 

2. Rollfördelning 

3. En förändring med både möjligheter och utmaningar 

4. Stöd i tvålärarskapet, en fråga om förberedelse och handledning 

 

Möjligheten att möta en heterogen elevgrupp 

Att sätta ett specialpedagogiskt fokus på tvålärarskapet handlar om att använda tvålärarskapet för att 

befrämja kommunikation, delaktighet och lärande för alla elever. Att det automatiskt skulle innebära 

inkluderande arbetsformer för att två ämneslärare samverkar i klassrummet är dock ingen självklarhet. 

Vissa av lärarnas utsagor återspeglar en omedveten uppdelning av elever vilket skulle kunna ställas 

emot tidigare forskning som menar att undervisningen bör drivas i en inkluderande anda där gruppen 

inte delas in i vi och dem och där båda lärarna ansvarar för alla elever (Friend et al., 2010; Wilson & 

Blednick, 2011). För att tvålärarskapet ska bli mer än vad en ensam lärare kan göra krävs också 

kunskap om rollfördelning och dess olika effekter (Murawski & Lochner, 2011). Ingen av de 

intervjuade personerna har dock fått fortbildning i detta och det visar sig i materialet att 

specialpedagogen inte heller haft någon aktiv roll i tvålärarskapet. Detta förvånar mig då ett av 

specialpedagogens uppdrag är att medvetandegöra det som sker i klassrummet och på det sättet också 

undanröja hinder för lärande (Ahlberg, 2001). På samma sätt som Hattie (2012) hävdar att alla lärare 

inte är effektiva lärare skulle man kunna argumentera för att alla former av tvålärarskap inte heller är 

effektiva för att möta alla barns olika behov. Den viktigaste frågan utifrån detta handlar således om 

hur lärarna använder sig av tvålärarskapet.  

I matematik har fokus på hastighetsanpassning lett till en ökning av eget arbete vilket fått 

konsekvensen att problemlösning och gemensamma samtal om matematiska fenomen fått mindre 

utrymme (Löwing, 2004). Detta är problematiskt då skolgången tenderar att bli till ett individuellt 

projekt vilket också ger mest negativa konsekvenser för de elever som saknar stöd hemifrån 

(Skolverket, 2009). Om tvålärarskapet används för att öka den lärarledda undervisningen och minska 

det egna arbetet skulle arbetssättet kunna bli till en fråga om hur skolan kan realisera uppdraget att 

kompensera för elevers olika förutsättningar. Denna studie ger stöd för att tvålärarskapet kan 

möjliggöra för en mer dynamisk undervisning, där ytterligare en lärare kan bidra med andra 

perspektiv, alternativa sätt att förklara och att genom att göra sin röst hörd kan skapa en 

klassrumssituation som utgår ifrån dialog. Även om Löwing (2004) ser stora problem med det egna 

arbetet påpekar forskaren samtidigt på att individen lätt glöms bort i den kollektiva dialogen. En av 

lärarna i min studie lyfter dock vinsten i att den ena läraren kan bromsa en alltför forcerad 
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undervisning och genom sina utmanande frågor också få med sig tysta elever. Andra lärare ser också 

vinster i att tvålärarskapet möjliggör för en ökad delaktighet för alla elever då rollfördelningen mellan 

lärarna kan innebära att även de som saknar koncentration kan få det fokus de behöver. Tvålärarskapet 

utmanar således synen på att gruppstorlek inte spelar någon roll och att det snarare kan ses som ett 

verktyg till att nå fler elever på varierade sätt.  

Att individualisera i den gemensamma lärprocessen har, i enlighet med dilemmaperspektivet, dock 

ingen lätt lösning (Nilholm, 2005). Den ensamma läraren behöver hela tiden förhålla sig till att både 

ge individuell handledning och samtidigt vara ansvarig för den gemensamma gruppen (Löwing, 2004). 

