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Sammanfattning 

 
Denna kvalitativa fallstudie syftar till att tillföra kunskap om hur samarbetande samtal 

och samundervisning kan bidra till att utveckla ett samarbete som kan stödja och stimulera 

alla elever på gruppnivå. Resultatet visar att det sker ett kunskapsutbyte, och därmed en 

förändring av lärmiljön, då speciallärare och lärare i diskussioner och reflektioner bidrar 

med kunskaper utifrån sina olika kompetenser. Gemensam planeringstid och 

samarbetsvilja är förutsättningar för samundervisning. Framgångsfaktorer i 

samundervisningssituationen är att lärarna kompletterar varandra och det går att dela 

klassen eller arbeta enskilt med någon elev. Utmaningar i samarbetet är att inte vara kvar 

i gamla tankemönster och i stället se alla elever som ett gemensamt ansvar.   

 

 

 

 

Nyckelord:  

Samundervisning, samarbetande samtal, anpassad undervisning, matematikdidaktik, 

taluppfattning 
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1. Inledning 
Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994) fick genomslag internationellt 1994. Där 

fastslogs att alla elever har rätt till undervisning i gemenskap med andra. 

Inkluderingstanken har lett till en strävan att utveckla pedagogik och lärandemiljöer som 

kan möta alla elever (Sundqvist och Lönnqvist, 2016). Författarna lyfter fram 

lärarsamarbete som betydelsefullt i utvecklingsarbetet. De beskriver att samundervisning 

inte har uppmärksammats så mycket i Sverige, vare sig i litteratur- eller 

forskningshänseende, medan det i USA har använts som inkluderande metod sedan 1960-

talet. Inom de nordiska länderna är Finland det land där samundervisning betonas i 

styrdokument som en arbetsform som kan möta alla elever i en inkluderande praktik 

(ibid). 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) uttrycks tydligt att alla elever skall garanteras likvärdighet 

och ges det stöd som behövs för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. 

Styrdokumenten är också tydliga med att stödet så långt det är möjligt skall ges inom 

klassens ram och att adekvata stödinsatser skall sättas in tidigt (Skolverket, 2014). När 

det gäller undervisning bekräftar Hatties (2009) studie att helklassundervisning är den 

undervisningsform som ger bäst effekter på elevernas studieresultat. Ahlberg (2001) 

styrker även denna tes och menar att delaktighet och lärande skapar förutsättningar för en 

elev att fullgöra sin skolgång utan misslyckanden och tillkortakommanden. Runström 

Nilsson (2015) uttrycker: ”En god lärandemiljö är den absolut mest effektiva åtgärden för 

att alla elever skall lyckas i skolan, men särskilt betydelsefull är den för elever i behov av 

särskilt stöd” (s. 31). När det gäller att ge eleverna adekvat stöd visar Skolverkets statistik 

(2018c) att ju äldre eleverna blir, desto oftare får de stöd i särskild undervisningsgrupp.  

  

Våra erfarenheter stämmer väl överens med Skolverkets statistik – att fler och fler 

särlösningar sätts in på individnivå när det gäller stöd i matematik i de senare årskurserna. 

I ett försök att motverka detta ligger matematikscreeningar som ett kommunövergripande 

krav att genomföras i vissa årskurser och inriktar sig på området taluppfattning, vilket 

Löwing (2017) och McIntosh (2008) menar är en förutsättning för en fortsatt 

matematikutveckling och poängterar också att avsikten med screeningar är att läraren 

skall inhämta information för att anpassa undervisningen till elevernas förkunskaper. 

Våra erfarenheter är att screeningar ifrågasätts på skolorna – varför de skall genomföras, 
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samt att resultaten används för att ringa in enskilda elevers prestationer och stödbehov, 

vilket leder till att dessa elever får stödundervisning av speciallärare. Vi önskar att 

screening istället används som underlag för att kunna möta alla elever i klassrummet. 

Precis som Engström (2015) tror vi att verksamheten behöver organiseras för att kunna 

möta en naturlig variation av elevers förutsättningar att lära matematik. För att kunna 

möta denna variation menar Sundqvist (2014) att speciallärare och undervisande lärare 

tillsammans bör planera, genomföra och reflektera över undervisningen. Genom detta 

samarbete kan speciallärares och lärares olika kompetenser bidra till att utveckla goda 

lärmiljöer för helklassundervisning i matematik. 

 

Mot denna bakgrund och med vetskapen om att många elever, 3,8 procent läsåret 

2017/2018 (Skolverket, 2018c) inte kommer in på ett nationellt program på gymnasiet för 

att de saknar betyg i kärnämnet matematik, ställer vi oss frågan hur vi i vår kommande 

yrkesroll kan arbeta för att bättre kunna möta elever på det sätt som skollagen (SFS 

2010:800) föreskriver - att stödinsatser skall ges inom den elevgrupp som eleven tillhör 

och får endast vid särskilda skäl ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp. I studien 

ikläder vi oss rollen som speciallärare och önskar därmed bidra med kunskap om hur 

speciallärare och lärare via samundervisning och samarbetande samtal kan utveckla ett 

samarbete för att i helklass kunna möta alla elevers behov av stöd och utmaningar. Ett 

område som enligt Sundqvist (2014) är underbeforskat men är en typ av samarbete som 

kan bidra till att utveckla goda lärmiljöer. 

 

1.1 Centrala begrepp  
Här följer en beskrivning av de centrala begrepp som används i studien, vilka kan behöva 

ett förtydligande.  

 

Reflektion är ett begrepp med flera betydelser och beskrivs i Svenska akademiens 

ordlista (SAOL; 2015) bland annat som ”Eftersinnande tanke” och ”Tyst anmärkning”. I 

studien används begreppet reflektion utifrån Doverbergs (u.å.) förklaring att reflektion är 

ett medel för att utveckla den egna professionen och är en brygga mellan tidigare 

erfarenheter och viljan att utveckla dessa. Syftet med reflektion är att utveckla förståelsen 

för den handling som görs. Tillsammans med andra kan reflektion över invanda mönster, 

föreställningar och/eller känslor ge nya insikter. Reflektion kan leda till utökade 
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kunskaper och ett mer medvetet handlande, då reflektion kring erfarenheter ger möjlighet 

att se samband mellan orsak och verkan (ibid). 

 

Samundervisning är enligt Sundqvist (2014) en arbetsform där speciallärare och lärare 

arbetar tillsammans i klasser där det finns specialpedagogiska behov. Samundervisning 

innefattar gemensam planering, undervisning i klass samt efterföljande reflektion. 

Därigenom utnyttjas bådas kompetenser i arbetet med att skapa en inkluderande praktik. 

Den engelska termen för samundervisning är co-teaching.     

 

Samarbetande samtal är en typ av handledning där samtalsparterna betraktas som 

jämlika och besitter kunskaper som tillsammans kan utveckla praktiken. Målet med 

samarbetande samtal är att lyfta fram förutsättningarna i den egna undervisnings-

situationen och försöka analysera dess innehåll och form (Persson & Rönnerman, 2005). 

Den engelska termen för samarbetande samtal är co-operative consultation. 

 

Taluppfattning handlar om att ha en förståelse för hur tal är uppbyggda och behärska 

tals egenskaper så att räkneoperationer kan göras med flyt (Löwing, 2017). Den engelska 

termen för taluppfattning är ”Number sense”, vilket kan översättas med att ha en känsla 

för tal.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med studien är att tillföra kunskap om hur samarbetande samtal och 

samundervisning kan bidra till att utveckla ett samarbete som kan stödja och stimulera 

alla elever på gruppnivå.  

 

 Vad är framgångsfaktorer och utmaningar i planerandet av samundervisning med 

avseende på att kunna utveckla metoder, material och arbetssätt som är av 

relevans? 

 

 Vad är framgångsfaktorer och utmaningar i undervisningsinsatsen när det gäller 

samundervisning? 

 

 På vilket sätt kan gemensam reflektion och samarbetande samtal leda till en 

utveckling av samarbetet mellan speciallärare och lärare? 
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3. Bakgrund och områdesöversikt 
Avsnittet inleds med en översikt av de skrivningar i skollagen och övriga dokument som 

styr stödinsatsers och matematikundervisningens riktning. Sedan följer ett stycke om 

speciallärarens yrkesroll för att belysa det uppdrag som studien syftar till att undersöka. 

Därefter beskrivs matematikscreening, vilket i studien används som underlag för 

helklassplanering. Tredje stycket behandlar tidigare forskning kring lärmiljöer för 

matematiklärande och utgör referenser för studiens undervisningseffekter. De tre 

inledande avsnitten finns med för att skapa en förståelse för studiens kontext. 

