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Sammanfattning 

Inkludering är något som nämns ofta och har blivit ett centralt begrepp. Många ser på 

inkludering ur en placeringsdefinition, att placera elever som tidigare särskilts i den 

ordinarie klassen. Detta räcker inte, inkludering handlar även om att eleven känner sig 

delaktig. Tvålärarsystemet är ett undervisningsupplägg då det är två lärare som 

samplanerar, samundervisar och sambedömer. Undersökningen syftar bl.a. till att 

identifiera vad lärarna i matematik tror om tvålärarsystemet och inkludering. Leder 

tvålärarsystemet till en mer inkluderande undervisning? Undersökningen syftar även 

till att titta på hur undervisningssituationen ser ut vid tvålärarsystemet, samt då 

specialläraren närvarar. Ges stödet för elever med svårigheter i klassrummet, i den 

ordinarie undervisningen, eller ges stödet avskilt? Är det någon skillnad mellan hur 

lärarna i ett tvålärarsystem ger stödet jämfört med hur specialläraren ger stödet? 

Studien visar att stödet som ges till elever med svårigheter i matematik skiljer sig åt vid 

tvålärarsystemet och när specialläraren ger sitt stöd. Lärarna i ett tvålärarsystem 

verkar i högre utsträckning ge stödet i den ordinarie undervisningen. Resultatet visar 

även på att de flesta lärarna har en positiv inställning till tvålärarsystemet och tror att 

det leder till en mer inkluderande undervisning. Dock finns skilda åsikter när det gäller 

huruvida tvålärarsystemet istället för användandet av speciallärare hjälper och stärker 

elever med svårigheter i matematik. 

 

Nyckelord: Inkludering, delaktighet, tvålärarsystem, samundervisning, co-teaching, 

matematik
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Abstract 

 

Inclusion is often mentioned and has become something of a key concept. It is often 

looked at from a placement definition, that is, to place students who previously would 

have been separated, in the regular class. Inclusion is also about the student feeling 

involved. Collaborative teaching system is a form of teaching where there are two 

teachers who plan the classes, co-teach and evaluate together. This study aims to find 

out what the teachers think about the co-teaching system. Do they think co-teaching 

leads to a more inclusive teaching? The study also aims to identify how the support to 

students with difficulties in mathematics is given. Are the students with difficulties 

given the support in the ordinary class or is the support given separated from the rest 

of the class. Is there a difference between where the support is given in the collaborative 

teaching, versus where the special teacher gives its support? 

The outcome of this study shows that the support to students with difficulties in 

mathematics differs between where the collaborative teaching system gives the support 

and where the special teacher gives its support. It seems as if the teachers in the 

collaborative teaching system more frequently give the support in the ordinary class 

while the special teacher more frequently seems to give the support outside of the 

ordinary class. The outcome of this study also shows that most teachers have a positive 

attitude toward the collaborative teaching system and believe that it leads to more 

inclusive teaching. But the opinions differ regarding weather or not the co-teaching 

system is of gain for students with difficulties in mathematics, instead of the use of 

special teachers. 

Keywords: Inclusion, Participation, Collaborative teaching, Co-teaching, 

mathematics  
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1 Inledning 

Många skolor har tillgång till speciallärare som ger stöd till elever med svårigheter i bl.a. 

matematik. Är läget sådant att det är många elever i olika klasser som behöver stöd måste 

speciallärarnas timmar fördelas, vilket innebär att många elever endast får stöd vid något 

enstaka tillfälle i veckan. När det gäller skolors strävan efter inkluderande lärmiljöer visar en 

studie av Andersson, Assarson, Ohlsson & Östlund att situationer då det är två lärare i 

klassrummet visar sig upplevas som främjande för en inkluderande miljö, (Tetler, 2015). Den 

här undersökningen syftar till att titta på vad lärare anser om tvålärarsystemet, kan 

tvålärarsystemet innebära en mer inkluderande undervisning, om möjligheten att ge stöd till 

och skapa delaktighet för elever med svårigheter i klassrummet ökar. Frågorna i just den här 

undersökningen har utformats för att titta på frekvensen av stöd i klassrummet, hur ofta stödet 

ges i den ordinarie undervisningen i klassrummet. 

Enligt skollagen skall det särskilda stödet ges inom den elevgrupp som eleven tillhör (SFS 

2010:800, tredje kapitlet, §7), om inte särskilda skäl efter beslut enligt §9 får eleven erbjudas 

stöd enskilt eller i en annan särskild undervisningsgrupp (SFS 2010:800, tredje kapitlet, §11). 

Från att tidigare segregerat och särskilt elever med svårigheter från den ordinarie 

undervisningen till specialklasser, skall skolorna idag arbeta för att ge elever med svårigheter 

stöd i den ordinarie undervisningen. Det talas mycket om att skolan har ett kunskapsuppdrag, 

men detta uppdrag har en större bredd. Eleverna skall även förberedas för ett aktivt 

medborgarskap och utveckla flera förmågor. OECD, (2003), listar tre nyckelkompetenser som 

är viktiga för individen för att denne skall uppnå personlig, social och ekonomiskt välmående. 

Dessa innefattar att kunna interagera i heterogena grupper, kunna agera självständigt och 

använda verktyg interaktivt, så väl fysiska verktyg som sociokulturella verktyg, (språk, 

information och kunskap). Särskiljs de ständigt från den ordinarie undervisningen får de kanske 

inte möjligheten att utveckla förmågor som tränas vid gruppövningar och sammarbetsuppdrag, 

ta del av det sociala samspelet. Genom samarbete vid problemlösning förbättrar eleven både 

sin sociala förmåga och sina matematikkunskaper, samt sitt logiska tänkande, (Boaler, 2011). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, första kapitlet, §4) är syftet med utbildningen inom 

skolväsendet följande 

”4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen.  

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare.” 
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Samtidigt som stöd skall ges till elever som har det svårt skall stimulans och mer utmanande 

uppgifter ges till de elever som har det lätt för sig, vilket står i skollagen (SFS 2010:800, första 

kapitlet, §4), barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Det händer att elever som har det lätt för sig kan känna sig understimulerade och känna att de 

bara sitter av tiden i skolan, (Skolinspektionen, 2014). Även de elever som har lätt för sig 

behöver lärarens stöd för att utvecklas. Elever som inte utmanas och får den stimulans de 

behöver kan bli utåtagerande och uppfattas som stökiga, (Nelson, Rinn & Hartnet, 2006) eller 

att de inte finner det meningsfullt att gå till skolan då de inte tycker att de lär sig något där, 

(Liljedahl, 2014). Understimulans och ointresse för skolan hos de elever som har det lätt för sig 

är vanligast i grundskolan för att på gymnasiet förbättras något, vid universitets- och 

högskolestudier förbättras andelen som känner sig stimulerade av skolan, men en majoritet har 

fortfarande en negativ inställning, (Persson, 2010). Vid universitets- och högskolestudier 

händer det att elever som har lätt för sig ändå misslyckas, eftersom de saknar rutin och 

studieteknik. Då de alltid haft lätt för sig och känt att de redan kan, har de inte lagt ner tid på 

att studera och göra uppgifter, (Persson, 2010). 
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2 Bakgrund 

2.1 Inkludering 
1993 utfärdade FN standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionshinder där riktlinjer utfärdades för att se till så att utbildning av personer med 

funktionhinder ingår i det allmänna utbildningsväsendet. I Salamanca samlades 1994 flera 

regeringar och internationella organisationer för att tillsammans arbeta fram föreskrifter och 

rekommendationer för att arbeta för en undervisning för alla vilken tillhandahåller undervisning 

av personer med särskilda utbildningsbehov. Dessa sammanfattades i Salamanca-deklarationen 

i form av en handlingsram. Under inledningen står det 

”Det råder en allt större enighet om att barn och ungdomar med 

behov av särskilt stöd i undervisningen (särskilda pedagogiska 

behov) bör omfattas av de allmänna undervisningssystem som 

byggts upp för flertalet barn. Detta har lett till begreppet 

”integrerad skola”. Den uppgift som den integrerade skolan står 

inför är att utveckla en pedagogik med barnet i centrum som har 

förutsättningar att med framgång ge undervisning åt alla barn, 

däribland dem som har grava skador och funktionshinder, 

(Svenska Unescorådet, 2006).” 

I översättningen av salamancadeklarationen används ordet integration för att översätta det 

engelska begreppet inclusion. Ordet integrering har dock kommit att ersättas av inkludering, ett 

begrepp som är något mer och annorlunda än integrering, (Ahlberg, 2013). Enligt Claes 

Nilholm och Alm, (2010), är det viktigt att skilja på inkludering och integrering, vid inkludering 

skall helheten anpassas efter delarna medan det vid integrering syftas till att delarna skall 

anpassas till helheten. Begreppet inkludering kan användas ur olika aspekter som att 

undervisningen skall anpassas så att elever med svårigheter kan delta och tillgodose sig 

kunskaperna i gemenskap med sina klasskamrater, att undvika särskiljning och placera elever i 

särskilda undervisningsgrupper så att eleven även få möjligheten att utveckla sina sociala och 

språkliga förmågor. Då pratar man om placeringsdefinitionen, vilket är det vanligaste sättet att 

se på inkludering. Inkludering kan också användas ur aspekten att undervisningen skall 

anpassas för eleven på bästa sätt så att de får ta del av och tillgodose sig kunskaperna på för 

eleven bästa sätt, vilket för vissa elever kan vara mindre undervisningsgrupper. Claes Nilholm, 

(2015), nämner även inkludering utifrån aspekten gemenskap och att den svenska skolan är 

uppbyggd kring den enskilde eleven, skapandet av gemenskap är inte något som prioriteras. 

Gemenskap i sammanhanget inkludering syftar enligt Nilholm på grupptillhörigheten och att 

arbetsformen förenar individen. För att en person skall känna sig inkluderad räcker det inte att 

personen endast är närvarande i gruppen, personen måste känna att den bidrar och är delaktig. 

Mycket forskning om inkludering och effekt har gjorts ur placeringsdefinitionen där flertalet 

sammanställningar tyder på att elever med funktionsnedsättning/i behov av stöd inkluderade i 

den ordinarie klassen visar på varken positiv eller negativ utveckling, socialt eller pedagogiskt, 

jämfört med då de varit segregerade i undervisningen. Lärares negativa inställning till 

inkludering visar framförallt på tveksamhet kring inkludering av utåtagerande elever och elever 

med stora funktionsnedsättningar, (Nilholm, 2015).   
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Den negativa inställningen där många anser att det är för stort fokus på inkludering kan bottna 

i att många tycker att det är svårt att arbeta för en mer inkluderande undervisning, (Tetler, 2015). 