Genom att vara två delas detta ansvar och lärarna i studien pekar på många situationer där de 

individuella lösningarna kan tas till samtidigt som den gemensamma processen inte behöver avbrytas 

tack vare att den andra läraren finns tillgänglig. Detta visar på tvålärarskapets möjligheter att kunna 

göra det som en ensamlärare har svårt för. Enligt tidigare forskning visar det sig också att elever som 

befinner sig i den så kallade gråzonen, dit sällan någon uppmärksamhet riktas, också tenderar att få 

mer uppmärksamhet än vad de annars skulle få (Sundqvist, 2014). Individens unika behov skulle 

utifrån detta och via det individuella synsättet kunna få mer utrymme i ett klassrum med två aktiva 

lärare. Samtidigt skulle tvålärarskapet kunna ses som ett sätt för att implementera ett mer relationellt 

perspektiv till undervisningen där man betonar betydelsen av lärarrollen och förändringen i lärmiljön 

(Isaksson, 2009). I en tid då ansvaret för inlärningen till stor del förskjutits från läraren till eleven 

kanske tvålärarskapet återigen skulle kunna sätta fokus på betydelsen av lärarens kunskapskapital, det 

kollektiva samtalet och den sociala interaktionen.  

När direktiven om att jobba innanför klassens ram krockar med hur skolor faktiskt arbetar med sina 

stödinsatser (Giota & Emanuelsson, 2011; Ramberg, 2015) skulle också tvålärarskapet kunna öppna 

upp för mindre segregerande lösningar, förutsätt att de två lärarna väljer att jobba inkluderande. 

Lärarna i studien ger dock en varierad bild av hur de använder sig av varandra för att ge stöd åt de 

elever som behöver det. Ett närliggande grupprum används i samtliga skolor och det skiljer sig hur 

man tänker kring vem som får stöd här och vilken form av stöd som ges. För att minska risken för 

stigmatisering framhävs dock att både särskiljande stödinsatser och nivågruppering bör vara av 

tillfällig karaktär (Skolverket, 2009). Gruppkonstellationer bör variera och det är även betydelsefullt 

att lärarna delar på ansvaret för eleverna (Wilson och Blednick, 2011).  

Matematik hör dock till de ämnen där man använt sig som mest av nivågruppering (Skolverket, 2009) 

och de heterogena grupperna har historiskt mött motstånd då man sett ämnets struktur i form av 

specifikt innehåll i en förutbestämd logisk följd som central. Detta går att härleda till lärarens övertro 

på nivågrupperingens vinster och känslan av att det är lättare att undervisa i en homogen grupp 

(Persson & Persson 2012; Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Lärarna i min studie framhäver dock 

de heterogena gruppernas vinster i form av en mer positiv inställning till matematik, något som 

bekräftas av tidigare forskning (Isaksson, 2009; Persson & Persson, 2012; Skolverket, 2009). Det visar 

sig också att samarbeten mellan lärare kan innebära att lärarna vågar testa nya saker och de blir således 

mer kreativa i sin undervisning (Sirland, 2008). Tvålärarskapet skulle utifrån detta kunna öppna upp 

för en varierad undervisning som inte tar till de enkla lösningarna i form av lärobok och mekanisk 

träning som tenderar att försvåra för lärandet på lång sikt (Skolinspektionen, 2010). Det skulle också 

kunna betyda att heterogeniteten i klasserna upplevs som mindre betungade och att inkluderingens 

vision och det relationella perspektivet således får större chans att implementeras i skolan. Samtidigt 

visar min studie att visionen om inkludering också kan innebära en orimlig syn på läraransvaret då 

tvålärarskapet anses kunna klara alla utmaningar utan tillsatta resurser. I skenet av 

dilemmaperspektivet står skolan som en verksamhet utan oändliga resurser där behoven ställs mot 

varandra och prioriteringar måste göras (Nilholm, 2005). Känslan av att vara otillräcklig är således ett 

dilemma som även kan rymmas inom tvålärarskapet. 
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Rollfördelning 

I materialet framgår ett mönster som visar att rollfördelningen i stor mån verkar växa fram under 

processens gång och att lärarna på så sätt bygger upp en rollfördelning som bygger på lärarnas olika 

styrkor. Att använda sig av båda lärarnas kompetens ses som betydelsefullt enligt Murawsi och 