Avslutningsvis följer en beskrivning av tidigare forskning om samarbetande samtal och 

samundervisning, vilket är studiens fokus.   

 

I sökandet efter relevant tidigare forskning användes samundervisning/co-teaching, 

samarbetande samtal/co-operative consultation, anpassad undervisning, matematik-

didaktik och taluppfattning för att söka i databaser såsom MathEduc och DIVA-portalen 

samt sökningar i Google Scholar. Via artiklars och arbetens referenslistor uppstod en 

snöbollseffekt som ledde vidare till ytterligare sökningar. Med detta förfaringssätt täcktes 

studiens problemområde in, nämligen att söka tidigare kunskap om speciallärare och 

lärares möjlighet till samarbete via samarbetande samtal och samundervisning. 

 

3.1 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har skolan till uppgift att ge alla elever den ledning och 

stimulans de behöver i sitt lärande för att utvecklas så långt som möjligt enligt målen för 

utbildningen. Lagen säger också att anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen skall utarbetas för elever som befaras inte nå målen (ibid). Särskilt stöd 

skall ges inom den elevgrupp som eleven tillhör och får endast vid särskilda skäl ges 

enskilt eller i särskild undervisningsgrupp. Att göra förändringar vad det gäller 

resursfördelning, pedagogiska metoder och lärmiljöer i den aktuella elevgruppen kan 

räcka för att skapa förutsättningar för elevens lärande och utveckling. Det är därför viktigt 

att skolan har sett över hur organisationen ser ut innan stödinsatser riktade mot individen 

sätts in (Skolverket, 2014). Enligt Skolverket (2015) visar aktuell forskning att skolans 

förmåga att skapa inkluderande lärmiljöer, att anpassa undervisningen utifrån varje elev 

samt att öka elevers delaktighet är viktiga framgångsfaktorer för en likvärdig utbildning. 

En undervisning av god kvalitet skall enligt Skolinspektionen (2018) bestå av olika typer 
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av uppgifter och aktiviteter för att skapa en balans under lektionen. Undervisningen skall 

vara strukturerad med tydliga mål för lektionen. Alla elever skall mötas på den 

kunskapsnivå de befinner sig och lärarens uppgift är att kunna ge utmaningar och extra 

anpassningar till olika elever i undervisningssituationen samt skapa möjlighet för alla 

elever att utveckla strategier för sitt lärande (ibid). Läraren ansvarar för att skapa goda 

förutsättningar för eleverna genom att kombinera arbetet med gemensamma 

genomgångar, enskilt arbete samt samarbete mellan elever. För en kvalitativ utveckling 

av skolan krävs att verksamheten ständigt prövas, att resultat följs upp och leder till att 

nya metoder prövas och utvecklas. Lektionsplaneringen behöver utgå från en analys av 

tidigare undervisning där identifiering av vad som fungerat väl och vad som inte har 

fungerat skall vara styrande för fortsatt planering och undervisning (Skolverket, 2011). 

 

3.2 Speciallärares yrkesroll 
Speciallärare har funnits i skolan sedan 1900-talets början, men yrkesrollen har sedan 

dess genomgått omfattande förändringar. Specialläraruppdraget har utvecklats från att 

skilja ut och behandla enskilda individer till att fokusera på miljön samt förebygga och 

utveckla verksamheten (Byström, 2018). I strävan att frångå ett individorienterat synsätt, 

lades speciallärarutbildningen ned i början av 1990-talet och ersattes med en 

specialpedagogutbildning (Sundqvist, 2014). Specialpedagogernas handledande uppdrag 

möttes dock av kritik, och därför återinfördes speciallärarutbildningen med inriktningarna 

svenska och matematik år 2007. Fyra år senare tillkom ytterligare specialiseringar; 

inriktningar mot utvecklingsstörning samt mot funktionsnedsättningar inom hörsel, syn 

och språk (ibid).  

 

Speciallärarens yrkesroll är komplicerad att definiera. Enligt skollagen (SFS: 2010:800) 

“...ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”. Det betyder att det inte finns krav på 

utbildning för uppdraget, enligt Byström (2018). Den tydligaste uppdragsbeskrivningen 

återfinns i högskoleförordningen (SFS 2011:688) som uttrycker utgångspunkten för 

yrkets innehåll och riktning: “För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap 

och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i 

behov av särskilt stöd”. Förmågor som studenten skall uppvisa är bland annat: “...att 

kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete 
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och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer”, “visa insikt i 

betydelsen av samarbete och samverkan med andra yrkesgrupper” samt “visa förmåga att 

identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens”.  

 

Under 2000-talet har arbetsuppgifterna för speciallärare blivit mer inriktade på 

handledning och rådgivning (Nilholm, 2007). När det gäller speciallärare med inriktning 

mot matematikutveckling har dessa en särskild kompetens kring matematikundervisning 

som främjar matematikutveckling för alla, vilket gör att specialläraren kan leda 

diskussioner kring utformningen av goda lärmiljöer i matematik (Holgersson och 

Wästerlid, 2018). I en klass är det vanligt att några elever hamnar i svårigheter i 

matematik. Då är specialläraren den naturliga resursen, som tillsammans med klassläraren 

kan kartlägga och planera anpassningar och extra stöd. Utifrån identifierade behov kan 

specialläraren arbeta både i klassen och enskilt med individer (Holgersson & Wästerlid, 

2018).  

 

3.3 Varför matematikscreening? 
Enligt Lunde (2011) måste skolan göra uppföljningar för att se hur olika insatser har 

fungerat, vad som behöver förändras och vilka nya angreppssätt som behöver provas för 

att elever skall utvecklas i matematik. Detta uppdrag gör att skolor behöver utveckla 

kompetensen att kartlägga alla elevers lärande i matematik både pedagogiskt och 

didaktiskt. En tidig identifiering av elevers matematiksvårigheter ger möjligheten att 

utforma en god lärmiljö, och därför anser Lunde (2011) att kartläggningar inte skall 

fokusera enbart på individnivå utan vara en analys av lärsituationer och samspel i klassen. 

 

Många forskare är överens om att taluppfattning är grundläggande för förståelsen i 

matematik (McIntosh, 2008; Lunde, 2011; Löwing, 2017) och att elever behöver utveckla 

en god taluppfattning för att lyckas i den fortsatta matematikutvecklingen. Begreppet 

taluppfattning är dock komplext och ges i forskningslitteraturen olika beskrivningar. 

Howden (1989) definierar den engelska termen för taluppfattning, number sense, med: 

Number sense can be described as good intuition about numbers and their 

relationships. It develops gradually as a result of exploring numbers, visualizing them 

in a variety of context, and relating them in ways that are not limited by traditional 

algorithms (Howden, 1989, s. 11).  



   
 

8 
 

McIntosh (2008) beskriver att det ofta förekommer svårigheter och missuppfattningar 

kring begrepp, procedurer och räknestrategier. För att dessa inte skall befästas måste 

svårigheterna lokaliseras och bearbetas för att inte bli bestående. McIntosh screening 

syftar till att synliggöra svårigheter med fokus på taluppfattning. McIntosh (2008) liksom 

Löwing (2017) framhåller vikten av att använda screening i matematik för att få en 

översiktlig bild av gruppens kunskaper och därigenom kunna anpassa undervisningen till 

gruppens behov. Malmer (2002) anser att många elever får matematiksvårigheter på 

grund av att undervisningen läggs på för hög abstraktionsnivå samt att eleverna får för 

lite tid på sig för att lära sig förstå de grundläggande begreppen. Om läraren inte 

kontrollerar att eleverna verkligen förstår det de håller på med, lär sig eleverna bara 

rutiner och strategier som inte håller när matematiken blir mer komplex (ibid). Att det 

finns en tydlig struktur och arbetsgång för att kartlägga elevers lärande i matematik är 

enligt Gustafsson (2009) även en angelägenhet för elevhälsan, då det ligger i deras 

uppdrag att uppmärksamma och stödja elever i behov av stöd.  