En studie gjord av Elaine Kotte där inkludering också används i sammanhanget gemenskap i 

klassrummet, elevens rätt till deltagande, medverkan och utbyte av socialt och kunskapsmässigt 

lärande visar på en mer positiv inställning till inkludering, (Tetler. 2015). Samtidigt visar den 

studien att en majoritet anser det svårt att genomföra 

Sandström och Nilsson skriver att begreppet inkludering sällan används när man pratar om 

matematik. För många handlar det snarare om exkludering, de har känt eller känner sig uteslutna 

från ämnet, (Sandström, Nilsson och Stier, 2014). Matematik är ett kärnämne och eleven måste 

ha ett godkänt betyg för att kunna läsa vidare.  

Svenska Unescorådet (2008), beskriver inkludering som en process vilken jobbar för att öka 

tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle samt minska exkluderingen i utbildningen. 

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och det är skolans uppgift att skapa en miljö 

vilken skapar möjligheter för de elever som riskerar att hamna utanför samt skapa stimulans för 

de elever som har det lätt för sig.  

Ett exempel på en skola som lyckats med ett inkluderingsarbete som resulterat i en positiv 

utveckling är Nossebroskolan. Essunga är en kommun som lyckats vända en negativ trend 

genom att genom hela organisationen arbetat för en mer inkluderande undervisning. Från att ha 

haft mer än var femte elev i särskild undervisningsgrupp under större delen av skoldagen och 

från att ha haft ett meritvärde på 189 poäng gå till betydligt färre utredningar av elever, ett 

meritvärde på 234 och samtliga nior behöriga att läsa vidare på gymnasiet, (Persson & Persson, 

2012). 

Dock kan man inte säga att alla skolor kan arbeta på samma sätt för att uppnå en mer 

inkluderande skola, en strategi som fungerar på en skola fungerar kanske inte på en annan, en 

strategi som fungerat på en skola, kan till och med ha rakt motsatt effekt på en annan, (Nilholm 

& Göransson, 2014). 

 

2.2 Delaktighet 
Delaktighet är också ett begrepp som nämns i samband med inkludering. Begreppet är även 

detta mångfacetterat och används i sin betydelse i olika sammanhang. Det är framförallt i två 

olika sammanhang det används, dels sett ur perspektivet delaktighet i beslutsfattande, samt sett 

ur perspektivet delaktighet i aktiviteter, (Thomas, 2007). Delaktighet hänger samman med 

skolans demokratiuppdrag, detta innefattar att göra eleverna delaktiga i planering och 

beslutsfattande. Det används även i kontexten deltagande i undervisningen, att eleven har en 

möjlighet att känna sig delaktig och att eleven har en möjlighet att känna att denne bidrar.  

Skolkommittén anger tre anledningar till varför elever skall ges möjlighet till inflytande, dels 

sett ur skolans demokratiuppdrag och sett till de mänskliga rättigheterna, samt sett till allas rätt 

till kunskap, (SOU, 1996:22). 

 Elevens inflytande är en mänsklig rättighet. Barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

skall ges rätten att uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, samt åsikter skall i 
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förhållande till barnets ålder och mognad, tas i beaktande vid beslut, (UNICEF Sverige, 

artikel 12, 1989). 

 Det är skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare. Det ingår i skolans uppdrag 

att förbereda eleverna inför att kunna leva och verka i samhället, (SKOLFS 2010:37 & 

SKOLFS 2011:144). 

 Delaktighet är en förutsättning för lärande. 

Den tredje punkten poängterar vikten av delaktighet för elevens möjlighet att tillskansa sig 

kunskap. 

Alexandersson, (2011), definierar tre olika placeringar vid olika lärande situationer i sin studie. 

Eleven kan befinna sig utanför, bredvid aktiviteten, eleven kan befinna sig i aktiviteten och 

eleven kan röra sig mellan de två positionerna, bredvid aktiviteten och i aktiviteten. Lärarens 

roll är här viktig för att öppna upp för elevens deltagande, läraren kan göra det genom ett direkt 

interagerande för att inkludera eleven eller genom ett medvetet passivt agerande där de andra 

eleverna bjuds in att ta initiativ till att inkludera eleven, (Alexandersson, 2011).  

 

2.3 Tvålärarsystem/Samundervisning 
Tvålärarsystemet syftar på ett undervisningssystem där det är två ämneskunniga lärare som 

tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen, samt sambedömer vid 

betygsättning. Att vara två lärare i klassrummet visar på att vara främjande för en inkluderande 

miljö, (Tetler, 2015) och lärarens roll är här viktig för att skapa delaktighet för eleverna, 

(Alexandersson, 2009). 

Några av fördelarna med tvålärarsystemet kan vara en lugnare arbetsmiljö, behovet av att ta in 

vikarie minskar då en lärare troligtvis alltid finns på plats och kan genomföra lektioner på 

egenhand, sambedömningen leder kanske även till en mer likvärdig bedömning och det finns 

större möjligheter att utveckla undervisningen då lektioner kan utvärderas och diskuteras. 

Svårigheter med systemet är att det blir något dyrare och det är viktigt att samarbetet fungerar, 

att båda lärarna är jämbördiga och får ge lika mycket inflytande. Tvålärarsystemet medför 

många fördelar, men innebär även utmaningar och ställer krav på lärarnas samarbetsförmåga, 

(Bouk, 2007).  Systemet kräver även utrymme för tid till planering och utvärdering, vilket 

ibland inte uppfylls. Något som en deltagare i denna undersökning påpekar, ”Min erfarenhet är 

att det är för lite gemensam planeringstid, så det blir som enlärarsystem med en extra lärare i 

klassrummet.” (citat). Viktiga faktorer vid samundervisning är samplanering, kommunikativa 

egenskaper och gemensamma/delade instruktioner, (Shamberger, Williamson-Hendriques, 

Moffet & Brownlee-Wiliams, 2014).  

Det finns idag inte många studier gjorda i Sverige på tvålärarsystemet, tittar man utanför 

Sveriges gränser finns det fler studier gjorda. Ofta används begreppet co-teaching och studierna 

är då mestadels gjorda då speciallärare samundervisar med lärare. Dock finns det inte mycket 

empirisk forskning som utreder dess inverkan på elevers resultat, (Murawski, 2006). I en studie 

gjord av Murawski (2006) där olika undervisningsmetoder så som traditionell undervisning, 

samundervisning/tvålärarsystem, specialundervisning studerades och elevernas utveckling och 

resultat dokumenterades, visade samundervisning inte ha en så stor effekt. Även en analys av 

flera forskningsartiklar vilka berör tvålärarskap visar på att det inte finns tillräckligt med 
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information för att kunna avgöra om tvålärarsystemet har en positiv effekt på elever med 

svårigheter, (Murawski & Swansson, 2001). 

Däremot finns det även lärare som upplever det som att dubbelbemanning ger jättegoda resultat, 

även om det inte specifikt handlar om tvålärarsystemet, (Gustafson & Hjörne, 2015). Variation 

i undervisningsupplägg är vid samundervisning centralt, (Hughes & Murawski, 2001), detta var 

något som i Murawskis studie inte tillämpades, (Murawski, 2006).  

Friend, Cook, Hurley-Chamberlain och Shambe (2010), tar upp sex olika varianter av 

undervisning vid samundervisning.  

 

Figur 1. Visar sex olika varianter av undervisningsupplägg vid tvålärarsystemet. 

 

1. One teach, one observe, här håller en lärare i undervisningen medan den andra iakttar 

och observerar elever och gruppen som helhet. 

2. Station teaching, klassen delas upp i tre grupper och roterar mellan tre olika stationer, 

där de två lärarna undervisar vid var sin station och vid den tredje stationen arbetar 

eleverna självständigt. 

3. Parallel teaching, klassen delas upp i två grupper och lärarna undervisar varsin grupp 

samma matrial. 

4. Alternative teaching, här undervisar en lärare en större grupp. Medans den andra läraren 

arbetar med en mindre grupp. 

5. Teaming, båda lärarna håller i undervisningen. 
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6. One teach, one assist, en lärare håller i undervisningen och en cirkulerar bland eleverna 

och assisterar. 

En av fördelarna med tvålärarsystemet är möjligheten att variera undervisningsupplägget, men 

det kräver tid för samplanering. Murawskis studie visade dock på en tydlig skillnad i andelen 

hantering av störande beteenden, vid samundervisning lades det i princip inte ner någon tid alls 

på att tillrättavisa elever, (Murawski, 2007). 

På en del skolor kan även specialläraren samarbeta med ansvarig lärare på ett sätt som motsvarar 

tvålärarsystemet och de studier som framförallt gjorts på samundervisning är då speciallärare 

samundervisar med läraren. 

 

2.4 Specialläraren 
Speciallärarens roll skiljer sig från specialpedagogens roll. Specialläraren arbetar mer direkt 

med elever med svårigheter i olika lärandesituationer, antingen i den ordinarie 

undervisningssituationen i klassrummet eller avskilt, då enskilt eller i mindre grupp. 

Specialpedagogen har en mer förebyggande och indirekt roll. Specialpedagogen kan göra egna 

specialpedagogiska utredningar och utformar sedan stöd och vägledning till undervisande lärare 

om vilka anpassningar och stöd som är lämpligt för att öka möjligheten till lärande för elever 

med olika svårigheter, (Ahlberg, 2013). 

Speciallärarutbildningen lades ner 1989, men återinfördes 2008. Anledningen till att 

utbildningen lades ner var att stödet utformades utifrån elevens problem och stödet gavs enskilt 

eller i mindre grupp. En utredning gjord 1974, (SOU 1974:53, s. 32–33), visade på att 

specialklasserna inte haft den önskade effekten och detta förändrade tankarna kring hur elever 

med svårigheter stöttas på bästa sätt. I läroplanen från 1980, Lgr 80, framfördes vikten av att 

utforma undervisningen för att tillgodose olika elevers behov och att stödet i den mån det var 

möjligt skulle ges i den ordinarie undervisningen. Detta förändrade sättet att se på stödet till 

elever i svårigheter och i Lgr 80 står det 

 ”För att skolans insatser för elever med svårigheter skall bli effektiva måste 

skolan så långt det är möjligt utnyttja specialpedagogiska metoder. De 

specialpedagogiska lärarnas insatser får därför inte låsas enbart till någon speciell 

organisationsform, t.ex. särskild undervisningsgrupp och särskild undervisning, 

’(Lgr 80, 1980 )”  

Detta ledde till att speciallärarutbildningen lades ner och ersattes av en specialpedagogisk 

utbildning 1990, (Ahlberg, 2013).  