Lochner (2011). Författarnas studie rör dock samundervisning som till stor del handlar om hur 

speciallärarens expertis ska genomsyra både planering, undervisning och bedömning. Denna form av 

expertis finns inte inom tvålärarskapet men lärarna lyfter ändå att de och deras kollegor bär på olika 

sorters kunskap som kan komplettera varandra om de används rätt. I likhet med samundervisning vore 

det rimligt att även tvålärarskapet skulle gynnas av att båda lärarna får sätta sin prägel på 

undervisningen. Styrkor och eventuella svagheter skulle dock behöva lyftas och diskuteras i ett tidigt 

stadium för att samverkansprocessen ska bli så gynnsam som möjligt (Danermark, 2000; Murawski & 

Lochner, 2011; Svedberg, 2012). Detta har dock inte gjorts på någon av skolorna och dessutom råder i 

många fall bristande eller icke existerande tid för samplanering vilket anses vara centralt för att 

samarbetet ska blir optimalt (DeSimone och Parmar, 2006; Friend et al., 2010; Murawski & Lochner, 

2011; Wilson & Blednick, 2011)  

I vissa fall sker en komplementär rollfördelning redan utifrån lärarnas olika tjänstefördelning där 

någon av lärarna får huvudansvaret för undervisningen. Trots detta kan det vara möjligt att nå ett 

partnerskap som mer liknar det som Svedberg (2012) beskriver som ett symmetriskt ledarskap där 

båda lärarna turas om att vara aktiva och passiva. Det symmetriska ledarskapet kan då leda till en 

mindre polarisering mellan elev och lärare där den andra läraren hjälper till att bygga broar och 

förståelse.  Det visar sig dock i min studie att den komplementära rollfördelningen också kan innebära 

att det skapas en obalans där den ena läraren får en mer lättsam och nära relation till eleverna. Denna 

komplementära rollfördelning skulle enligt Svedbergs teorier (2012) kring dyaden också kunna 

innebära att rollerna segmenteras och flexibiliteten avtar. Detta bekräftas via en av lärarnas utsagor där 

avsaknaden av tid för samplanering och bedömning gör att anpassningen till den andra lärarens vision 

om undervisning blir till den styrande. Resultatet kan således bli att den ena läraren tappar både 

motivationen och sig själv i arbetet med tvålärarskap. Det asymmetriska tvålärarskapet talar alltså 

emot tidigare forskning som framhäver betydelsen av det jämbördiga samarbetet och behovet av både 

samplanering och sambedömning (Friend et al., 2010; Murawski & Lochner, 2011; Wilson & 

Blednick, 2011).  

De sex olika arbetssätt som Friend et al. (2010) presenterar visar på en bredd av möjligheter där man 

inom klassens ram också möjliggör för en varierad undervisning. Detta skulle kunna rimma väl med 

det relationella perspektivet på elevers svårigheter som sätter fokus på en inkluderande lärmiljö och 

anpassningen av densamma. Utöver organisatoriska begränsningar visar det sig dock att lärarna i olika 

stor utsträckning väljer att använda sig av en varierad rollfördelning. Det råder exempelvis delade 

meningar om hur den andra läraren förväntas agera när den ena har genomgång. Endast en av de fem 

intervjuade lärarna använde sig av så kallad teaming där lärarna har genomgång tillsammans (Friend et 

al., 2010). De andra lärarna intar en mer passiv roll när kollegan står vid tavlan vilket kan liknas vid 

det som kallas för one teach, one observe (Ibid.). Att sitta helt passiv under genomgång kan enligt 

vissa lärare upplevas som en överflödig resursanvändning något som andra löst genom att rätta prov. 