 

3.4 Lärmiljöer för matematiklärande 

Hur bör då matematikundervisningen se ut? Emanuelsson och Wallby (2013) belyser att 

det finns ett samband mellan undervisningens utformning och det eleverna lär sig, vilket 

innebär att sättet att undervisa spelar en avgörande roll för elevernas möjligheter att lyckas 

i matematik. Enligt Löwing (2017) krävs en genomtänkt och långsiktig planering från 

lärarens sida samt många tillfällen att träna under hela skoltiden för att eleverna skall 

bygga upp en god taluppfattning. Undervisning som är främjande bygger på att läraren 

kan anpassa språket så att eleverna förstår, kan konkretisera och koppla det som skall 

förklaras till verkligheten samt behärskar ämnet och didaktiken för alla stadier – inte bara 

i den åldersgrupp där undervisningen sker (ibid). Det krävs också enligt Helenius (2013) 

att läraren ser “förmågemålen” som delar av en helhet och inte något som betas av en 

efter en i undervisning och bedömning. Helenius (2013) beskriver att studier har visat att 

när det finns någon av förmågorna (förutom förmågan att hantera rutinuppgifter) med i 

undervisningen, utvecklas samtidigt även andra förmågor och menar att kursplanen i 

matematik ger stöd i hur undervisningen kan läggas upp: Undervisningen bör ge eleverna 

förståelse för begrepp och hur de relaterar till varandra, metoder för att lösa problem samt 

erbjuda rika möjligheter att resonera, redogöra och argumentera för idéer och lösningar 

(ibid). Emanuelsson & Wallby (2013) menar att vissa färdigheter måste vara befästa och 
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blivit till en rutin för att kunna resonera, lösa problem och argumentera. Dock menar 

Helenius (2013) att alltför stort fokus i undervisningen och matematiken läggs på 

rutinuppgifter. Malmer (1997) påpekar att läroboken kan bli ett stressmoment eftersom 

det är svårt att hinna med alla sidor i boken. Istället bör undervisningen byggas upp i olika 

inlärningsnivåer som går från det konkreta till det abstrakta. Detta styrker även Lundberg 

och Sterner (2009) och belyser att inlärning sker via fyra utvecklingsfaser; den laborativa 

fasen med konkret material, den representativa fasen, som ses som en mellanfas för att 

därefter arbeta med den abstrakta fasen där symbolspråket används och slutligen en 

återkopplingsfas där det inlärda befästs.  

 

Enligt Pettersson och Wistedt (2013) visar ett flertal studier att undervisning i matematik 

till största delen består av enskilt arbete i läromedel. Detta försvårar för läraren att 

upptäcka och utveckla elevernas förmågor och eleverna får en passiv roll som lärande. 

Trots att färdighetsträning behövs får den inte bli ett självändamål. Ett varierat utbud av 

metoder med undersökande aktiviteter, laborativa övningar och problemlösning varvat 

med enskilt arbete i läromedel ger störst möjlighet för eleverna att utveckla matematiska 

förmågor (ibid). Dessutom bör läraren både utmana och uppmuntra eleverna, ha höga 

förväntningar på deras förmåga samt ha passion för undervisning och lärande 

(Håkansson, 2011). Ökande helklassundervisning gynnar elevers utveckling av 

matematikkunskaper (Ryve, 2012), samtidigt som kraven på sammanhållna klasser ställer 

stora krav på klasslärare som är vana vid att speciallärare tar de elever som inte kan följa 

undervisningen (Hammarberg, 2015).  

 

3.5 Samundervisning 
Samundervisning handlar enligt Sundqvist (2014) om att speciallärare och lärare 

tillsammans undervisar klasser där det finns elever i behov av specialpedagogiskt stöd. 

Genom att öka lärartätheten finns möjligheten att individualisera för eleverna och därmed 

kunna möta deras behov. Enligt Sundqvist (2014) innefattar samundervisning förutom 

gemensam undervisning i klass även gemensam planering och reflektion i form av 

samarbetande samtal. 
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När det gäller undervisningssituationen beskriver Sundqvist (2014) fem varianter av 

samundervisning: 

 Assisterande samundervisning – en av lärarna har den ledande rollen och det 

huvudsakliga ansvaret medan den andre läraren sitter med som observatör eller 

hjälper de elever som inte har förstått  

 Parallell samundervisning – gruppen delas upp och undervisas av varsin lärare där 

lektionsinnehållet kan vara detsamma eller styras utifrån elevernas behov 

 Stationsundervisning – eleverna jobbar i olika grupper och roterar mellan olika 

stationer i klassrummet. Lärarna finns vid de stationer där elever behöver stöd, 

medan övriga stationer är lärarlösa  

 Komplementär samundervisning – en modell där lärarna kompletterar varandra i 

undervisningen på så sätt att den ena läraren förstärker det den andra säger till 

exempel genom att visualisera, demonstrera eller ställa frågor 

 Teamundervisning - båda lärarna är “huvudlärare” och växelverkar i klassrummet. 

I ett forskningsprojekt genomfört av Persson och Persson (2012) där speciallärare och 

lärare samverkade i undervisningssituationen, framkom att samundervisning gynnade 

elever i behov av särskilt stöd eftersom de fick möjligheten att delta i klassrums-

undervisningen och samtidigt kunna ta del av undervisning i liten grupp eller enskilt. 

Något annat som visade sig i studien var att lärarna utvecklade ett mer professionellt 

förhållningssätt till undervisningssituationen. Genom samundervisning fick lärarna 

distans till sin egen undervisning och kunde tillsammans analysera, diskutera och 

utveckla den egna praktiken. Enligt Sundqvist (2014) kan samarbete ske genom att 

specialläraren samundervisar tillsammans med klassläraren i klassrummet så att 

klassundervisningen och specialundervisningen slås samman till en inkluderande praktik.  

 

Vanligtvis arbetar lärare självständigt, därför är samundervisning något som bryter 

normen och upplevs ofta ansträngande. Forskningsresultat (Murawski & Lochner, 2011; 

Sileo, 2011) visar att de speciallärare/lärare som lyckas bäst med att genomföra 

samundervisning är de som har gott självförtroende, har god lärarkompetens, är 

problemlösningsfokuserade och kan kommunicera för att undvika konflikter, är duktiga 

på att organisera, är flexibla och är villiga att lägga tid på gemensam planering. 
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Samundervisning börjar ofta med att specialläraren finns med i klassrummet, därefter sker 

en stegvis förändring till att vara medundervisare för att till sist likvärdigt dela ansvaret 

för planering, undervisning, problemlösning och reflektion (ibid). Svårigheter vid 

samundervisning kan enligt Murawski och Lochner (2011) samt Sileo (2011) vara att det 

inte finns någon policy eller tradition av att bedriva samundervisning på skolan och det 

därmed inte ges stöd och tid från skolledningen, vilket i praktiken ger en ökad 

arbetsbelastning för dem som vill genomföra samundervisning. Andra svårigheter kan 

vara mellan de samarbetande parterna: Samarbetsförmågan kan vara otillräcklig och olika 

sätt att undervisa och bemöta elever i behov av stöd leda till konflikter (ibid). 

 

För att skapa och bibehålla ett lyckat samarbete anser Friend och Cook (2010) att det är 

viktigt att fördela arbetet lika, både i och utanför klassrummet. Samarbetet bör starta innan 

eleverna börjar sitt läsår, då det behöver läggas tid på planering och diskussioner för att 

få möjlighet att delge och använda varandras kompetenser. I denna fas behöver också 

tydliga mål för undervisningen fastställas, tillsammans med en tidsplanering för ämnets 

delmoment under läsåret (Ibid). När läsårsplaneringen är upprättad föreslår Murawski 

(2009) att samarbetspartnerna utformar och använder sig av en mall för veckoplanering, 

där detaljer kring metoder, material och arbetssätt skrivs in. Detta fungerar både som en 

”kom-ihåg-lista” och är en förutsättning för att båda skall vara insatta i vad som skall 

hända under dagens lektion, vem som skall göra vad under lektionen, vilka 

instruktionsmodeller som skall användas och vilka anpassningar som är tänkta att göras 

för vissa elever. Efter en genomförd lektion menar Murawski (2009) att det oftast inte 

krävs mer än några minuters gemensam reflektion för att diskutera vad som noterades 

under lektionen, om något behöver repeteras nästa lektion, vad som inte fungerade, om 

målet med lektionen nåddes eller vad som behöver justeras i planeringen inför kommande 

lektion.  