2008 återuppstod speciallärarutbildningen med tanken att specialläraren med sina 

specialkunskaper skall gå in och stötta elever med svårigheter. Enligt gällande riktlinjer skall 

de nu, då det är lämpligt ge sitt stöd i den ordinarie undervisningen. I en nationell studie 2016 

visar det sig att en majoritet av skolorna i dag arbetar för att minska särskilda 

undervisningsgrupper, (Skolverket, 2016).  

Enligt samma undersökning gjord av skolverket råder det en brist på både speciallärare och 

specialpedagoger och trots att det enligt skollagen skall vara det pedagogiska och sociala 

behovet som avgör om en elev för stöd eller inte, är det hälften av rektorerna och hälften av 
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specialpedagogerna/speciallärarna som i samma undersökning som uppger att en medicinsk 

diagnos oftast är det som ligger till grund för om en elev får stöd eller inte, (Skolverket, 2016). 

Många elever får alltså inte det stöd som de enligt lag har rätt till, även om de inte har en 

medicinsk diagnos.  

3 Syfte 

Den här undersökningen fokuserar på stöd till elever med svårigheter i matematik och begreppet 

inkludering används således ur placeringsperspektivet i denna undersökning. Övergripande 

syfte är att undersöka huruvida tvålärarsystem leder till mer inkluderande undervisning jämfört 

med enlärarsystem. Frågan är stor och komplex och det är inte möjligt inom ramen för detta 

arbete ge ett fullständigt svar på frågan om tvålärarsystem leder till mer inkludering. Specifikt 

syfte med denna undersökning är därför att undersöka om lärare anser att tvålärarsystem leder 

till mer inkluderande undervisning jämfört med system med en lärare och vad tycker de om 

inkludering. Eftersom tvålärarsystemet innebär en större kostnad och det kan innebära att 

skolorna behöver dra in på speciallärare undersöks även som bakgrund, hur stödet till elever 

med svårigheter i matematik ser ut i de två olika systemen, är det någon skillnad? Hur anser 

lärarna att det påverkar elever med svårigheter i matematik. 

3.1 Frågeställning 
För att lättare kunna tolka svaren på frågorna om inkludering undersöks hur 

undervisningssituationen ser ut för lärare i tvålärarsystem jämfört med det mer traditionella 

systemet med en ensamt ansvarig lärare som får stöd av speciallärare. Särskilt när det gäller 

stöd till elever med svårigheter, hur ofta får de stöd av speciallärare och hur ofta ger 

specialläraren stödet i den ordinarie undervisningen. Hur ofta ger lärarna i tvålärarsystemet 

stödet till elever med svårigheter i matematik i den ordinarie undervisningen i klassrummet. 

Frågeställningen blir då enligt nedan. 

- Vilka respondenter har erfarenhet av tvålärarsystem respektive system med en lärare? 

- Hur ofta får elever med svårigheter i matematik stöd av specialläraren?  

- Hur ofta ges stödet till elever med svårigheter i matematik i klassrummet, i den ordinarie 

undervisningen?  

 Hur ofta ger specialläraren stödet i den ordinarie undervisningen? 

 Hur ofta ger lärarna i tvålärarsystemet stödet i den ordinarie undervisningen? 

- Vad anser lärarna, leder tvålärarsystemet till mer inkluderande undervisning?  

- Anser lärarna att elever med svårigheter blir mer eller mindre hjälpta av tvålärarsystemet 

istället för system med en lärare och speciallärare?  

- Anser lärarna att det är för mycket fokus på inkludering i undervisningen?  
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ enkätundersökning 
Tidsaspekten för att samla information bidrog till valet av enkätundersökning då sommarlovet 

låg nära inpå och lärarna då har en intensiv period.  

Enkätundersökningens frågor är utformade efter frågorna ställda i kapitel 3.1, frågeställning. 

Frågorna ställs för att ta reda på erfarenheter och åsikter kring huruvida tvålärarsystemet kan 

leda till en mer inkluderande undervisning. En kvantitativ metod sägs ge mycket, men ytlig 

information, medan en kvalitativ metod kan ge smalare, men djupare kunskap, (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Antalet respondenter var för lågt för att kunna göra en kvantitativ 

undersökning som talar för den utvalda populationen. Möjligheten till att skriva kommentarer 

efter svarsalternativen skapade en mer kvalitativ form av undersökning. Det statistiska 

underlaget och kommenterarna kompletterar varandra och ger en ökad kunskap om studien. En 

kvalitativ analys är iterativ och flera genomgångar av materialet har gjorts för att underbygga 

summeringen, (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

Utformningen av enkäten gjordes med åtanke att den skickades ut under en intensiv period för 

lärarna, en period där lärarna skall arbeta med betygsättning och avsluta sina arbeten inför 

sommarledigheterna. Denscombe, (2000), nämner sex faktorer som påverkar ett frågeformulärs 

genomförbarhet. Faktorer som påverkar graden av ifyllande, svarsfrekvensen och svarens 

riktighet. 

 Respondenterna   (vilka) 

 Platsen    (var) 

 Tiden    (när) 

 Ämnet    (vad) 

 Antalet frågor   (hur många) 

 Frågornas svårighetsgrad (hur svåra) 

Tiden var i denna undersökning en faktor som förmodades påverka svarsfrekvensen negativt. 

För att kompensera för den negativa faktorn utformades enkäten utifrån de övriga faktorerna 

för att optimera svarsfrekvensen. Enkäten utformades som en web-enkät varmed 

respondenterna kunde svara på enkäten vid lämpligt tillfälle och på valfri plats. Informationen 

gällande studien inledningsvis i enkäten gjordes kortfattad och antalet frågor, samt frågornas 

formulering gjordes i syfte att de skulle gå snabbt att svara. Detta för att i största mån generera 

en så stor svarsfrekvens som möjligt. I enkäten gavs deltagarna även möjlighet att anmäla ett 

intresse för ytterligare deltagande i form av en kort intervju efter sommaren om det skulle bli 

aktuellt. För att ytterligare öka svarsfrekvensen skickades även en påminnelse ut.  

Rådet som ges av Hjerm, Lindgren och Nilsson, (2014), är att uttryck som många, få, ibland 

och ofta skall undvikas, eftersom det är individuellt hur uttrycken motsvarar mängden. En 

person kan ange ibland om samma frekvens som en annan anger ofta. Dessa uttryck används i 

denna enkät, men för att undvika dessa misstag har svarsalternativen radats upp som en skala 

där svarsalternativen hälften och 50/50 separerar uttrycken så att de uppfattas som mer eller 

mindre än hälften, (Bilaga 2). 
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4.2 Urval 
Då det är fler högstadieskolor än gymnasieskolor som tillämpar tvålärarsystemet skickades 

enkäten ut till undervisande lärare i matematik på högstadiet. Den första faktorn som nämns 

ovan, respondenterna, optimerades genom att det lades ner tid på att hitta lärare med rätt 

erfarenheter. Skolor som tillämpar tvålärarsystemet finns inte registrerade varmed arbetet 

inleddes med att tid lades ner på eftersökningar utifrån artiklar och kontakter. 

Då undersökningen i första hand strävar efter att få svar från lärare med erfarenhet av 

tvålärarsystemet gjordes ett subjektivt urval, (Denscombe, 2009) där undersökningsenkäten 

framförallt skickades till lärare på skolor där tvålärarsystemet tillämpas. För att ytterligare utöka 

chansen att nå lärare med erfarenhet av tvålärarsystemet, samt för att erhålla erfarenheter från 

de lärare som har erfarenhet av att vara ensam ansvarig lärare i klassrummet, skickades även 

enkäten ut till andra skolor i de kommuner där skolor med tvålärarsystemet existerar. 

Undersökningen innehåller således svar från lärare med och utan erfarenhet av tvålärarsystem 

och resultaten från dessa två grupper har i undersökningen jämförts med varandra. 

Ytterligare eftersträvades en spridning av respondenter över landet för att få en mer generell 

bild, så enkäten skickades till flertalet skolor i kommuner, placerade i olika län, Blekinge, 

Skåne, Jönköpings, Västergötlands, Östergötlands, Stockholms, Örebro, Värmlands, Dalarnas, 

Gävleborgs samt Västerbottens län. I dessa län fanns utifrån artiklar samt rekryteringsannonser 

indikationer på att det finns skolor vilka tillämpar tvålärarsystemet. Enkäten skickades ut till 

ca. 70 skolor och i de flesta fall gick det inte att skicka direkt till matematiklärarna utan enkäten 

skickades till rektor eller skolans kontaktadress för vidarebefordran till matematiklärarna. 

Antalet lärare som erhållit enkäten är därmed okänt. 

4.3 Etiska överväganden 
Deltagarna i undersökningen har informerats om syftet med undersökningen. Undersökningen 

var anonym och deltagarnas identitet har hanterats i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, (Vetenskapsrådet, 2002). Resultaten i rapporten redovisas i en 

gemensam sammanställning och i rapporten har de deltagande lärarna och skolorna delgivits 

anonymitet och citat från enskilda deltagare är avidentifierade. 

4.4 Analys och bearbetning av data 
Resultaten har sedan analyserats och bearbetats. Några utav resultaten finns presenterade 

korrigerat då det efter genomgång av svaren visat sig att det i vissa fall förekommit att ett 

svarsalternativ inte stämmer överens med svaret på nästföljande fråga/frågor. T.ex. kan en 

respondent svarat att de inte har specialpedagog tillgänglig men i nästföljande fråga svarat på 

hur ofta specialpedagogen är närvarande. Andra inslag av fel i dataresultaten är att några lärare 

svarat att de inte har någon erfarenhet av tvålärarsystemet, men ändå svarat på de frågor som 

varit riktade till just de lärare som har erfarenhet av tvålärarsystemet. Detta har då bidragit till 

ett missvisande resultat för de frågor som varit avsedda för lärarna med erfarenhet av 

tvålärarsystemet.  