Att göra andra saker under genomgång kan dock uppfattas som ointresse och hur än lärarna väljer att 

göra vid genomgångar får jag en bild av att dessa beslut sker utan direkt vetenskaplig förankring utan 

att det snarare sker utifrån lärarnas egna visioner och tankar om undervisningen. Enligt Wilson och 

Blednick (2011) måste valet av arbetssätt vara underbyggt utifrån vad som gynnar elevernas lärande i 

den specifika situationen vilket också talar för en varierad rollfördelning. One teach, one observe i 

kombination med one teach, one assist, är dock de samundervisningsformer som används mest i högre 
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åldrar (Sundqvist, 2014). Anledningen till detta är att man i de högre stadierna har högre krav på 

ämneskunskaper vilket också försvårar för samverkan med speciallärare (DeSimone & Parmar, 2006; 

Keefe & Moore, 2004). Bristande ämneskunskaper är dock inget problem inom tvålärarskapet då 

ämneskompetensen är likvärdig hos de båda lärarna. Samundervisningsmodeller så som teaming, 

parallel teaching och alternative teaching skulle således kunna användas i större utsträckning än vad 

som rapporteras av lärarna i min studie. För att lärarna ska använda sig av dessa arbetsformer krävs 

dock en förändring i synen på lärarrollen och en verksamhet som stöttar detta. 

En förändring med både möjligheter och utmaningar 

Många forskare är överens om att det behövs samarbete för att möta de utmaningar som skolan står 

inför (Ainscow et al., 2010; DeSimone & Parmar, 2006; Friend et al., 2010; Skolinspektionen, 2011). 

Denna förändring innebär att vi går från den ensamma och autonoma läraren till ett mer kollektivt 

ansvar för framgångarna i skolan (Hattie, 2012). Med dilemmaperspektivet som utgångspunkt, kan vi 

dock konstatera att tvålärarskapet skulle kunna vara en möjlig väg till ett delat ansvar, ökad 

individualisering och inkludering, samtidigt som det också rymmer många olika utmaningar. Frågorna 

som behöver ställas handlar bland annat om vad som händer hos individen och mellan individerna när 

en blir två. Att dela en så kallad livsrymd med någon innebär enligt Svedberg (2012) en anpassning av 

så väl rumsliga som psykiska aspekter. Lärarna i studien använder vid flera tillfällen begreppet 

prestigelöshet för att beskriva vad som krävs för att denna anpassning ska bli möjlig. Livsrymden kan 

kännas trång och olustig om de båda personerna känner sig begränsade och hämmade av varandras 

närvaro och tvärtom stor och fri om personerna känner harmoni (Svedberg, 2012). Detta återspeglar 

sig i lärarnas utsagor som vittnar om tvålärarskap som både hämmat dem och som upplevts som 

mycket givande. En av de mest positiva erfarenheterna berättar om ett samarbete som knappt krävt 

någon kommunikation då lärarna haft en samsyn på undervisningen samtidigt som de kompletterat 

varandra. När tvålärarskapet hämmar innebär det enligt lärarna en känsla av frustration vilket kan leda 

till ett avbrutet samarbete eller en avtrubbning då man som lärare tvingas in till en acceptans inför en 

annan lärarstil.  

Genom att förstå tvålärarskapet genom Svedbergs (2012) syn på behovet av att skapa mening kan man 

också se att lärarna kan känna ett behov av att upprätthålla gränser mellan vad som är jag, ett du och 

ett vi. Människan försöker på detta sätt skapa mening, genom strukturering, distansering och reflektion 

vilket är en ständigt pågående process för att undvika att världen ska kännas gränslös och kaotisk. Den 

egna filosofin behöver alltså få utrymme samtidigt som övertygelsen hos lärarna om att stå enade som 

ett team upplevs som avgörande. Detta teamarbete kan i förlängningen också ses som en förebild för 

eleverna om hur man lär sig att kompromissa och respektera varandra (Sundqvist, 2014; Wilson & 

Blednick, 2011). Uppenbart blir dock i min studie att detta förutsätter att lärarna fungerar tillsammans 

då det annars kan ge motsatt effekt. Det framgår också att tvålärarskapet kan innebära att dyaden blir 

så pass stark att det större kollegiet reduceras till öar av partnerskap. Frågor som ställs både i mitt 

material och teorier om dyaden handlar om hur vi kan förbli oss själva samtidigt som vi också måste 

söka närhet för att det ska fungera (Svedberg, 2012). Att acceptera men att ändå stå upp för sin vision 

om undervisning skulle alltså kunna känneteckna tvålärarskapet utmaning.   