 

3.6 Samarbetande samtal 
Sundqvist (2012) beskriver olika typer av specialpedagogiska handledningssamtal, vilka 

kan vara i form av rådgivande, reflekterande och/eller samarbetande samtal. I den 

rådgivande handledningen är den specialpedagogiska kunskapsförmedlingen central och 

i den reflekterande handledningen är speciallärarens roll att få läraren att reflektera över 

sin egen handling och utifrån det utveckla nya tankar för att finna lösningar på sina 
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frågeställningar. I den handledningsform som författaren kallar samarbetande samtal styr 

deltagarna samtalet tillsammans och ingen är överordnad den andra. I det samarbetande 

samtalet tas speciallärares och lärares olika kunskaper tillvara och kan bidra till en 

utveckling av praktiken (ibid). Ahlberg (2015) menar att handledning skall genomföras i 

form av samtal som reflekterar över erfarenheter i verksamheten och som inte är direkt 

kopplad till tvånget att bli handledd. För att samtal skall betraktas som handledning skall 

den anknyta till en yrkespraktik och till yrkesutövarens egen verksamhet. För att 

handledning skall bli en skolutvecklingsprocess anser Åsén Nordström (2017) att 

samtalen skall innefatta såväl problematisering som reflektion. Stedt (2013) belyser att 

en viktig förutsättning för att kunna samverka i syfte att utveckla skolverksamheten är att 

lärarna ser varandra som tillgångar och inte ett hot. Är det ett öppet samtalsklimat kan 

deltagarnas olika åsikter ligga till grund för nya tankesätt och i förlängningen ett 

förändringsarbete. Sundqvist (2014) betonar vikten av att det i samarbetande samtal finns 

en jämbördighet mellan specialläraren och läraren. Båda har kunskaper och skall 

handleda varandra i syfte att utveckla undervisningen på gruppnivå. I samarbetande 

samtal styrs fokus från individ till sammanhang, vilket gör det möjligt att se nya lösningar 

(ibid). I väldigt starka samarbetsgrupper kan det dock enligt Stedt (2013) uppstå problem. 

Samarbetet kan bli väldigt personbundet och de personer som samarbetar är svåra att 

ersätta. Det kan också leda till ett likformigt tänkande där det är svårt att som enskild 

individ föra fram nya idéer (ibid). Enligt Sileo (2011) utgör det samarbetande samtalet 

grunden för samundervisningen där lärares och speciallärares expertis tas tillvara inför 

aktionen. I planeringsfasen ingår reflektion över vad som antas kommer att hända under 

lektionen, vilken som skall undervisa olika moment, vilka instruktioner som skall ingå 

och vilka eventuella anpassningar som behöver göras för enskilda elever. Under 

efterarbetet görs reflektioner kring hur väl planeringen fungerade och utifrån det 

gemensamt besluta om hur nästa lektion skall utformas (ibid).  
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 4. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Nedan presenteras det teoretiska perspektiv som valts för denna studie. Det 

sociokulturella perspektivet beskriver hur vi ser på lärande och påverkar tolkningen i 

analyserna och styr även metodens utformning.  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Ur det sociokulturella perspektivet ses lärande som något som skapas tillsammans med 

andra. Kunskap uppstår i ett sammanhang då kunskap förmedlas. Det centrala i det 

sociokulturella perspektivet är språk och kommunikation där vi formas av varandra i ett 

samspel (Dysthe, 2003). I denna studie ses detta som en utgångspunkt vad gäller lärande. 

I studien ses tänkandet som en kollektiv process för att synliggöra hur ett samarbete 

mellan speciallärare och lärare kan utvecklas. Säljö (2014) beskriver att kommunikation 

och tänkande inte handlar om biologiska processer utan att utvecklingen sker inom 

kulturella eller sociala ramar. Människor har alltid lärt och delat med sig av kunskap till 

varandra. Inlärning sker i praktiskt och kommunikativt samspel med andra. I social 

interaktion tar vi över sätt att resonera och förstå och med hjälp av språk och reflektion 

erövras nya sätt att tänka och nya sätt att förstå världen. Tänkande kan ses som en 

kollektiv process som både äger rum mellan människor och inom människor. Samtal och 

“samlyssnande” leder till att människor kommer att dela varandras analyser och 

slutsatser. Genom språklig kommunikation kan vi etablera och upprätthålla en gemensam 

förståelse (ibid). Vygotskij (1978) beskriver att lärandesituationen bör utgå från vad 

individen redan kan men där tyngdpunkten bör ligga på potentialen att utvecklas. Utifrån 

den kompetens individen besitter kan samarbete och vägledning leda till nya kunskaper. 

Individen är själv aktör och skapar sin egen utveckling inom ramen för de möjligheter 

som erbjuds (ibid). 
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5. Metoder och material 
Följande avsnitt inleds med en redovisning av fallstudie som metod för att besvara 

studiens frågeställningar. Sedan redovisas urval, datainsamlingsmetoder och metoden för 

analys av studiens empiri. Därefter följer procedur, samt de etiska överväganden som 

tagits i denna studie. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

5.1 Metodval 
Som metod valdes en kvalitativ fallstudie, en forskningsstrategi som används för att 

fokusera på hur komplexa sammanhang fungerar (Denscombe, 2016). Eftersom syftet 

med studien var att undersöka hur samundervisning och samarbetande samtal kan 

utveckla samarbetet mellan speciallärare och lärare, ansågs fallstudie som en passande 

metod. Enligt Bryman (2011) bygger fallstudier på en kvalitativ forskningsstrategi där 

tonvikten oftare ligger på informanters tankar och åsikter än på mängden insamlad data. 

I den kvalitativa forskningen ligger tyngden på en förståelse av den sociala verkligheten 

och hur deltagarna tolkar denna verklighet. Då studien undersöker möjligheter och 

utmaningar att via samplanering och samundervisning kunna utveckla ett samarbete, 

valdes en metod som fokuserar på processer. Fallstudien passar enligt Denscombe (2016) 

för småskalig forskning på en undersökningsplats och ger möjlighet att använda olika 

forskningsmetoder.  

 

5.2 Urval  
Fallstudien genomfördes i två olika praktiker. Detta är enligt Descombe (2016) en fördel 

eftersom ett enda fall endast kan tillhandahålla beskrivningar av en situation. Kan däremot 

en process jämföras, blir en analys mer tillförlitlig. Urvalet är det (Bryman, 2011) kallar 

ett bekvämlighetsurval, det vill säga att forskaren väljer de objekt som ligger nära 

tillhands och är tillgängliga. Fördelen med bekvämlighetsurval är enligt Denscombe 

(2016) att det är enkelt och snabbt att få tillgång till informanter.  

 

Nedan beskrivs de båda skolorna och de lärare som ingår i studien. För att säkerställa att 

undersökningen genomförs konfidentiellt har skolorna getts fiktiva namn och deras 

placeringsorter anges inte. Av samma anledning namnges ej lärarna och i resultatet 

redovisas lärarnas svar övergripande utan att skoltillhörighet preciseras.  
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Tallskolan 
Tallskolan är en F-9 skola med cirka 300 elever. Skolan ligger i en tätort med cirka 750 

invånare. Personalen är indelad i F-6 och 7–9. Eleverna däremot är indelade i F-5 och 6–

9 då årskurs 6 av utrymmesskäl inte får plats i tidigare-delen. Årskurs 6 består av 31 

elever som undervisas av två lärare på matematiklektionerna. Klassen delas då in i två 

grupper. Eftersom grupperna inte är fasta utan varierar från lektion till lektion så ingår 

båda lärarna i studien. En av de deltagande lärarna arbetar på mellanstadiet, är behörig i 

matematik för låg- och mellanstadiet och har undervisat i matematik i 21 år. Den andra 

läraren arbetar på högstadiet, är behörig i matematik från 1–6 och har undervisat i 

matematik i 19 år.  

 

Granskolan 
Granskolan är en fyrparallellig 7–9 skola med cirka 400 elever och ligger placerad i en 

stad med ungefär 25 000 invånare. Upptagningsområdet är till största delen villaområden. 

Den klass åtta som läraren i studien undervisar består av 31 elever. Läraren är behörig i 

matematik på högstadie- och gymnasienivå och har undervisat i matematik i 20 år. 

Läraren arbetade först på gymnasiet, men de senaste 16 åren har undervisningen bedrivits 

på högstadiet. Under lektionerna deltar även en studiehandledare då det är tre nyanlända 

elever som behöver språkstöd. Denna person deltar inte i planering av undervisningen 

utan finns tillgänglig i klassrummet för att kunna ge förklaringar på elevers modersmål. 

Studiehandledaren deltar därför inte som informant i denna studie. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder  
Vid datainsamlingen användes olika metoder: Intervjuer, samtal och observationer - så 

kallad triangulering - vilket ger ytterligare stöd för resultaten eftersom samma fenomen 

undersöks på flera sätt (Bryman, 2011). Tabell 4.1 som följer nedan, beskriver vilka 

metoder som använts för att samla in den empiri som efterfrågas i forskningsfrågorna.  