Bearbetningen som utförts har gjorts utefter att enkäten kunde haft en funktion som dirigerade 

respondenter vidare i formuläret beroende på om de t.ex. svarat ja eller nej på en fråga. Frågorna 

i enkäten kunde alltså gjorts till filterfrågor, där de som anger ett svar får följdfrågor medan 

övriga slussas vidare i enkäten, (Ruane, 2006). Detta har i stället gjorts i efterhand genom 

noggrann genomgång av respondenternas svar. Samma princip som kunde tillämpats genom att 
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vid bearbetning av materialet kört svaren i en slinga gjord efter principen if-krav, d.v.s. om en 

respondent t.ex. svarat nej på en fråga räknas inte svaren på frågor kopplade till svaret ja.  

Undervisningssituationen vid tvålärarsystem jämförs med undervisningssituationen för 

enlärarsystem då speciallärare ibland närvarar. Vid jämförelsen hur ofta stödet ges i den 

ordinarie undervisningen av lärarna vid tvålärarsystem, jämfört med hur ofta specialläraren ger 

sitt stöd i den ordinarie undervisningen, formulerades frågorna inte likadant i enkäten. För att 

ta reda på situationen då speciallärare närvarar ställdes frågan ” Hur ofta ger/gav specialläraren 

stödet i klassrummet, i den ordinarie undervisningen?”, se bilaga 2. Frågan ställd för att 

undersöka situationen vid tvålärarsystemet formulerades på följande sätt 

”Undervisar/undervisade ni elever med svårigheter avskilt/utanför klassrummet?” För att kunna 

jämföra resultaten har resultaten på frågan ”Hur ofta ges stödet utanför klassrummet?”, 

inverterats så att det motsvarar frågan ”Hur ofta ges stödet i klassrummet?”.  

Respondenternas kommentarer har även används för att analysera och tolka resultat, samt för 

att jämföra med andra studier som gjorts inom inkludering, delaktighet och speciallärares 

deltagande i undervisningen. 

5 Resultat 

5.1 Vilka lärare har erfarenhet av tvålärarsystem respektive system 
med en lärare 

Enkäten skickades ut till ca. 70 skolor och av de matematiklärare på dessa skolor som erhållit 

enkäten var det 36 lärare som svarade. Av de deltagande 36 lärarna i undersökningen hade 

66,7% erfarenhet av tvålärarsystem och 42,5% uppger att de då undersökningen gjordes 

arbetade med tvålärarsystemet. I den följande delen av resultatredovisningen kallas den 

traditionella undervisningssituationen med en ansvarig lärare i klassrummet för enlärarsystem 

för att enkelt kunna skilja på de olika situationerna som undersöks. Av de deltagande lärarna 

hade 94% erfarenhet av att vara ensam ansvarig lärare. 

Efter en noggrann genomgång och bearbetning av rådata, (3.4), presenteras resultatet nedan. 

Rådata finns presenterad i bilaga 3. 

5.2 Hur ofta får elever med svårigheter stöd av speciallärare 
Efter en noggrann genomgång av samtliga respondenters övriga svarsalternativ och efter en 

analys av dessa tolkas 64,0% respondenterna vid tvålärarsystem ha tillgång till speciallärare 

och 54% av de med erfarenhet av enlärarsystemet ha tillgång till speciallärare. 

I inledningen nämndes att en del elever med svårigheter inte kan få stöd vid varje tillfälle utan 

endast vid en del av lektionerna. För att titta på de deltagande lärarnas erfarenhet av detta fick 

de göra en bedömning av hur ofta i genomsnitt elever med svårigheter i matematik får stöd av 

speciallärare, det vill säga hur stor del av undervisningssituationerna i matematik som 

specialläraren är närvarande.  
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Hur många lektioner/vecka i genomsnitt är/var specialläraren närvarande på lektionerna för 

elever med svårigheter? 

  
Diagram 1. Visar redigerat resultat från enkäten vid frågan hur ofta i genomsnitt specialläraren är/var närvarande 

för elever med svårigheter. Svarsfrekvens från lärare med erfarenhet vid tvålärarsystem och enlärarsystem. 

Av resultaten i diagram 1 att tyda framgår det att elever med svårigheter får stöd av speciallärare 

vid fler tillfällen med enlärarsystemet. I båda grupperna är det tydligt att det är en majoritet som 

uppger en lägre frekvens av närvaro när det gäller specialläraren. I båda grupperna framgår det 

att specialläraren närvarar mindre än hälften av undervisningstillfällena, många gånger handlar 

det om ett lektionstillfälle i veckan eller enstaka tillfälle.  

5.3 Hur ofta ges stödet i klassrummet 
En tanke med undersökningen var att jämföra lärarnas erfarenhet av hur ofta speciallärarna ger 

sitt stöd i klassrummet och hur ofta elever med svårigheter ges stöd utanför klassrummet vid 

tvålärarsystem. Lärarna fick svara på frågan hur ofta specialläraren då denne närvarar, ger sitt 

stöd i klassrummet, (bilaga 2). Hur stor andel av de tillfällen då specialläraren deltar, ger 

specialläraren stödet i klassrummet. 

 

Hur ofta ger/gav specialläraren stödet i klassrummet, i den ordinarie undervisningen? 

  
Diagram 2. Visar resultatet över hur ofta specialläraren ger/gav stöd till elev med svårigheter i klassrummet. 

Resultaten uppdelade i situationer vid tvålärarsystem och det mer traditionella enlärarsystemet 

Enligt resultaten i diagram 2 uppger en majoritet av respondenterna att specialläraren 

sällan/ibland eller aldrig ger sitt stöd i den ordinarie undervisningen. 
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För att jämföra hur ofta specialläraren ger sitt stöd i klassrummet med hur ofta stödet ges i 

klassrummet vid tvålärarsystem, fick lärarna med erfarenhet av tvålärarsystemet även svara på 

frågan hur ofta de ger stöd till elever med svårigheter utanför klassrummet, (fråga 3, bilaga 2). 

Eftersom frågorna ställda för att göra denna jämförelse formulerats olika vid situationer med 

speciallärare och situationer vid tvålärarsystemet, se 4.4, har resultatet för frågan ”Hur ofta ges 

stödet av undervisande lärare utanför klassrummet?” inverterats till ”Hur ofta ges stödet i 

klassrummet?”. Resultaten har i diagram 3, inverterats utifrån tanken att det endast finns två 

olika alternativ, stöd i klassrummet och stöd utanför klassrummet. Ges då stödet sällan utanför 

klassrummet har detta tolkats som att stödet mestadels/oftast ges i klassrummet. 

 

Hur ofta ges stödet av undervisande lärare utanför klassrummet vid tvålärarsystemet? 

Respektive hur ofta ges stödet i klassrummet? 

  
Diagram 3. Visar resultatet över hur ofta lärarna som tillämpar/tillämpade tvålärarsystemet ger/gav stödet utanför 

klassrummet, samt diagram som visar resultatet inverterat, hur ofta stödet ges utanför klassrummet, för att tydligare 

kunna jämföra med resultatet med hur ofta speciallärare ger sitt stöd utanför klassrummet. 

Resultatet i diagram 3 visar på att lärarna vid tvålärarsystemet oftast ger sitt stöd till elever med 

svårigheter i klassrummet, i den ordinarie undervisningen. 

5.3.1 Hur ofta ges stödet i klassrummet: Jämförelse mellan systemen 
Resultatet från respondenternas svar visar att den mest förekommande situationen är att 

specialläraren sällan/ibland eller aldrig ger sitt stöd i klassrummet. Att specialläraren inte ger 

sitt stöd lika ofta i klassrummet vid tvålärarsystemet är inte så förvånande eftersom det då redan 

finns två lärare i klassrummet. Vid tvålärarsystemet är det endast 18% som uppger att 

specialläraren mestadels/oftast ger sitt stöd i klassrummet, vilket är intressant då det borde 

innebära att det vid de tillfällena är tre ämneskunniga lärare närvarande i undervisningen. 14% 

av de lärare vilka har erfarenhet av att vara ensam ansvarig lärare uppger att stödet mestadels 

ges i klassrummet, respektive 7% som uppger att stödet alltid ges i klassrummet.  

De lärare som har erfarenhet av tvålärarsystemet fick även svara på frågan hur ofta de ger stödet 

till elever med svårigheter utanför klassrummet. Jämför man det inverterade resultatet på denna 

fråga, hur ofta lärarna vid tvålärarsystemet ger sitt stöd i klassrummet, med hur ofta 

specialläraren ger sitt stöd i klassrummet, ser man att det är vanligare att lärarna i ett 

tvålärarsystem ger stödet i den ordinarie undervisningen.  
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Hur ofta ges stödet i klassrummet? 

  
Diagram 4. Visar skillnaden mellan hur lärarna uppfattar att specialläraren arbetar jämfört med hur lärarna med 

erfarenhet av tvålärarsystemet uppfattar att de arbetar när man tittar på hur ofta stödet ges i klassrummet. 

Vid en jämförelse av respondenternas svar hur ofta specialläraren ger sitt stöd i klassrummet 

jämfört med hur ofta stödet ges i klassrummet med tvålärarsystemet är skillnaden tydlig i 

diagram 4, en majoritet av lärarna uppfattar att specialläraren till stor del ger sitt stöd utanför 

klassrummet medan de lärare som har erfarenhet av tvålärarsystemet bedömer att de till största 

delen ger stödet i klassrummet.  

5.4 Blir det en mer inkluderande undervisning med 
tvålärarsystemet 

Vad tror då lärarna om inkludering och tvålärarsystemet. Ökar möjligheten att inkludera alla 

elever i den ordinarie undervisningen? Av de 35 deltagande lärarna har 33 svarat på frågan om 

de tror att det blir en mer inkluderande undervisning med tvålärarsystemet, (fråga 12, bilaga 2).  

 

 

Tror ni det blir en mer inkluderande undervisning med tvålärarsystemet. Att möjligheten för 

alla elever att delta i den ordinarie undervisningen och samtidigt tillgodose sig kunskaper ökar? 

 
Diagram 5. Visar respondenternas svar på frågan om de tror att det blir en mer inkluderande 

undervisning med tvålärarsystemet. 

 

Resultatet i diagram 5 visar att en majoritet tror att det blir en mer inkluderande undervisning 

med tvålärarsystemet. 51,5% tror att det blir en mer inkluderande undervisning och 33,3% har 
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markerat kanske som svarsalternativ. 6% har en mer negativ syn där 3% anger att de inte tror 

att det blir en mer inkluderande undervisning och 3% anger att de knappast tror att det blir det. 