 

I jakten på att försöka upprätthålla ett positivt självsystem väljer människan nämligen att söka sig till 

människor som bekräftar den egna självbilden (Svedberg, 2012). Att lärare därför gärna söker sig till 

personer som de fungerar med kan utifrån detta ses som naturligt och logiskt. Att möta någon som 

ifrågasätter ens egen syn på undervisning kan istället innebära ett hot mot den egna självbilden och ett 

inre kaos. Men balansen mellan kompromiss och den egna visionen om undervisningen kan också 

sättas i relation till Svedbergs teorier om ångest och handling. Att göra något som skapar en viss 
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ångest kan enligt denna teori också möjliggöra för utveckling. Lärarna lyfter dock inte bara 

utmaningar utan främst en mängd positiva effekter av det interpersonella samarbetet. De nämner bland 

annat möjligheten att få dela ansvaret med någon annan, variera undervisningen och att utmana och 

stötta olika elever utan att de andra eleverna lämnas själva i sitt lärande. Andra aspekter som 

framkommit handlar om en mer rättssäker bedömning och att fyra ögon ser mer än två även när det 

kommer till sociala relationer inom gruppen. Tidigare forskning belyser utöver dessa vinster att det 

delade ansvaret kan leda till en positiv utveckling av sociala förmågor hos elever, faktiska 

skolprestationer och att risken för utbrändhet bland lärarna minskar (Murawski & Lochner, 2011). 

Alla dessa positiva aspekter förutsätter dock att dyaden fungerar i harmoni, vilket inte alltid är fallet. 

Stöd i tvålärarskapet – en fråga om förberedelse och 

handledning 

Det som tydligt framgår i studien är att alla lärare gått in i tvålärarskapet utan förberedelse och utan 

vidare handledning. Detta har lett till att rollfördelning och diskussioner kring olika aspekter av 

tvålärarskapet trätt fram under tiden som lärarna samarbetat. Ingen av deltagarna har fått fortbildning i 

tvålärarskapet och ledningens inblandning är mycket begränsad. Utifrån Danermarks (2000) teorier 

kring förutsättningar för samverkan ter sig detta bekymmersamt. Tvålärarskapet tenderar enligt 

lärarnas utsagor att ses utifrån det så kallade kompetensargumentet som innebär att lärarna anses vara 

experter på klassrumssituationer och att de såldes bör kunna hantera den nya situationen själva. 

Demokratiargumentet kan också innebära att ledningen hävdar att lärarna har ledningens förtroende att 

lösa sina egna problem vilket innebär att de ställs fria från ansvar (Ibid.). Att ha förtroende för sin 

personal är i sig inget negativt men hade man istället sett tvålärarskapet utifrån skillnaden mellan det 

individuella och det interpersonella blir bilden av tvålärarskapet mer komplex. 

Att varken ledning eller specialpedagog verkar särskilt inblandade i tvålärarskapet kan även utifrån 

Pancsofar och Petroffs studie (2013) anses problematiskt. Här hävdas att kunskap, utbildning och stöd 

inom samundervisning är mycket betydelsefullt för att lärarna ska uppleva samverkan som positivt. 

Det bör dock poängteras att alla lärare i min studie är positivt inställda till tvålärarskap trots brist på 

stöd och fortbildning. Jag upplever ändå att tvålärarskapet känns skört i och med att alla lärare pekar 

på betydelsen av personkemi och den stora frustration och utmaning när samsyn kring undervisning 

uteblir. Svedberg (2012) och Danermark (2000) hävdar dock att myten om betydelsen av personkemin 

måste förminskas för att i stället sätta ljuset på andra förutsättningar. Forskare uppmanar därför till att 

sätta sig ner inför ett eventuellt samarbete och gemensamt reflektera kring olika synsätt (Danermark 

2000; Murawski & Lochner, 2011; Svedberg, 2012). Här behöver lärarna vara öppna och ärliga med 

sina farhågor och reflektera kring hur de förhåller sig till olika aspekter av undervisningen (Murawski 

& Lochner, 2011). Danermark menar att sådana samtal kan göra att olikheter ses som fördelar och att 

personkemin således skulle kunna bli mindre avgörande. Forskning inom samverkan talar alltså sitt 

tydliga språk: förutsättningarna och förberedelse är a och o i samverkansprocessen (Danermark, 2000; 

DeSimone & Parmar, 2006; Murawski & Lochner, 2011; Pancsofar & Petroff, 2013, Wilson & 

Blednick, 2011). Utifrån denna kunskap borde man på skolorna organisera tvålärarskapet på ett mer 

genomtänkt sätt än vad som idag verkar göras. Anmärkningsvärt är att man på en skola nästan enbart 

rekryterat vänner och bekanta i jakten efter den rätta matchningen. Kanske säger detta något om 

utmaningen i tvålärarskapet, alternativt något om organisationen och det bristande stödet. 