Tabell 4.1. Metoder för att samla in data till forskningsfrågorna 

METOD FÖR DATAINSAMLING INFORMATION TILL FORSKNINGSFRÅGA 

INLEDANDE INTERVJU MED LÄRARE 1. 2 

SAMARBETANDE SAMTAL 1, 2, 3 

DELTAGANDE OBSERVATIONER 2 

AVSLUTANDE INTERVJU MED LÄRARE 1, 2, 3 
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5.3.1 Intervju  

En av de metoder som valdes för att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i 

planerings- och undervisningssituationerna var en kvalitativ semistrukturerad intervju, en 

metod där tyngdpunkten läggs på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 

Intervjun ger enligt Bryman (2011) möjlighet till fylliga och detaljerade svar. Enligt Hägg 

och Kuoppa (2007) bör inledande frågor vara av en allmän karaktär och röra 

informantens bakgrund, vilket lägger grunden för spontana och rika beskrivningar under 

resterande del av intervjun. I den semistrukturerade intervjun har forskaren en 

intervjuguide över specifika teman som skall beröras, där flexibilitet finns vad gäller 

ämnenas ordningsföljd och möjlighet att låta informanten tala mer utförligt inom det tema 

som tas upp (Denscombe, 2016). En svårighet i intervjun kan vara att få informanterna 

att öppna sig, vilket kan motverkas med öppna frågor (Bryman, 2011). Enligt Denscombe 

(2016) är en av nackdelarna vid intervju att svaren kan förskönas eller att respondenten 

inte svarar ärligt, så kallad intervjueffekt, och rådet är att forskaren intar en mer passiv 

och neutral hållning för att informanten skall ge ärliga svar. 

 

5.3.2 Samarbetande samtal  

I denna studie har vi valt att använda det Sundqvist (2012) benämner samarbetande 

samtal, en handledningsform mellan speciallärare och lärare som karaktäriseras av att 

samtalen är ett diskussionsforum som via utbytande av tankar och idéer leder fram till 

lösningar på problem eller dilemman. Här har specialläraren och läraren samma status. 

Kärnan i samarbetande samtal är att reflektion fungerar som både mål och medel. 

Reflektion beskriver Sundqvist (2012) som en målinriktad, systematisk dialog där gamla 

tankemönster utmanas i strävan efter att utveckla nya lösningar. Det finns dock enligt 

Sundqvist (2012) en risk att det i de samarbetande samtalen fokuseras och reflekteras 

enbart kring handling och inte på individers situation. Det är därför viktigt att i samtalen 

ha en strategi för att båda delarna kommer med i reflektionen.  

 

5.3.3 Deltagande observation  

Denscombe (2016) menar att deltagande observation skapar bra förutsättningar när det 

gäller att bibehålla den naturliga miljön och ger möjligheter att få insikter i sociala 

processer. Några av fördelarna med att använda deltagande observation är att möjlighet 

ges att få en bild av den sociala verkligheten, att tolkningar kan utgå från beteenden och 

inte det som sägs samt att det ökar sannolikheten att upptäcka oväntade teman och 
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frågeställningar (Bryman, 2011). Denscombe (2016) belyser att ett problem vid 

observationer där forskaren enbart observerar kan vara att forskaren stör den naturliga 

miljön. 

 

5.4 Procedur 
Skolor tillfrågades och rektorerna var positiva till ett genomförande av studien. De 

kontaktade skolorna och informanterna var sedan tidigare kända av forskarna. Några av 

de lärare som undervisar i matematik tillfrågades och därefter anmälde sig de aktuella 

lärarna frivilligt. För att skapa möjlighet till samarbete mellan lärare och forskare sågs 

frivillighet som en viktig förutsättning för deltagande, vilket är centralt enligt Sundqvist 

(2014). 

 

Vid första besöket i verksamheten skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) ut till alla 

vårdnadshavare via mejl. Under en efterföljande matematiklektion fick eleverna 

information om forskningsprojektet och gav samtycke till att undersökningen 

genomfördes tillsammans med deras lärare. Därefter, för att ha en tydlig utgångspunkt för 

samundervisning och samarbetande samtal, genomfördes McIntosh matematikscreening 

i helklass under en matematiklektion. Undervisande lärare var de som genomförde 

screeningen och rättade alla tester utifrån McIntosh (2008) handbok. Kriterier för vilka 

områden som skulle definieras som svårigheter bestämdes i samråd mellan speciallärare 

och lärare: Om två tredjedelar av eleverna eller fler svarat fel på de frågor som 

kontrollerar förståelsen inom ett område, signalerade det ett område som behövde 

behandlas i undervisningen på gruppnivå för att eleverna skall kunna gå vidare i sitt 

lärande. Under förberedelserna inför studien genomfördes också två pilotintervjuer, vilket 

ledde till att en del frågor förtydligades och/eller omformulerades för att kunna ge 

information motsvarande syftet med studien. Alltför många intervjufrågor visade sig ha 

fokus på matematikscreening och taluppfattning, vilket inte var studiens syfte och därmed 

togs bort, och i stället lades nya intervjufrågor till som behandlade effekter av samarbete 

mellan klasslärare och speciallärare. 

 

För att samla empiri som berör framgångsfaktorer och utmaningar i planerandet av 

samundervisning samt framgångsfaktorer och utmaningar i undervisningssituationen 

genomfördes enskilda intervjuer med klasslärarna. Den inledande intervjun förbereddes 

med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 2). De inledande frågorna behandlade lärarnas 
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bakgrund. Därefter följde frågor runt lärarnas syn på undervisning i matematik, 

matematikscreening och synen på den aktuella elevgruppen. Intervjuerna genomfördes i 

ett ostört rum och lärarna gav sin tillåtelse att spela in intervjun via mobilen. Under 

intervjun gjordes ett antal sammanfattningar av det sagda för att kontrollera att svaren 

uppfattats rätt. Efter intervjun bytte forskarna material med varandra. Inspelningen 

genomlyssnades och därefter transkriberades materialet. Efter transkriberingen 

genomlyssnades inspelningen ytterligare en gång för att kontrollera att inget hade 

missuppfattats. 

 

Inför och mellan samundervisningstillfällena genomfördes samarbetande samtal där 

speciallärare (forskare) och lärare träffades i en ostörd lokal på skolan. Det blev 

sammanlagt fyra träffar per skola och tidsåtgången var ungefär 60 minuter vid varje 

tillfälle. I det första samarbetande samtalet analyserades screeningens resultat på 

gruppnivå för att hitta område/områden där det fanns ett stödbehov för hela gruppen. 

Planering gjordes därefter av speciallärare (forskare) och lärare tillsammans där metoder, 

material och arbetssätt bestämdes innan genomförande av lektion och utifrån pedagogiska 

diskussioner kring tillgänglighet och anpassningar. Detta för att skapa struktur och 

trygghet inför undervisningssituationen. Planeringen skrevs ned i den i förväg utformade 

mallen “Lektionsplanering och reflektionsprotokoll” (Bilaga 3). Där dokumenterades mål 

för lektionen med koppling till styrdokumenten, lektionens början, tillgänglighet, 

aktiviteter, arbetsformer, variationer och utmaningar, uppföljning/återkoppling samt 

lektionens avslut. För att skapa struktur i samtalen användes denna mall som underlag vid 

samtliga samtal. 

 

De därefter följande samtalen inleddes med att delge varandra de enskilda reflektioner 

som skrivits ned i mallen “Lektionsplanering och reflektionsprotokoll” (Bilaga 3) efter 

lektionsslut för att synliggöra vad som varit bra och vad som behövde utvecklas i 

samundervisningssituationen kopplat till planeringspunkterna. Utifrån vad som 

framkommit i reflektionerna gjordes därefter planering för kommande lektion. De 

samarbetande samtalen spelades in och de inspelade samtalen byttes mellan forskarna för 

transkribering och en första kodning.  
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För att observera hur samarbetande samtal och samundervisning kan bidra till att utveckla 

ett samarbete som kan stödja och stimulera alla elever på gruppnivå genomfördes 

sammanlagt tre deltagande observationer vid respektive skola. Vid den första 

samundervisningsinsatsen hade läraren huvudrollen och specialläraren (forskaren) gav 

stöd till enskilda elever under lektionens gång. Vid de två följande samundervisnings-

tillfällena hade specialläraren en mer aktiv roll i undervisningsinsatserna, då 

stationsundervisning och uppföljningar i helklass genomfördes. Fältanteckningar skrevs 

efter varje avslutad lektion.  Enligt Denscombe (2016) skall fältanteckningar alltid göras 

i direkt anslutning till den handling som utförts i forskningssyfte, då det mänskliga minnet 

är selektivt och det är lätt att glömma saker. 

 

Utifrån analys av tidigare insamlad empiri och för ytterligare datainsamling utformades 

frågor till den avslutande intervjun (Bilaga 5). Frågorna behandlade möjligheter och 

hinder för samarbetande samtal, lärarens upplevelse av den gemensamma undervisnings-

insatsen samt avslutande reflektioner. Även här genomfördes två pilotintervjuer, dock 

utan efterföljande korrigeringar då frågorna ansågs täcka in studiens syfte. I den 

uppföljande intervjun blev utmaningen att förhålla sig till ett genomförande som 

observerats utan att lägga fram egna åsikter eller värderingar. För att förebygga detta 

formulerades öppna frågor av karaktären: “Vilka möjligheter...” och “Berätta...”. 