En lärare pekar i kommentarsfältet på vikten av att det är två lärare med ämneskunskaper och 

en annan anger att tillämpandet av tvålärarsystemet kan bli väldigt bra om allt klaffar. En tredje 

lärare kommer in på personkemin mellan lärare och elev och att eleverna kan välja den lärare 

med vilken personkemin funkar bäst. På detta sätt ökas möjligheten att bygga upp en bra 

relation mellan lärare och elev, men att detta inte innebär att eleven blir mer inkluderad i 

klassen.  

”Om man är två lärare väljer eleverna den lärare som de trivs bäst 

och som kemin passar bäst. Då blir det bättre relation med 

lärare/eleven men detta betyder inte att eleven inkluderas i klassen” 

(Respondent, enkät, bilaga 2). 

En annan kommentar berör vikten av organisation och planering för att få en mer inkluderande 

undervisning med tvålärarsystemet. 

” Men tanken och begreppet är väldigt bra, det man missat i detta 

sammanhang är organisationen runt om inkludering, det handlar 

inte om att det skall finnas två vuxna i klassrummet, utan två 

ämneskunniga som har haft möjlighet för samplanering och 

kartläggning över elever/undervisning” (Respondent, enkät, bilaga 

2). 

Andra respondenter kommenterar vikten av att det är ämneskunniga lärare som samundervisar 

och sambedömer. 

 ”Viktigt att rätt person vara på rätt plats, ska man ha tvålärarsystem 

då måste båda har ämneskunskaper” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

 ”Jag tror att två behöriga mattelärare som undervisar, planerar och 

sambedömer tror jag det är väldigt värdefullt.” (Respondent, enkät, 

bilaga 2). 

5.4.1 Blir det en mer inkluderande undervisning med tvålärarsystemet: 
Jämförelse mellan systemen 
Resultatet, (diagram 5), på fråga 12, (bilaga 2), visar att en majoritet av alla respondenter tror 

att det blir en mer inkluderande undervisning med tvålärarsystemet. Vid en närmare analys för 

att se om det finns skillnader mellan de lärarna som har erfarenhet av tvålärarsystemet och de 

som inte har erfarenhet fås följande resultat. 
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Leder tvålärarsystemet till en mer inkluderande undervisning? 

  
Diagram 6. Visar respondenternas svar på frågan om de tror att det blir en mer inkluderande 

undervisning med tvålärarsystemet, uppdelat i de som har erfarenhet av tvålärarsystemet och 

de som inte har det. 

 

Av diagram 6 att tyda, verkar det som att en tydligare majoritet av lärarna med erfarenhet av 

tvålärarsystemet tror att det blir en mer inkluderande undervisning med tvålärarsystemet och 

även hos de lärare utan erfarenhet verkar en stor del tro att tvålärarsystemet har en positiv effekt 

när det gäller möjligheten att ha en mer inkluderande undervisning. 

Däremot hittar man de två svar som kan tolkas som kritiska till huruvida tvålärarsystemet leder 

till en mer inkluderande undervisning, bland de lärare som har erfarenhet av tvålärarsystemet. 

Bland de lärarna som inte har någon erfarenhet av tvålärarsystemet är det ingen som har 

markerat att de inte tror eller knappast tror att tvålärarsystemet leder till en mer inkluderande 

undervisning. 

 

5.5 Blir elever med svårigheter mer eller mindre hjälpta av 
tvålärarsystemet istället för användandet av speciallärare 

Att införa tvålärarsystemet kan innebära en ökad kostnad för skolorna vilket nämnts i punkt 2.3 

och detta kan förstås leda till att nedskärningar behöver göras på annat håll. Till exempel kan 

det leda till att skolorna skär ner på antalet speciallärare då det finns två lärare i klassrummet. 

Hur påverkas generellt de elever som har svårigheter i matematik av att skolan eventuellt inför 

tvålärarsystemet och minskar på stödet med speciallärare, vad tror lärarna. 33 av de 35 

deltagande lärarna svarade på frågan om de tror att elever med svårigheter blir mer eller mindre 

hjälpta av tvålärarsystemet, (fråga11, bilaga 2 ). 
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Blir elever med svårigheter mer eller mindre hjälpta av tvålärarsystemet, istället för 

användandet av speciallärare? 

 
Diagram 7. Visar respondenternas svar på frågan om de tror att elever med svårigheter blir 

mer eller mindre hjälpa av tvålärarsystemet istället för användandet av speciallärare. 

 

Enligt diagram 7 syns delade åsikter hos respondenterna. 6,1% tror inte alls att eleverna blir 

hjälpta och 15,2% tror att de blir mindre hjälpta. Fler lärare tror dock att tvålärarsystemet har 

en positiv effekt. 12,1% tror att eleverna blir mycket mer hjälpta och 27,3% tror att de blir mer 

hjälpta. 15,2% har angett att de inte vet och 18,2% har markerat annat som svarsalternativ och 

skrivit i kommentarsfältet. Bland annat påpekar en av respondenterna att det beror på hur 

specialläraren används och om specialläraren har rätt utbildning, men tror att två behöriga 

matematiklärare i ett tvålärarsystem är värdefullt. En annan respondent nämner att det beror på 

elevgruppen, är det för många elever med svårigheter räcker det inte med två lärare. 

Bland kommentarerna från de som angett annat som svarsalternativ dyker följande 

kommentarer upp 

 ”Det beror på vilket sätt specialläraren används samt om det är en speciallärare 

i matematik som kan mattedidaktik eller en specialpedagog. Jag tror att två 

behöriga mattelärare som undervisar, planerar och sambedömer tror jag det är 

väldigt värdefullt.” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

”Det beror på hur många elever med svårigheter som finns i samma klass. För 

många med behov så räcker inte två lärare till, särskilt inte om det många 

elever som inte har svenska som modersmål” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

 

”det är helt beroende på vilken svårighet eleverna har” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

 

Andra kommentarer från respondenter pekar också på att det beror på eleven/eleverna, men sett 

till hela gruppen så blir majoriteten mer hjälpta av tvålärarsystemet. 

”Det kommer alltid att finnas lika många varianter som ”passar bäst” 

som det finns elever. Alltså, några få funkar bäst så enskilt som möjligt, 

men i det stora hela får alla mer hjälp med tvålärarsystemet” 

(Respondent, enkät, bilaga 2). 
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”De flesta eleverna blir mycket mer hjälpta dock inte alla” (Respondent, 

enkät, bilaga 2). 

Några respondenter kommenterar även organisationen kring tvålärarsystemet. 

 ”Om man ska ha tvålärarsystem är det viktigt att man får planeringstid 

tillsammans. Min erfarenhet är att det är för lite gemensam planeringstid, så det 

blir som enlärarsystem med en extra lärare i klassrummet.” (Respondent, enkät, 

bilaga 2). 

”det som man har missat i detta sammanhang är organisationen runt om 

inkludering, det handlar inte om att det ska finnas två vuxna i klassrummet, 

utan två ämneskunniga som har haft möjlighet för samplanering och 

kartläggning över elever/undervisning ” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

5.5.1 Blir elever med svårigheter mer eller mindre hjälpta av 
tvålärarsystemet istället för användandet av speciallärare: Jämförelse 
mellan systemen 
Vad anser då lärarna i denna undersökning om huruvida elever med svårigheter blir mer eller 

mindre hjälpta av tvålärarsystemet. Resultaten sett till alla respondenter visade på delade åsikter 

hos respondenterna, diagram 7, kapitel 5.5.  

Tittar man närmare på resultaten och jämför de lärare som har erfarenhet av tvålärarsystemet 

och de som inte har det framkommer lite skillnader mellan de två grupperna. 

 

Blir elever mer eller mindre hjälpta av tvålärarsystemet istället för användandet av 

speciallärare? 

  
Diagram 8. Visar respondenternas svar på frågan om de tror att elever med svårigheter blir mer eller mindre hjälpa 

av tvålärarsystemet istället för användandet av speciallärare uppdelat i de som har erfarenhet av tvålärarsystemet 

och de som inte har det. 

 

Även om det i de båda grupperna visar sig att en majoritet tror att tvålärarsystemet har en positiv 

effekt på elever med svårigheter så kan man av resultaten i diagram 8 ovan se en skillnad mellan 

de två grupperna. Av diagram 8 kan man tyda att det är en större andel av de lärare med 
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erfarenhet av tvålärarsystemet som anser att elever med svårigheter blir mindre eller inte alls 

hjälpta av tvålärarsystemet istället för användandet av speciallärare, än de som inte har någon 

erfarenhet av tvålärarsystemet. 25,0% av lärarna med erfarenhet av tvålärarsystemet tror att det 

har en negativ effekt på elever med svårigheter om skolorna drar ner på andelen timmar som 

specialläraren närvarar för att kunna införa tvålärarsystemet, medans endast 11,1% bland de 

lärare som inte har erfarenhet av tvålärarsystemet tror att det har en negativ effekt. 

En tydligare majoritet av de lärare som inte har erfarenhet av tvålärarsystemet tror alltså att 

tvålärarsystemet har en positiv effekt. Det intressanta är att det bland respondenterna med 

erfarenhet av tvålärarsystemet finns respondenter som anser att tvålärarsystemet istället för 

användandet av speciallärare har en negativ effekt på elever med svårigheter. 

 

5.6 Är det för stort fokus på inkludering 
I studien fick lärarna även svara på frågan om de tycker att det är för stort fokus på inkludering, 

(fråga 13, bilaga 2). Enligt skollagen skall det särskilda stödet ges inom den elevgrupp som 

eleven tillhör (SFS 2010:800, tredje kapitlet, §7), vad anser då lärarna om detta. Här har 32 

lärare svarat och åsikterna var mer jämt fördelade vilket syns i diagram 9.  

 

 

Tycker du att det är för stort fokus på inkludering? 

 
Diagram 9. Visar respondenternas svar på frågan om de tycker att det är för stort fokus på 

inkludering. 

 

Endast 16% uppger att de inte tycker att det är för stort fokus på inkludering. 37,6 % av 

respondenterna har däremot svarat att de tycker att det är för mycket fokus på inkludering 

medan 28,1 % uppger att det delvis är för mycket fokus på inkludering.  

19 % av respondenterna har angett svarsalternativet ”annat” och tittar man på kommentarsfälten 

för de alternativa svaren kan några lärare ur sin syn på inkludering ändå tyckas anse det viktigt 

med inkludering. 