Ingen av deltagarna har fått kontinuerligt stöd av specialpedagog och det tycks som att många av 

lärarna inte ens reflekterat över möjligheten. Jag får ändå en bild av att pedagogerna verkligen försökt 

ha pedagogiska samtal med sina kollegor men att det i praktiken ibland tycks vara svårt att realisera. 

Detta beror bland annat på att tiden är knapp och att synen på undervisning kan stå som ett hinder för 
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förståelsen mellan de två lärarna. När förståelsen för varandras syn på undervisningen inte infinner sig 

tycks samarbetet nästan omöjligt att genomföra. Genom att förstå tvålärarskapet som en dyad där det 

krävs en balans mellan å en sidan sanning och öppenhet och å andra sidan censur och respekt för den 

andre, blir kommunikationen central (Svedberg, 2012). Som utbildad samtalspartner skulle 

specialpedagogen därför kunna spela en central roll i att underlätta och möjliggöra för denna 

kommunikation.  

För att vi ska kunna nå uppsatta mål tillsammans med någon krävs både kunskap om oss själva, om 

grupper och om relationen mellan oss själva och den andre. För att kunna förstå en annan lärares sätt 

att se på undervisningen är det därför också nödvändigt att få syn på sitt eget synsätt, att verbalisera 

och sätta det i ljuset. Även om specialpedagogens handledningssamtal, enligt Normell (20002) inte bör 

handla om att lösa konflikter har handledningssamtalet trots allt visat sig gynnsamt för att få lärare att 

distansera sig och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den egna undervisningen (Ahlberg, 2001; 

Gjems, 2007; Bladini, 2004). Genom att utbyta meningar, tankar och känslor med någon annan ges 

också möjlighet att kontrastera sina egna synpunkter vilket i sig kan leda till att nya möjligheter att 

förstå och handla. (Gjems, 2007). Genom att i ett tidigt skede, men även under processens gång lyfta 

de båda lärarnas farhågor, synsätt, och önskemål skulle man kunna öka förståelse mellan lärarna och i 

bästa fall kunna skapa ett gemensamt språk och gemensamma referensramar (Ahlberg, 2001). Detta 

skulle också kunna innebära att lärarna i större utsträckning kan bli den gemensamma länken mellan 

idé och förverkligande och att de blir till det team som de önskar vara.  

Murawski och Lochners (2011) checklista för administratörers observationer i ett samundervisande 

klassrum skulle kunna vara ett riktmärke även för specialpedagogen i ett handledningssamtal eller vid 

observationer av tvålärarskap. Utifrån checklistan skulle specialpedagogen kunna titta, lyssna och 

fråga efter specifika saker för att ta reda på om samarbetet används optimalt. Det man eftersträvar är 

att lärarna använder sig av varandra i planering, undervisning och bedömning och att de gör saker som 

för en ensam lärare vore omöjligt (Ibid.). Tvålärarskapet måste utifrån detta synsätt alltså genera till 

något mer än att ytterligare en lärare hjälper till i klassrummet för att anses verka effektivt. Genom att 

titta på examinationer, lyssna till tonlägen mellan lärarna och se på om rollerna är jämbördiga kan man 

också föra diskussioner kring ett mer medvetet sätt att förhålla sig till sin praktik. Handledning med 

specialpedagogen skulle även kunna innebära att styrkor i större utsträckning kan tas tillvara på och 

inte ses som hot eller hinder. Frustrationen och visionen om den egna undervisningen måste få ta plats 

men inte ta överhand och denna balans kan mycket väl behöva handledning när kommunikationen 

mellan lärarna brister. Allt detta talar för värdet i handledning i relation till tvålärarskapet där två 

synsätt på undervisning plötsligt ska mötas. Danermark (2000) menar att deltagarnas ansvar handlar 

om att samverka efter bästa förmåga och att ledningen ska se till att de rätta förutsättningarna finns. 