Intervjuerna spelades in och byttes mellan forskarna för att minska risken för partiskhet 

till den egna aktionen (Denscombe, 2016). Efter genomlyssning transkriberades 

materialet som underlag för analys.  

 

5.4.1 Analysmetod 

Då syftet med studien var att tillföra kunskap om hur samundervisning och samarbetande 

samtal kan utveckla ett samarbete mellan speciallärare och lärare som kan stödja och 

stimulera alla elever på gruppnivå, valdes tematisk analys som metod för att bearbeta och 

analysera empirin. Denna metod innebär enligt Braun och Clarke (2006) att identifiera, 

analysera och beskriva de mönster i empirin som har relevans för forskningsfrågan. Enligt 

Bryman (2011) kan en tematisk analys utföras på två olika sätt: Teman kan sökas i 

empirin eller så kan empirin sorteras in i redan utvalda teman. I studien valdes det senare, 

och en analysmall utarbetades utifrån det som Sundqvist (2012, 2014) ser som 

förutsättningar för att samarbetande samtal och samundervisning skall kunna vara en 
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samarbetsform som ger alla elever det stöd och de utmaningar de behöver i helklass 

(Bilaga 3). Förutsättningarna fick utgöra kategorier för olika teman, vilka presenteras 

utförligare i kommande stycke. Sundqvists (2012, 2014) förutsättningar kopplades i 

analysmallen till de olika forskningsfrågorna för att skapa möjlighet att vid analysen 

kunna koda och sortera empirin på ett strukturerat sätt.  

 

Som utgångspunkter för att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i planerandet 

av samundervisning med avseende på att kunna utveckla metoder, material och arbetssätt 

användes Sundqvists (2012, 2014) förutsättningar “Tydliga mål med samundervisning”, 

“Gemensam identifikation och kartläggning”, “Gemensam analys och perspektiv-

vidgning”, “Skapa nya handlingsalternativ”, “Upprätta läsårs- och lektionsplaneringar” 

samt “Utvärderingar”. När det gällde att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i 

undervisningsinsatsen vid samundervisning användes Sundqvists (2012, 2014) 

förutsättningar “Lärarna drar nytta av varandras kunnande och arbetssätt”, “Identifierar 

specialbehov i klassen och tillmötesgår dessa behov”, “Lärarna ger instruktioner på olika 

sätt” och “Gemensamma regler för alla elever”. För att identifiera på vilket sätt gemensam 

reflektion och samarbetande samtal kan leda till en utveckling av samarbetet mellan 

speciallärare och lärare var utgångspunkterna i Sundqvists (2012, 2014) förutsättningar 

“Gemensamma mål och elever”, “Att aktörerna har vilja och intresse att förändra”, “Alla 

aktörer bidrar med sin pedagogiska kunskap”, “Tillit och respekt”, “Alla kan påverka”, 

“Samtalen genomförs strukturerat”, “Alla aktörer har kunskap om handledande samtal”, 

“Kommunikativ kompetens” och “Problemlösnings-kompetens”. I analysarbetet kodades 

den empiri som framkommit i intervjuer, deltagande observationer och samarbetande 

samtal. Transkriberingar var underlag för kodning när det gällde intervjuer och samtal. 

För att koda deltagande observationer användes de mallar där lektionsplanering och 

reflektion dokumenterats (Bilaga 4). Koderna sorterades sedan in under de kategorier som 

skapats i analysmallen (Bilaga 3).  

 

Studiens forskningsprocess och analysmodell kan beskrivas som en upprepad kedja av 

datainsamling och analys, vilket illustreras med figur 5.1: 
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Figur 5.1 Illustration av forskningsprocessen 

Inledningsvis granskades och kodades reflektioner från de samarbetande samtalen och 

empiri från intervjuerna. Därefter gjordes en kategorisering. I detta skede av analysen 

framkom exempelvis koder av typen: “Vi lär ju av varandra”, “Vi angriper problem och 

möjligheter på olika sätt”, “Vi kan ju lite olika saker”, “Olika kompetenser leder till 

utveckling” och “Man hjälper varandra”. Koderna sorterades in i analysmallen (Bilaga 3) 

då de tolkades att vara några orsaker som kunde ha betydelse för samarbetet mellan 

speciallärare och lärare. Därefter påbörjades en ny fas av datainsamling.  

 

En utmaning i metoden att samla och analysera empiri var att utskrifter från intervjuer 

och reflektioner från samtal krävde en noggrann granskning och innebar en succesiv 

process av kodning och kategorisering. Vinster med den valda modellen var att data 

kunde hämtas från flera olika datainsamlingsmetoder samt att de teorier som utvecklades 

under analysen var förankrade i verkligheten och kunde på så sätt även komma till nytta 

i verksamheten. 

 

5.5 Etiska riktlinjer 
Hänsyn har tagits till god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) för att skydda enskilda 

personer och verksamheter. Lärarna informerades muntligt om undersökningen och dess 

syfte samt fick ge sitt samtycke till att delta i undersökningen. De fick även information 

om att uppgifterna behandlas konfidentiellt och enbart används för studiens ändamål samt 

att inspelade intervjuer och underlag från observationer och handledande samtal kommer 

att förstöras efter studiens slutförande. Även information om att medverkan var frivillig 
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samt möjlighet att avbryta deltagandet informerades lärarna. Eleverna informerades om 

att studien skulle genomföras i klassen och att den enbart skulle fokusera på 

undervisningen.  Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades hem till vårdnadshavarna i de 

klasser där studien genomfördes. 

 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Att som forskare vara en del av den praktik som studeras försvårar möjligheten att vara 

opartisk och objektiv (Denscombe, 2016). För att uppnå en större tillförlitlighet har 

intervjuerna och samtalen spelats in, fältanteckningar har förts under arbetets gång och 

insamlad empiri har bytts mellan forskarna för transkribering. Att byta empiri inför 

transkribering gjordes för att öka tillförlitligheten, men även för att säkerställa att inga 

data skulle gå förlorad. Analysen har genomförts tillsammans. Då studien innehöll flera 

undersökningsmetoder innebar det att problemet sågs ur flera synvinklar, en teknik som 

rekommenderas av Bryman (2011) eftersom triangulering resulterar i en större 

tillförlitlighet när det gäller resultaten. Resultat och diskussionsdelen delades in i stycken 

utifrån forskningsfrågorna för att säkerställa att frågorna besvarades och diskuterades. En 

studie anses ha en god trovärdighet när det som undersöks är vad som var tänkt att 

undersökas (Bryman, 2011). För att säkerställa trovärdigheten utarbetades intervjuguider 

(Bilaga 2 & 5) och ett reflektionsprotokoll (Bilaga 4) utifrån forskningsfrågorna. Inför 

analys av insamlad empiri upprättades en analysmall (Bilaga 3) där Sundqvists (2012, 

2014) ramverk för samundervisning låg till grund för vad som sedan redovisades i 

resultatet.   
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultat och analyser från den genomförda studien av samarbetet 

mellan speciallärare och lärare. Inledningsvis redovisas de arbetsområden som vid 

kartläggning av elevernas kunskaper i taluppfattning antogs som grund för studiens 

planering samt lektionernas innehåll på respektive skola. Efter varje redovisad 

samundervisningsinsats kommer ett stycke kallat samarbetande samtal, vilket är en 

delanalys utifrån gemensamma reflektioner av den genomförda undervisningsinsatsen. 

Slutligen presenteras resultat och sammanfattande analyser redovisade utifrån 

forskningsfrågorna, där även empiri hämtad från lärarintervjuerna ingår.  

 

De tolkningar som görs i analysen utgår från det sociokulturella perspektivet där lärande 

ses som något som skapas tillsammans med andra och där språk och kommunikation är 

centralt (Dysthe, 2003). I analysen är Sundqvists (2012, 2014) ramverk för 

samundervisning (Bilaga 3) den utgångspunkt som används vid tolkning av empirin. 

 

6.1 Samundervisningsinsatser och samarbetande samtal 
För att ge en bild av planering och genomförande på respektive skola beskrivs detta 

övergripande i figur 6.1: 

 TALLSKOLAN GRANSKOLAN 

Arbetsområden utifrån 

screeningresultat 

Bråkräkning Strategier för huvudräkning och 

skriftliga beräkningar i 

multiplikation och division. Att 

kunna multiplicera och dividera 

med tal  

Lektion 1 Genomgång: Skillnad mellan 

bråk och heltal. Övningar: 

Färglägga bråk, färglägga 

decimaler. 