”Det kommer alltid finnas lika många varianter som ”passar bäst” som 

det finns elever. Alltså, några få funkar bäst så enskilt som möjligt, men 

i det stora hela får alla mer hjälp med tvålärarsystemet” (Respondent, 

enkät, bilaga 2). 
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”För lite på riktigt……” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

” Tycker dock att det sista sättet är inte inkluderande. Ja, eleven befinner 

sig i sin egen klass med sina klasskamrater men för eleven blir det mer 

påtagligt alla misslyckanden eftersom hen kommer att jämföra sina 

resultat med de övriga eleverna i klassen. Det här blir, enligt mig, 

verkligen exkludering.” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

 

Kritik riktas även från en respondent till det fokus som är på den enskilde eleven, det borde 

vara mer fokus på att anpassa undervisningen till hela klassen.  

” Fokus bör vara på hur undervisningen kan passa hela klassen och 

inte enskilda elever” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

5.6.1 Är det för stort fokus på inkludering: Jämförelse mellan systemen 
Sett till hela gruppen var det ca. 37,6% som kunde tolkas ha en något negativ inställning till 

inkludering, som tycker att det är för stort fokus på inkludering eller som anser det vara ”till 

stor del” för stort fokus på inkludering. 

Skillnaderna mellan de lärare som har erfarenhet av tvålärarsystemet och de som inte har någon 

erfarenhet är inte lika märkbara när det gäller den här frågan. 

 

Är det för stort fokus på inkludering? 

  
Diagram 10. Visar respondenternas svar på frågan om de tycker att det är för stort fokus på inkludering, uppdelat 

i de som har erfarenhet av tvålärarsystemet och de som inte har erfarenhet av det.  

 

Det som går att tyda utifrån resultatet i diagram 10, är att lärarna med erfarenhet av 

tvålärarsystemet har en något mer negativ inställning till inkludering. 41,6% av lärarna med 

erfarenhet av tvålärarsystemet tycker att det är för stort fokus eller tycker att ”det till stor del” 

är för stort fokus på inkludering. Motsvarande andel som har en negativ inställning hos lärarna 

utan erfarenhet är 25%.  

Tittar man på kommentarsfälten för de alternativa svaren annat presenterade i kapitel 5.6, kan 

många lärare ur sin syn på inkludering ändå tyckas anse det viktigt med inkludering. Den 

negativa inställningen kan bero på att begreppet använts ur placeringsdefinitionen i denna 

undersökning. 
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6 Metoddiskussion  

Begreppet inkludering har en bred innebörd och ordet inkludering har olika betydelse för 

många. Syftet med undersökningen var att titta på vad lärarna anser om tvålärarsystemet. Ökar 

möjligheten att ge stöd till elever med svårigheter i klassrummet då det är två lärare som 

samundervisar och kan variera undervisningen. Syftet var även att titta på vad lärarna anser 

huruvida eleverna blir mer eller mindre hjälpta av tvålärarsystemet. För som någon deltagare 

uttryckte ” Det kommer alltid finnas lika många varianter som ”passar bäst” som det finns 

elever. Alltså, några få funkar bäst så enskilt som möjligt, men i det stora hela får alla mer hjälp 

med tvålärarsystemet” (citat). Beskrivningen av inkludering ur placeringsperspektivet kunde i 

enkätutskicket gjorts tydligare, (bilaga 2), en betoning på att det i just denna undersökning 

fokuserade på ökade möjligheter att stötta elever i den ordinarie undervisningen. Att öka 

möjligheten för elever med vissa svårigheter att kunna vara delaktiga och bidra i 

undervisningsmoment där de annars kanske känner sig exkluderade.  

I enkätundersökningen kunde även frågor ställts kring elever som har det lätt för sig, de behöver 

också stöd och vägledning för att kunna ta sig vidare och utvecklas. Det handlar också om 

inkludering, de eleverna skall också känna att de utvecklas och utmanas, samt får stöd på vägen. 

Ett annat problem med undersökningen är att betoningen på att det skall vara två ämneskunniga 

lärare i tvålärarsystemet som samkör undervisningen missats, (bilaga 2). Här kan flera ha missat 

detta och tolkat tvålärarsystemet som situationer där det finns en extra vuxen med på lektionerna 

eller reflekterat kring enstaka tillfällen då speciallärare är närvarande i klassrummet och tolkat 

detta som tvålärarsystem. Några betonar bl.a. i kommentarsfälten i undersökningen att det är 

viktigt att det är två lärare med ämneskunskaper.  

En brist i att använda enkät i undersökningen är att det händer att deltagaren kanske markerar 

fel svar. Vid genomgång av resultaten från undersökningen upptäcktes några motsägelsefulla 

svar. Deltagaren har i en fråga gett ett svarsalternativ och sedan i nästa gett ett motsägelsefullt 

svar i relation till det föregående. En nackdel med att använda en enkät i en undersökning är att 

det inte går att kontrollera sanningshalten i ett svar, (Denscombe, 2000). Då svaret inte går att 

koppla till en specifik respondent har det inte varit möjligt att följa upp deltagarnas svar. 

Dessutom borde några frågor gjorts till filterfrågor, där de som anger ett svar får följdfrågor 

medans övriga slussas vidare i enkäten, (Ruane, 2006). Alternativt kunde det angivits i frågorna 

att vid svaret nej gå vidare till fråga x. Några deltagare har avbrutit enkäten då de uppfattat det 

som att undersökningen inte berör dem eftersom frågorna inledningsvis handlar om 

tvålärarsystemet och några deltagare har svarat på efterföljande frågor när de egentligen skulle 

hoppat över dessa och fortsatt längre fram.  

Som kvalitativ undersökning finns det här brister med en enkätundersökning, då det inte som 

vid en intervju går att förtydliga de egna frågorna eller genom följdfrågor reda ut deltagarens 

svarsalternativ och kommentarer.  

 



27 
 

7 Diskussion  

Resultaten visar på att en majoritet av lärarna anser att tvålärarsystemet leder till en mer 

inkluderande undervisning, men resultaten visar också på en tveksamhet kring inkludering ur 

placeringsperspektivet samt delade meningar om huruvida elever med svårigheter blir mer eller 

mindre hjälpt med tvålärarsystemet. 

Resultaten visar även på skillnader mellan de lärare som har erfarenhet av tvålärarsystemet och 

de som inte har erfarenhet av tvålärarsystemet. Hur kan dessa resultat tolkas i relation till de 

kommentarer som vissa respondenter delgivit?  

7.1 Hur ofta får elever med svårigheter stöd av speciallärare 
Vid en analys av resultaten från respondenternas svar på frågan hur ofta elever med svårigheter 

får stöd av speciallärare verkar elever med svårigheter få stöd oftare vid enlärarsystem. Detta 

resultat var väntat, då skolor som tillämpar tvålärarsystem måste omfördela sina resurser och 

behovet av speciallärare anses kanske inte lika stort då det finns två lärare närvarande i 

klassrummet. 

 Det som även går att tyda utifrån resultatet är att elever med svårigheter sällan får stöd vid mer 

än hälften av undervisningstillfällena. Vid tvålärarsystemet är det inte någon lärare som svarat 

att elev med svårighet får stöd mer än hälften av undervisningstillfällena och vid 

enlärarsystemet är det endast 34% som uppger att elever med svårigheter i genomsnitt får stöd 

mer än hälften av eller alla undervisningstillfällen. Anledningen till att elever med svårigheter 

får stöd så sällan kan kanske kopplas till resursproblem. Antingen ekonomiska eller att det råder 

brist på speciallärare, som diskuterades i stycket 2.4 (Skolverket, 2016). 

7.2 Leder tvålärarsystemet till en mer inkluderande undervisning, 
vad anser lärarna 

En majoritet av respondenterna i denna undersökning anser att det blir en mer inkluderande 

undervisning med tvålärarsystemet, 51,5% och 33,3% svarade kanske, (diagram 5). Tittar man 

på inkludering ur placeringsdefinitionen, att elever får stöd i den ordinarie undervisningen, visar 

även resultatet på frågan hur ofta specialläraren ger sitt stöd i den ordinarie undervisningen 

jämfört med resultatet då lärarna med erfarenhet av tvålärarsystemet svarade på frågan hur ofta 

de ger sitt stöd utanför klassrummet, (5.3.1). Tvålärarsystemet tycks generera en högre frekvens 

av stöttning i den ordinarie undervisningen.  

I kapitel 2.3 nämndes att vara två lärare i klassrummet har visat sig vara främjande för en 

inkluderande miljö, (Tetler, 2015). Genom tvålärarsystemet ökar kanske möjligheten att vid 

varje lektionstillfälle stötta eleverna i olika undervisningssituationer, eftersom det alltid är två 

lärare närvarande och med två lärare närvarande ökar kanske möjligheten att stötta enskilda 

elever i sin kommunikation och aktiva deltagande i gruppövningar. 

Men man kan även titta på begreppet inkludering ur perspektivet att anpassa undervisningen 

efter varje enskild elev, möjligheten ökar när det gäller variation av undervisningen och 

möjligheten att anpassa undervisningen efter grupp eller elev och moment ökar. Ibland kan stöd 

och stöttning ges i klassrummet, ibland behöver enskilda elever extra stöd i en lugnare avskild 

miljö, ibland kan klassen delas in i två grupper. Vilket en respondent i denna undersökning, 

kapitel 5.5, också anser 
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” Det kommer alltid att finnas lika många varianter som "passar bäst" som det 

finns elever. Alltså, några få funkar bäst så enskilt som möjligt, men i det stora 

hela får alla mer hjälp med tvålärarsystem.” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

För att kunna variera undervisningsupplägget handlar det även om att skapa lärandemiljöer. 

Detta ställer krav på utrymme, att det finns grupprum för att även kunna arbeta mer avskilt med 

några elever ibland. Lärarna behöver också få tid till att studera området för att sätta sig in i 

metoden och hur den tillämpas på bästa sätt. Undervisningsmetoden som tvålärarsystemet 

innebär skiljer sig från den traditionella undervisningen med en lärare i klassrummet och lärarna 

behöver få möjlighet att först sätta sig in i systemet innan det implementeras, (Friend et al., 

2010). Genom att ges möjlighet att sätta sig in i och få utbildning på området samundervisning 

ökar lärarens självförtroende att kliva in i tvålärarsystemet och de får även en mer positiv 

inställning när de får klart för sig, de fördelar tvålärarsystemet medför, (Pancsofar & Petroff, 

2013).  

7.3 Blir elever med svårigheter mer eller mindre hjälpta av 
tvålärarsystemet istället för användandet av speciallärare, vad anser 
lärarna 

I den här enkätundersökningen formulerades frågorna för att ta reda på vad lärarna tror utifrån 

deras erfarenheter gällande elever som har det svårt för sig. Sett till samtliga respondenter är 

det flest som angett att de anser att tvålärarsystemet stärker elever med svårigheter, (diagram 

7). Där finns även ett stort antal som inte anser att elever med svårigheter blir mer hjälpta av 

tvålärarsystemet om närvaron av specialläraren tas bort.  