Utifrån detta vore det rimligt att önska ett ökat ansvar från ledningens sida som exempelvis möjliggör 

för samtal med specialpedagog för att underlätta kommunikation och samverkan inom tvålärarskapet.  

Avslutande ord  

I min studie framträder en bild av fem lärare som verkligen försöker skapa en dynamisk och positiv 

lärmiljö för eleverna men att organisationen ibland står i vägen för deras kreativitet. Ibland handlar det 

om en avsaknad av planeringstid, ojämnbördiga roller, eller en avsaknad av handledning i pedagogiska 

samtal. Att gå från det individuella till det interpersonella ledarskapet är en process som vid första 

anblick kan tyckas enkel men som i praktiken kan bli utmanande. När en blir två uppstår en slags 

dynamisk spänning och dyaden, till skillnad från individen, rymmer tre storheter, ett jag, ett du och ett 

vi (Svedberg, 2012). Att acceptera och anpassa sig till en annan lärare men ändå stå upp för sin vision 

om undervisning blir därför utmärkande i tvålärarskapet. Med kunskap om detta borde ledingen därför 

skapa en organisation som är gynnsam för samverkan för att både proaktivt undanröja hinder men 
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också för att underlätta när dilemman blir påtagliga. Tid för samplanering och möjlighet till 

specialpedagogisk handledning är exempel på goda förutsättningar. Specialpedagogen skulle utöver 

sin roll som kvalificerad samtalspartner också kunna möjliggöra för ett mer medvetet arbetssätt, där 

rollfördelning mellan lärarna aktivt används för att möta alla barns olika behov. Min slutsats är således 

att tvålärarskapet, med rätt förutsättningar, skulle kunna möjliggöra för en skola som både sätter 

individen och det gemensamma i centrum. Tack vare ämneskunskaperna hos de båda lärarna ser jag 

även att tvålärarskapet kan öppna upp för en varierad undervisning och mer samarbeten även i äldre 

åldrar. 

Vidare forskning 

Jag vill börja med att poängtera vetskapen om att min studie är mycket liten och jag därför inte 

försöker ge anspråk på att dra några generella slutsatser. Jag kan trots detta se på mina resultat som en 

början till en ökad förståelse för fenomenet tvålärarskap. För den framtida forskningen är det som även 

Friend et al. (2010) och Murawski och Lochner (2011) poängterar viktigt att klargöra vilken form av 

samarbete man syftar till då begreppen används i mycket varierade sammanhang. För även om 

forskning inom samundervisning och teamundervisning kan vara applicerbart även på tvålärarskap 

anser jag att det vore betydelsefullt att utöka forskningen så att den även rör alla olika sätt att 

samarbeta. Då tvålärarskapet skiljer sig med tanke på de jämbördiga ämneskunskaper som lärarna 

erhåller samt på avsaknaden av specialpedagogisk expertis, anser jag att vidare forskning inom just 

tvålärarskap är nödvändig. Skulle mer forskning riktas mot lärare som har samma ämneskunskaper 

skulle detta kanske öka chansen till att fler väljer denna arbetsform även i äldre åldrar.  

I de internationella texterna framhävs administratörernas roll som mycket betydelsefull (DeSimone & 

Parmar, 2006; Friend et al., 2010, Murawski & Lochner, 2011, Wilson & Blednick, 2011). Då någon 

motsvarighet till administratörer inte riktigt finns i Sverige vore det önskvärt om mer forskning 

riktades mot ledning och specialpedagogers arbete för att stötta lärarna i tvålärarskapet. Om min teori 

om att specialpedagogen skulle kunna underlätta för lärarna i tvålärarskapet stämmer, skulle jag också 

önska att forskning gjordes kring detta och vilket sorts stöd som i så fall gav mest effekt. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Innan intervjun: 