Multiplikation och division 

med tal mindre än 1: 

Diskussion +EPA-övning att 

omvandla tal till 

vardagssituationer. 

Lektion 2 Genomgång: Förlänga och 

förkorta bråk. Träning med 

bråkcirklar/bråkstegar. Övning: 

Tärningsspel (addera bråk). 

Tre stationer, varav det vid två 

av dem finns valbara alternativ: 

Luffarschack med 

decimaltal/Tusenfotingen, Rika 

tal, Samarbetsövning – delar av 

en hel. 

Lektion 3 Fyra stationer: Ipad – Dragon 

box (ekvationsövningar), 

Färglägga bråk. Tärningsspel – 

addera bråk, 

problemlösningsuppgift. 

Skriftliga räknestrategier i de 

fyra räknesätten. 

 
Figur 6.1 Översikt av arbetsområden 
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6.1.1 Tallskolan  

Vid analys av McIntosh testet visar resultatet att ett utvecklingsområde är bråkräkning. 

Klassläraren berättar att klassen arbetat med bråk föregående läsår men att det ännu inte 

är befäst. Arbetsområdet att fokusera på under aktionen blir då bråk, och en planering 

läggs upp där tanken är att undervisningen skall erbjuda möjlighet att börja med konkret 

material och därefter komma vidare till det mer abstrakta räknandet. De tre lektionerna 

som planeras initialt är en del av ett större arbetsområde. Uppgifterna som väljs ut skall 

passa alla elever. En inventering görs av vilket konkret material som finns på skolan, och 

för att hitta praktiska övningar inför lektionstillfällena görs en sökning på internet. I 

aktionen ingår de två lärare som undervisar klassen i matematik samt forskaren, här i form 

av speciallärare i matematik. 

 

Samundervisningsinsats 1 
Den första lektionen inleds med en genomgång där lärarna beskriver och diskuterar vad 

skillnaden är mellan ett heltal och ett bråktal. Exempel visas på bråk som del av en hel 

och del av ett antal. En tredjedel av en cirkel och en tredjedel av tolv cirklar visas på 

tavlan. Därefter kommer en genomgång av täljaren och nämnarens betydelse, att täljaren 

beskriver antalet delar och nämnaren beskriver helheten. Lärarna turas om i genomgången 

och ansvarar för olika delar. Därefter delas eleverna in i par och gör uppgiften “färglägg 

bråk” hämtad från Nämnarens hemsida (ncm.gu). Med hjälp av två tärningar, där den ena 

visar täljaren och den andra nämnaren, bildas ett bråktal. Därefter färgläggs bråket på en 

spelplan som innehåller rader som är indelade i halvor, tredjedelar, fjärdedelar, 

sjättedelar, åttondelar och tolftedelar. Den som först lyckas färglägga sin spelplan vinner.  

  

När uppgiften är klar har en av lärarna ytterligare en genomgång som behandlar bråk i 

förhållande till decimaltal. Exempel ges med tiondelar och hundradelar i bråkform och 

hur de kan omvandlas till decimaltal. Till exempel att 1/10 går att skriva som 0,1 och 

3/100 som 0,03. Därpå följer övningen att ”färglägg decimaler” hämtad från Nämnarens 

hemsida (ncm.gu). Spelplanen presenteras genom att läraren ritar upp en rektangel på 

tavlan som delas in i tiondelar och en av tiotalsrutorna i hundradelar. Som exempel visas 

skillnaden mellan fem tiondelar och fem hundradelar. Spelplanen motsvarar en hel, där 

tiondelar och hundradelar finns utritade som exempel. Även tusendelar finns på 

spelplanen, men används inte vid detta tillfälle. Två tärningar behövs, en sexsidig och en 

tärning där sidorna är märkta med 1/10 och 1/100. Om tärningarna visar en trea och 1/100 
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så skall tre hundradelar fyllas i på spelplanen. Därefter skrivs vad tärningarna visar, både 

i bråk och decimalform och resultatet färgläggs sedan på spelplanen. Den som först har 

kommit till “en hel” vinner spelet. Lektionen avslutas med en inventering av vad eleverna 

tycker att de lärt sig under lektionen och vad de skulle göra annorlunda om de fick spela 

de två spelen igen.  

 

Samarbetande samtal 
Vid efterföljande samtal diskuteras att genomförda övningar går att genomföra med olika 

svårighetsnivå, något som passar för elevgruppen. Undervisningen behöver även 

fortsättningsvis planeras för att komma alla till gagn. En av lärarna uppmärksammar att 

det vid uppgiften färglägg bråk visar sig att det behövs en genomgång när det gäller 

förkortning och förlängning av bråk för att det skall bli mer befäst. Klassläraren har 

uppfattningen att eleverna inte tycker att de har räknat matte om det inte är i boken. Detta 

leder till diskussioner om i vilken mån matteboken skall få styra. Diskussionen leder fram 

till att en kombination av genomgångar, praktiska övningar, spel och mattebok är att 

föredra och inte vara så bundna vid ett specifikt läromedel. Vidare förs diskussion om hur 

arbetet skall läggas upp framledes för att få eleverna att förstå att det viktiga är vad de lär 

sig och inte hur långt de har kommit i boken. 

 

Samundervisningsinsats 2 
Den andra lektionen startar med genomgång av addition med bråk, med förkortning och 

förlängning, för att hitta minsta gemensamma nämnare. Ett av exemplen på uppgift som 

både går att förkorta och förlänga är 5/20, vilket vid förkortning ger 1/4 och går att 

förlänga till 25/100 vilket även kan skrivas som 0,25. Även här delar lärarna upp 

genomgången och ansvarar för olika delar. Magnetiska bråkcirklar, vilka används på 

White-boarden för att illustrera hur en hel kan delas upp i olika delar, används parallellt 

med att läraren skriver uppgifter på tavlan. Eleverna får först försöka lösa själva, sedan 

diskuterar de sina lösningar i par och avslutar med gemensam diskussion i klassen. Det 

finns även bråkcirklar till hands för de som känner att de behöver konkret material. 

Därefter genomförs en paruppgift som innebär att skapa bråktal med hjälp av två 

tärningar. Första siffran anger täljaren och andra siffran anger nämnaren. Efter fyra slag 

har två bråktal skapats som sedan skall adderas. Möjligheten finns att arbeta på olika 

svårighetsnivåer genom att använda olika tärningar (1–6, 1–10 och 1–20). Lektionen 
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avslutas med en gemensam diskussion om hur arbetet har lyckats i de olika paren, med 

exempel på bråktal som varit enkla eller svåra att lösa. 

 

Samarbetande samtal 
I det efterföljande samtalet framkommer att lärarna upplever att en del elever är mindre 

aktiva i räknandet och låter sin parkamrat räkna ut uppgifterna själva. Ett alternativ som 

diskuteras är att enbart välja 6-sidiga tärningar. När 20-sidiga tärningar används blir det 

svårt att lösa uppgifter av typen 15/7 + 11/10. Lärarna beskriver att när de försöker få 

eleverna att välja 6-sidiga tärningar så lyckas det inte alltid då parkamraten tycker att det 

är roligt med utmaningar och vill lösa uppgiften. En annan reflektion är att inför liknande 

uppgifter i förväg ha delat in eleverna i jämbördiga par så att svårighetsgraden på givna 

uppgifter passar båda i paret. Lärarna är överens om att en utmaning är att få alla elever 

aktiva och bestämmer att ta vara på möjligheten när det under aktionen finns tillgång till 

en extra person i klassrummet. För att få alla elever aktiva planeras därför 

stationsundervisning in inför det tredje tillfället.  

 

Samundervisningsinsats 3 
Sista lektionen består av fyra stationer. Instruktioner om grupptillhörighet, startstation 

samt i vilken ordning stationerna skall genomföras informeras i förväg för att 

lektionstiden skall kunna utnyttjas till fullo. På stationerna genomförs övningar på iPad,  

“färglägg bråk” från lektion ett, tärningsövning från lektion två (den här gången fylls det 

på med tusendelar) samt en problemlösningsuppgift:  

En järv äter upp en get på 3 timmar och en björn äter upp en get på 6 timmar. 

1. Kan de äta upp en get på en timme om de äter tillsammans och lika fort hela 

tiden? 

2. Hur lång tid tar det för järven och björnen att tillsammans äta upp en get? 

Lektionen har inget riktigt avslut då tiden är för knapp. När sista stationen är avverkad är 

det dags för rast. 