Frågor kunde även ställts för att få en bild av deras uppfattning om även elever som har lätt för 

sig skulle gynnas av tvålärarsystemet, då de ofta får klara sig själva och inte får tillräckligt 

utmanande uppgifter. Om man utnyttjar de fördelar som tvålärarsystemet innebär och använder 

det på rätt sätt, ökar möjligheten att ge stöd för de elever som behöver stöd och samtidigt kunna 

stimulera och ge utmaningar till de elever som har det lätt för sig? En respondent i kapitel 5.5 

delger sin tanke kring detta 

 ”Det kommer alltid att finnas lika många varianter som "passar bäst" som det 

finns elever. Alltså, några få funkar bäst så enskilt som möjligt, men i det stora 

hela får alla mer hjälp med tvålärarsystem. ” (Respondent, enkät, bilaga 2). 

Denne respondents uppfattning är alltså att sett till hela gruppen elever, så blir de flesta mer 

hjälpta med tvålärarsystemet. 

Det finns dock för lite studier gjorda på effekten av tvålärarsystemet gällande förbättrade 

skolresultat eller effekten på elevers välmående och känsla av acceptans. I kapitel 2.3 nämndes 

att studier av tvålärarskap visar på att det inte går att avgöra om tvålärarsystemet har en positiv 

effekt på elever med svårigheter, (Murawski & Swansson, 2001). 

En intressant iakttagelse ur resultaten, (diagram 8), är att även om en majoritet av lärarna i 

denna undersökning uppfattas ha en positiv uppfattning av tvålärarsystemets effekt på elever 

med svårigheter i matematik, syns det i den här undersökningen en skillnad mellan de lärare 

som har erfarenhet av tvålärarsystemet och de som inte har någon erfarenhet. I den här studien 

visar det sig att fler av de lärare med erfarenhet av tvålärarsystemet än de som inte har någon 

https://www.esurveycreator.com/?url=result_det&uid=942421&f_rid=35805378#E9819707
https://www.esurveycreator.com/?url=result_det&uid=942421&f_rid=35805378#E9819707
https://www.esurveycreator.com/?url=result_det&uid=942421&f_rid=35805378#E9819707
https://www.esurveycreator.com/?url=result_det&uid=942421&f_rid=35805378#E9819707
https://www.esurveycreator.com/?url=result_det&uid=942421&f_rid=35805378#E9819707
https://www.esurveycreator.com/?url=result_det&uid=942421&f_rid=35805378#E9819707
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erfarenhet av det, tror att elever med svårigheter blir mindre hjälpta eller inte alls hjälpta av 

tvålärarsystemet i stället för användandet av speciallärare.  

Det finns mycket att studera när det gäller tvålärarsystemet och dess effekter, men det finns 

inga tydliga riktlinjer för hur man skall arbeta utefter tvålärarsystemet och min uppfattning är 

att systemet ofta införs i tron att det bara handlar om att placera två lärare i klassrummet. Tanken 

är dock att det skall vara två ämnesbehöriga lärare och det kan då ställa krav på att lärarna har 

vissa specialpedagogiska kunskaper.om antalet timmar med speciallärare skall minskas. Att det 

skall var två lärare med ämneskunskaper poängteras även av några respondenter i kapitel 5.4.  

Här kan då en speciallärare med sina specialkunskaper mer ha rollen som specialpedagog, att 

vägleda och stötta lärarna i deras arbete och på detta sätt bli mer tillgängliga för hela skolan. 

För att kunna studera effekterna av tvålärarsystem krävs det att de skolor som väljer att införa 

tvålärarsystemet har en plan över hur det skall utföras. Det är inte bara att sätta in två lärare i 

klassrummet, för att det skall fungera krävs det även att skolledning sätter sig in i systemet och 

dess fördelar och i planeringen har i åtanke att avsätta tid för lärarnas samplanering, vilket två 

respondenter kommenterar i kapitel 5.5 då de pekar på vikten av tid för samplanering och 

kartläggning av elever och undervisning. 

Det är viktigt att bygga upp en metodik från den forskning som finns om inkludering och 

specialpedagogik och titta på de studier som gjorts om samundervisning i andra länder för att 

verkligen kunna studera tvålärarsystemets effekter.  

7.4 Är det för mycket fokus på inkludering, vad tycker lärarna 
När det gäller inställningen till inkludering är det ungefär 37,6% i den här undersökningen som 

kan uppfattas ha en negativ inställning, som uppger att de tycker att det är för mycket eller 

tycker att det till stor del är för mycket fokus på inkludering. 15,6% har en positiv inställning 

till inkludering och tycker inte att det är för stort fokus och 28,1% tycker att det delvis är för 

stort fokus.  

Studier kommenterade i kapitel 2.3, (Tetler, 2015), visar på en positiv inställning till 

inkludering, men att det anses svårt att genomföra. Den negativa inställningen där många anser 

att det är för stort fokus på inkludering kan bottna i att många tycker att det är svårt att arbeta 

för en mer inkluderande undervisning. I kapitel 2.3 nämndes också att forskning gällande 

lärarnas negativa syn på inkludering framförallt gäller inkludering av utåtagerande elever och 

elever med stora funktionsnedsättningar, (Nilholm, 2015).  

Den negativa inställningen kan alltså bottna i en tveksamhet kring de positiva effekterna för 

elever med svårigheter då de får sitt stöd i den ordinarie undervisningen. En del lärare anser att 

en del elever stöttas på bäst sätt i en avskild och lugnare miljö, (Skolverket, 2016). Så även i 

denna undersökning där en lärare bl.a. skriver i kapitel 5.6, ” några få funkar bäst så enskilt som 

möjligt”, (Respondent, enkät, bilaga 2), eller som en annan lärare på samma fråga kommenterar. 

” Tycker dock att det sista sättet inte är inkluderande. Ja eleven 

befinner sig i sin egen klass med sina klasskamrater men för eleven 

blir det mer påtagligt alla misslyckanden eftersom hen kommer att 

jämföra sina resultat med de övriga eleverna i klassen. Det här blir 

enligt mig verkligen exkludering” (Respondent, enkät, bilaga 2). 
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I citatet ovan är det kanske begreppet integrering snarare än inkludering som kan kopplas till 

situationen, kapitel 2.1. Tanken med inkludering är att anpassa undervisningen efter eleven och 

att skolorna skall arbeta för att skapa en undervisning där eleven har möjlighet att delta och 

bidra i den ordinarie undervisningen. Detta är kanske inte det bästa för alla elever, för en del 

elever skapar man en bättre miljö för inlärning i en mer avskild situation. Vilket en annan lärare 

kommenterade i kapitel 5.6, ”Det kommer alltid finnas lika många varianter som ”passar bäst” 

som det finns elever”, (citat).  

En respondent i kapitel 5.6, anser det vara, för lite inkludering på riktigt, en kommentar som 

hade varit intressant att följa upp. Om detta avses i det stora hela utifrån skolverkets riktlinjer 

och det arbete som görs kring hur man skapar inkluderande miljöer, eller om denna kommentar 

avser den egna situationen i den organisation läraren själv arbetar i.  

Lärares negativa inställning till inkludering visar alltså bl.a. på tveksamhet kring inkludering 

av utåtagerande elever och elever med stora funktionsnedsättningar. Kanske behöver lärarna 

också få stöd och stöttning i hur de skall arbeta inkluderande med avseende på olika elevgrupper 

och enskilda elever med svårigheter. Det kräver kanske att lärarna har vissa specialpedagogiska 

kunskaper, samt att speciallärare/specialpedagog finns tillgänglig för vägledning. Att införa ett 

mer inkluderande arbetssätt kräver förarbete oavsett om det gäller tvålärarsystemet eller inte. I 

kapitel 2.1 togs Nossebroskolan upp som ett exempel där en mer inkluderande undervisning 

uppnåtts genom ett arbete genom hela organisationen kommun, rektor, lärare specialpedagoger. 

Ett arbete som förberetts genom en gedigen genomgång av forskning rörande inkludering och 

arbete kring styrdokument och riktlinjer, (Persson & Persson, 2012).  

8 Slutsatser 

Slutsatser som kan dras av denna undersökning är att med tvålärarsystem ges stödet till elever 

med svårigheter oftast i klassrummet inom den ordinarie undervisningen, medan stödet som 

specialläraren ger, oftare verkar ske utanför klassrummet.  

Majoriteten av lärarna i denna studie verkar anse att tvålärarsystemet leder till en mer 

inkluderande undervisning och här framgår det även att en tydligare majoritet av lärarna med 

erfarenhet av tvålärarsystemet är av denna åsikt. 

Däremot visar resultatet på att lärare med erfarenhet av tvålärarsystem inte anser att elever med 

svårigheter blir mer hjälpta i tvålärarsystemet. Till skillnad mot lärare som enbart har erfarenhet 

av enlärarsystem där flera tror att elever med svårigheter blir mer hjälpta i tvålärarsystemet.  

Utifrån de svarskommentarer som har getts i undersökningen tycks det som att systemet inte 

tillämpas på det sätt som är tanken, se 2.3. Det verkar i många fall inte finnas utrymme för 

samplanering och undervisningen varieras kanske inte efter de olika modeller som finns 

beskrivna i figur 1. I många fall tycks det som om skolorna sätter in två vuxna i klassrummet 

utan att arbeta utifrån det sätt som är tanken.  
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9 Fortsatt forskning 

Robert Merton formulerade fyra principer för vetenskap som brukar kallas CUDOS-kraven och 

det fjärde kravet ”OS” står för organized scepticism och innebär att forskaren ständigt skall 

ifrågasätta och granska, vänta med att ge en bedömning till denne har en tillräcklig grund att 

stå på, (Vetenskapsrådet, 2011). Någon slutsats går inte att dra utifrån denna studie huruvida 

tvålärarsystemet leder till mer inkluderande undervisning och det finns idag för lite studier 

gjorda på tvålärarsystemet. Dessutom framkommer ytterligare frågor ur denna studie som först 

behöver studeras. 