Syftet är att undersöka hur lärare som använder tvålärarskap i matematik arbetar för att möta 

alla elevers olika behov. (Med tvålärarskap menar jag att man jobbar två lärare i en klass) 

Lite kort om inspelningen och studien  

- Alla personer och verksamheter kommer att avidentifieras 

- Du och din skola kommer alltså få andra namn i studien 

- Publicering sker på universitetets databas DIVA 

- Medverkan är frivillig och kan avbrytas  

- Du kommer att få ta del av uppsatsen innan den publiceras 

- Om jag är osäker kring hur jag tolkat något som du sagt kommer jag att kontakta dig för att 

säkerställa att min tolkning stämmer 

  

- Några frågor innan vi startar? (om inte – sätter jag igång inspelningen) 

Tid i yrket, utbildning & erfarenhet av tvålärarskap 

Hur länge har du jobbat som lärare?  

Vilken utbildning har du?  

Hur lång erfarenhet har du av att jobba med tvålärarskap? 

Jobbar du just nu i tvålärarskap?  

- Har du rollen som ämneslärare eller resurslärare? 

 

Anledning och handledning 

Vad var anledningen till att ni började jobba två i klassrummet? Vem tog initiativ till detta?  

Har du fått specialpedagogisk handledning inom tvålärarskap? Om du fått det – hur har detta stöd 

varit utformat?  

 

Arbetssätt – roller – individualisering  

Hur delar ni upp arbetet i klassrummet?  

- Vem gör vad?  

- Har ni grupprum i anslutning till lektionssalen som ni använder på något sätt?  

- Delar ni upp klassen? Hur tänker ni kring uppdelningen? 

 

Hur jobbar ni med de elever som behöver extra stöd av något slag? Ge exempel på arbetssätt.  

 

De som har lätt för matematik, hur utmanar ni dem? Ge exempel 

 

Hur jobbar ni på lektionerna för att skapa en gemenskap i klassen? För att alla ska känna sig delaktiga 

i det gemensamma som sker i klassrummet? 

 

Utmaningar och möjligheter 

Hjälps ni åt med bedömning? 

Har ni gemensam planeringstid? 

Ser du någon svårighet i att vara två i klassrummet? Ge exempel på en sådan situation 

Vilka fördelar finns? Ge exempel 
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Bilaga 2 
 

Missivmail till rektorer och lärare 
 

Hej! 

  

Jag heter Johanna Kjellén och jag skriver ett examensarbete inom Specialpedagogprogrammet vid 

Stockholms universitet. Mitt examensarbete handlar om tvålärarskap och jag har via nätet fått kunskap 

om att ni på X-skolan har erfarenhet av detta. 

  

Fokus på min studie kommer att riktas mot tvålärarskap i matematik på högstadiet och gymnasiet och 

jag söker därför lärare som har erfarenhet av tvålärarskap i matematik på högstadiet och som kan 

tänka sig att ställa upp på 30 minuter intervju någon gång under oktober månad.  

  

Mitt mål är att intervjua en lärare från fem olika skolor och i huvudsak kommer intervjun att handla 

om lärarnas erfarenheter av tvålärarskap och hur man jobbar för att möta alla elevers olika behov. När 

uppsatsen är färdig kommer samtliga lärare och verksamheter att avidentifieras vilket betyder att 

materialet kommer hanteras på sådant sätt att det inte går att härleda innehållet till någon person eller 

verksamhet. Examensarbetet kommer vidare att publiceras på Stockholms universitets databas DIVA. 

Eventuell medverkan är givetvis frivillig och kan upphöra när man så önskar. 

  

Handledare för uppsatsen är Joacim Ramberg, filosofie doktor i specialpedagogik. Stockholms 

universitet  

 

Hör gärna av er så snart ni kan om ni tror att det skulle kunna vara möjligt att få tillgång till er 

erfarenhet i frågan. Tveka inte heller att ställa frågor om studiens innehåll och upplägg. 

  

Er skolas medverkan vore mycket betydelsefull för studien och dess resultat! 

  

Med vänlig hälsning, 

Johanna Kjellén  

 

mob.nr: 0703754445 

mail: jibe_83@yahoo.se 
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