Många lärare anser det svårt att arbeta för inkluderande undervisning även om en klar majoritet 

anser det viktigt, (Tetler, 2015), kapitel 2.1. Att kunna se och tillgodose varje enskild elev är en 

utmaning och lärarna behöver här mer stöttning och vägledning. Lärarna skall kunna tillgodose 

och stimulera de elever som har lätt för sig samtidigt som de skall ge stöd till de som har det 

svårare. Några av lärarna i denna studie vilka har erfarenhet av tvålärarsystemet anser att 

tvålärarsystemet inte stärker elever med svårigheter. Jämför man med resultatet för de lärare 

som inte har någon erfarenhet av tvålärarsystemet tycks det som att det ändå finns en positiv 

tilltro till tvålärarsystemet. Här skulle det varit intressant att titta på de lärare som har en negativ 

upplevelse av hur elever med svårigheter stöttas av tvålärarsystemet. Undersöka deras 

erfarenhet av detta, för att se vad som gör att de känner att elever med svårigheter blir mindre 

eller inte alls hjälpta. Är det brist på kunskap när det gäller att stötta svaga elever, eller kan det 

vara brister i samarbetet mellan lärarna? Om det gäller brist på kunskaper inom 

specialpedagogik, belyser det vikten av att lärarna får utbildning eller vägledning av 

speciallärare eller specialpedagog i hur de skall arbeta med elever i svårigheter på bästa sätt för 

att kunna inkludera dem i undervisningen.  

Det här var en liten studie i vad lärarna tror om inkludering och tvålärarsystemet, det går att 

göra en mer utförlig studie på området. Det går även att undersöka huruvida elever med 

svårigheter gynnas eller missgynnas av tvålärarsystem eller huruvida särbegåvade och elever 

som har lätt för sig gynnas eller missgynnas av tvålärarsystemet. Här kan man även se det ur 

två olika perspektiv. Förbättras eller försämras elevernas resultat med tvålärarsystemet. Hur 

påverkas elevernas självkänsla och välmående när det gäller motivation och stimulans, samt 

känsla av delaktighet. Men först är det nog viktigt att titta på hur skolorna implementerar och 

arbetar med tvålärarsystemet, från lärare till skolledning.  
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11 Bilaga 1 

Brev utskickat till skolor för vidarebefordring. 

Hej! 

Jag är ledsen att jag stör er mitt i betygsättningen. Jag heter Maria Radenkovic och 

läser en kompletterande pedagogisk utbildning. Jag skall nu göra mitt enskilda arbete 

under sommaren och behöver samla in lite material och vore oerhört tacksam om ni 

kunde vidarebefordra denna undersökningslänk till era matematiklärare i årskurs 7-9. 

Jag tycker mig se många fördelar med tvålärarsystemet, men jag har tänkt titta på 

inkludering. Med tvålärarsystem syftar jag på den form av undervisningsupplägg där 

det är två ansvariga lärare i ett ämne som håller i undervisningen. 

Utbildningen är upplagd på detta sätt och det har blivit lite stressigt att samla in 

material innan sommaren. Jag vore oerhört tacksam om ni ville ta er tiden att svara på 

frågorna i enkäten. De är inte många frågor, inga frågor är obligatoriska och det borde 

gå snabbt att svara.  

Tack på förhand och ha en underbar sommar! 

Thank you for participating in my survey. 

Here is the survey link: https://www.esurveycreator.com/s/4bf0fd2&id=04d6b3b 

 

Brev utskickat till enskilda respondenter 

 Hej! 

Jag är ledsen att jag stör er mitt i betygsättningen. Jag heter Maria Radenkovic och 

läser en kompletterande pedagogisk utbildning. Jag skall nu göra mitt enskilda arbete 

under sommaren och behöver samla in lite material och vore oerhört tacksam om ni 

kunde ta er tid att svara på några frågor. 

Jag tycker mig se många fördelar med tvålärarsystemet, men jag har tänkt titta på 

inkludering. Med tvålärarsystem syftar jag på den form av undervisningsupplägg där 

det är två ansvariga lärare i ett ämne som håller i undervisningen. 

Utbildningen är upplagd på detta sätt och det har blivit lite stressigt att samla in 

material innan sommaren. Jag vore oerhört tacksam om ni ville ta er tiden att svara på 

frågorna i enkäten. De är inte många frågor, inga frågor är obligatoriska och det borde 

gå snabbt att svara.  

Tack på förhand och ha en underbar sommar! 

Thank you for participating in my survey. 

Here is the survey link: https://www.esurveycreator.com/s/4bf0fd2&id=04d6b3b 

https://www.esurveycreator.com/s/4bf0fd2&id=04d6b3b
https://www.esurveycreator.com/s/4bf0fd2&id=04d6b3b
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12 Bilaga 2 

Enkät utskickad till respondenter 

 

Hej 

Jag är ledsen att jag stör er mitt i betygsättningen. Jag heter Maria Radenkovic 

och läser en kompletterande pedagogisk utbildning. Jag skall nu göra mitt 

enskilda arbete under sommaren och behöver samla in lite material.  

Jag tycker mig se många fördelar med tvålärarsystemet, men jag har tänkt titta 

på inkludering. Med tvålärarsystem syftar jag på den form av 

undervisningsupplägg där det är två ansvariga lärare i ett ämne som håller i 

undervisningen. Det är två ansvariga lärare i klassrummet 

Min frågeställning berör huruvida tvålärarsystemet kan bidra till en mer 

inkluderande undervisning. Med detta menar jag om möjligheten att alla 

elever i större utsträckning kan delta i den ordinarie undervisningen och ändå 

få det stöd de behöver. 

 

1 Har ni tvålärarsystem i matematik, är ni två ansvariga lärare i klassrummet? 

Ja  

nej 

 

2 Har ni erfarenhet av tvålärarsystem? 

Ja  

nej 

 

3 Vid tvålärarsystem, undervisar/undervisade ni elever med svårigheter avskilt/utanför 

klassrummet? 

Aldrig  

ibland  

50/50  

oftast  

alltid  

annat 

 

4 Vid tvålärarsystem. Har/hade ni speciallärare i matematik? 

Ja  

nej 
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5 Vid tvålärarsystem. Hur många lektioner/vecka är/var specialläraren närvarande på 

lektionerna för elev med svårigheter? 

Ingen 

Enstaka tillfälle  

En lektion  

mindre än hälften    

hälften     

mer än hälften       

alla  

annat 

 

6 Vid tvålärarsystem. Hur ofta ger/gav specialläraren stödet i klassrummet, i den ordinarie 

undervisningen. 

Aldrig  

sällan  

50/50  

mestadels  

alltid  

annat 

 

7 Arbetar ni som eller har ni erfarenhet av att vara ensam ansvarig lärare, ”enlärarsystem”. 

Ja  

nej 

 

8 Om ni arbetar som eller har erfarenhet av att vara ensam ansvarig lärare, deltog 

speciallärare på lektionerna. 

Ja  

nej 

 

9 Vid ensam ansvarig lärare. Om speciallärare närvarar/närvarade, hur många 

lektioner/vecka i genomsnitt får/fick elev med svårighet stöd av speciallärare. 

Aldrig   

Enstaka tillfälle    

En lektion       

mindre  

än hälften   

hälften     

mer än hälften     

samtliga       

annat 
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10 Vid ensam ansvarig lärare. Hur ofta ger/gav specialläraren stödet i klassrummet, i den 

ordinarie undervisningen. 

Aldrig 

Sällan 

50/50 

Mestadels 

Alltid 

Annat 

 

11 Resurser räcker oftast inte till både tvålärarsystem och speciallärare. Tror ni att elever med 

svårigheter blir mer eller mindre hjälpta av tvålärarsystemet, istället för användandet av 

speciallärare. 

Inte alls  

mindre  

likvärdigt  

mer  

mycket mer  

vet ej 

 

12 Tror ni det blir en mer inkluderande undervisning med två-lärarsystemet. Att möjligheten 

för alla elever att kunna delta i den ordinarie undervisningen och samtidigt tillgodose sig 

kunskaper ökar. 

Ja  

kanske  

knappast  

nej  

annat 

 

13 Det finns de som anser att det är för stort fokus på inkludering, att vissa elever behöver 

arbeta enskilt i lugn och ro. Det ser väldigt olika ut på olika skolor, vissa undervisar elever i 

svårigheter avskilt, vissa har särskilda undervisningsgrupper för elever i svårigheter och vissa 

försöker inkludera alla elever i den ordinarie undervisningen. Tycker ni att det är för stort 

fokus på inkludering. 

Ja 

Till stor del 

Delvis 

Nej 

Annat 

 

14 Skulle ni vara intresserad av en kort intervju efter sommaren om det skulle bli aktuellt. 

Ja  

nej 
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13 Bilaga 3 

Rådata, svarsresultat från enkät 

Fråga 5. Vid tvålärarsystem. Hur många lektioner/vecka i genomsnitt är/var 

specialläraren närvarande på lektionerna för elever med svårigheter? 

Fråga 9. Vid ensam ansvarig lärare. Hur många lektioner/vecka i genomsnitt är/var 

specialläraren närvarande för elev med svårigheter?  

  
Diagram 11. Visar resultat från enkäten vid frågan hur ofta i genomsnitt specialläraren är/var 

närvarande för elever med svårigheter. Svarsfrekvens från lärare med erfarenhet vid tvålärarsystem och 

enlärarsystem. 

 

Fråga 6. Vid tvålärarsystem. Hur ofta ger/gav specialläraren stödet i klassrummet, i 

den ordinarie undervisningen 

Fråga 10. Vid ensamansvarig lärare. Hur ofta ger/gav speciallärare stödet i 

klassrummet, i den ordinarie undervisningen 

 

  
Diagram 12.Visar resultat över hur ofta specialläraren ger/gav stöd till elev med svårigheter i 

klassrummet. Resultaten uppdelade i situationer vid tvålärarsystem och det mer traditionella 

enlärarsystemet. 
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hälften
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Sällan/Ibland

50/50

Mestadels/oftast

Alltid

Annat

Tvålärarsystem
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Alltid
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Fråga 3 Vid tvålärarsystem, undervisar/undervisade ni elever med svårigheter avskilt, 

utanför klassrummet 

Fråga 3 inverterad.  Vid tvålärarsystem, undervisar/undervisade ni elever med 

svårigheter avskilt, utanför klassrummet 

  

Diagram 13.Visar det ursprungliga resultatet över hur ofta lärarna som tillämpar/tillämpade 

tvålärarsystemet ger/gav stödet utanför klassrummet, samt diagram som visar resultatet inverterat, hur 

ofta stödet ges utanför klassrummet, för att tydligare kunna jämföra med resultatet med hur ofta 

speciallärare ger sitt stöd utanför klassrummet. 
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