 

Samarbetande samtal 
Det sista samtalet fokuserar dels på vad som framkommit under lektionen, ett arbete som 

är påbörjat och kommer att fortsätta ytterligare ett par veckor. Diskussioner om hur det 

fortlöpande arbetet i klassen kommer att se ut framöver. En reflektion är att utvärdering 

av den senaste lektionen och de tre lektionerna som ingått i aktionen behöver genomföras 
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i efterhand då tiden var för knapp vid det senaste lektionstillfället. Ett fortsatt arbete med 

abstrakt träning när det gäller mängdträning av bråk kommer att planeras in. Ett 

konstaterande är att arbete i grupp och korta pass leder till att effektiviteten blir högre. En 

av lärarna beskriver att problemlösningsuppgiften satte igång engagerade samtal mellan 

eleverna. Lärarna reflekterar över att arbetet framöver skall fokusera på hur olika problem 

skall angripas och träna på olika strategier vid problemlösning med bråk. Ett förslag är 

att inleda varje lektion med en problemlösningsuppgift både vad gäller bråk och 

problemlösning i allmänhet.  

 

6.1.2 Granskolan 

Vid analys av den inledande McIntoshscreeningen är det utmärkande att undervisningen 

behöver erbjuda eleverna möjlighet att utveckla strategier för huvudräkning och skriftliga 

beräkningar i multiplikation och division. Att kunna multiplicera och dividera med tal 

mellan 0 och 1 är även det något som behöver behandlas i undervisningen. Planeringen 

för undervisningsinsatsen baseras därför på dessa områden.   

 

Samundervisningsinsats 1 

Den första lektionen inleds med en lärarledd klassdiskussion för att med argument 

kopplade till vardagshändelser visa att multiplikation inte alltid gör att svaret blir större 

och division inte alltid gör svaret mindre. Multiplikation illustreras som en area för att 

tydliggöra 0,5 x 4 = 2 och visas här som figur 6.3: 

 

    

    

 

 

    

    

 

Figur 6.3 Illustration av multiplikationen 0,5 x 4 = 2 

 

Andra exempel, som “Om varje person äter 2/3 av en pizza, hur många pizzor behövs då 

till 6 personer?” (6 x 2/3 = 4) och “Om jag delar mina 15 äpplen i halvor, hur många 

halvor har jag då?” (15/0,5 = 30) diskuteras och illustreras. Läraren genomför 

diskussionen med klassen och specialläraren illustrerar på tavlan. Därefter genomförs en 

övning enligt Enskilt-Par-Alla (EPA), där eleverna först får tänka enskilt en stund, 

därefter diskutera sina tankar med en klasskamrat och slutligen diskuteras olika lösningar 
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i helklass. Uppgiften är att omvandla några tal till vardagssituationer. Den sista delen av 

lektionen genomförs spelet “Tusenfotingen” (hämtad från ncm.gu) gemensamt i klassen. 

Denna aktivitet är tänkt att utmana uppfattningen ”Det blir alltid större när man 

multiplicerar” och visa att det inte alltid stämmer. Först bestäms ett starttal, därefter slås 

en tärning och spelpjäsen flyttas på tusenfotingen så många steg som tärningen anger. 

Spelpjäsens stopposition markerar inom vilket talområde produkten av det givna startalet 

och en okänd faktor skall hålla sig inom. Med hjälp av miniräknaren ges förslag på vilka 

faktorer som kan komma ifråga. Vid nästa omgång utgör en av de faktorer som föreslogs 

i tidigare omgång starttal och tärningen slås för att ge ett nytt talområde på 

”Tusenfotingen” (se figur 6.4). 

 

    

Figur 6.4 Illustration av Tusenfotingen.                                    

 

Lektionen avrundas med en “sista minuten” där läraren uppmanar eleverna att reflektera 

över vad de tar med sig efter dagens lektion.  

 

Samarbetande samtal 
I det efterföljande samtalet framkommer lärarens tankar att eleverna blir aktiva när man 

kopplar ihop tal och räkning med något vardagligt och när lektionen går ut på att försöka 

avdramatisera och visa strategier för tänkande snarare än att snabbt komma fram till ett 

svar. Läraren framhåller åsikten att EPA gör att alla deltar utifrån sina förutsättningar och 
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utmanar även de duktiga när de får förklara för andra hur de tänker. Vi är överens om att 

det är bra att följa upp i klass så det finns chans att “modella” olika sätt att tänka. Att få 

diskutera och utmana elevernas tankar anser läraren stimulerar till utveckling, och 

argumenten i McIntosh (2008) handbok upplevs som stöd för undervisningen. Att spela 

spel av olika slag anser läraren också är stimulerande och gör aktivitetsnivån hög, men 

det upplevs av läraren som svårt att hitta praktiskt material då förrådet är ostrukturerat 

och att saker inte alltid bärs tillbaka efter användande. Tiden finns inte heller alltid för att 

leta material till praktiska lektionsinnehåll. En annan reflektion är att det är viktigt att ge 

studiehandledaren information innan lektionsstart, för att denne inte skall behöva fråga 

om till exempel hur spelet skall spelas. Andra reflektioner är att det kan vara svårt för en 

del elever när lektionerna inte ser ut “som vanligt” så det gäller att förbereda dem innan, 

och det bör bestämmas vem som skall ha ansvar för det. Efter utvärderingen av denna 

lektion görs en planering av nästkommande lektion. Det bestäms att genomföra 

stationsundervisning för att variera lektionen, ge eleverna möjlighet att i samspel med 

andra sätta ord på sina tankar i syfte att utveckla en förståelse för multiplikation och 

division med tal mindre än 1 och få chans att utveckla strategier för huvudräkning. 

Läraren anser också att bråk behöver repeteras. En “kom-ihåg-lista” skrivs för att 

tydliggöra ansvarsuppgifter för var och en inför kommande lektion. 

 

Samundervisningsinsats 2 
Den andra lektionen inleds med att specialläraren och läraren tillsammans ger en kort 

information om hur stationernas övningar genomförs, ger tidsramar och förklarar syftet 

med dagens lektion. Arbetet sker i grupper om fyra där läraren i förväg har gjort 

gruppindelningen och placerat ut namnkort på platserna vid respektive stationer. Allt 

material finns också utplacerat vid stationerna innan lektionsstart. Det är tre stationer, 

som erbjuder träning i multiplikation av tal mellan 0 och 1, problemlösning och 

bråkräkning, varav det vid två av stationerna finns valbara alternativ till aktivitet. 

Tidsåtgången vid en station är 15 minuter och därefter sker en rotation till nästa station. 

Vid station 1 väljer grupperna mellan att spela “Tusenfotingen” (se figur 6.4) eller 

“Luffarschack med decimaltal”, vilken är en paruppgift där miniräknare skall användas 

för att multiplicera två faktorer som ger en produkt som skall markeras med ett kryss eller 

en ring på spelplanen. Spelplanen består av 6x6 rutor med olika tal, såväl heltal som 

decimaltal. De valbara faktorerna som får användas är givna och finns i en ruta upptill på 
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spelplanen. Den som först får fem markerade produkter i rad på spelplanen vinner. Vid 

station 2 är det problemlösning och grupperna får välja bland olika “Rika tal” hämtade 

från Larsson (2007) och (ncm.gu). Station 3 är en samarbetsövning där gruppens 

deltagare får varsitt kuvert innehållande ett antal delar av en hel och därefter, utan att 

prata, skall byta delar med varandra för att i slutänden få till varsin hel cirkel. Lektionen 

avslutas med en “sista minuten” där eleverna uppmanas att reflektera över dagens lärande.  

 

Samarbetande samtal 
Vid efterföljande samarbetande samtal diskuteras att det, trots att vi var tre lärare i 

klassrummet (studiehandledaren inräknad), var svårt att vara på rätt plats vid uppstarten 

av en ny aktivitet och att det i förväg bör bestämmas vem som skall ha “extra koll” på de 

elever som kan behöva hjälp. Det som anses fungera bra är att kunna ställa utmanande 

frågor när man cirkulerar bland grupperna. Det fungerar även bra med att ge 

studiehandledaren information i förväg, instruktionerna till de nyanlända eleverna ger 

möjlighet för dem att delta fullt ut i gruppaktiviteterna. Lärarna är överens om att 

det under lektionens gång gick snabbt och enkelt att ändra förutsättningarna i 

samarbetsövningen via en dialog eftersom det fanns en samsyn på problemet och dess 

lösning. Samtalets senare del används till att planera kommande lektion. Tillsammans 

diskuteras nästa steg i arbetet att arbeta med de utvecklingsområden som screeningen 

visat, och beslutet blir att arbetet under kommande lektion skall behandla skriftliga 

räknemetoder i de fyra räknesätten. Planeringsmallen ger strukturen och den fylls i under 

diskussionens gång. Det delas också upp vem som ska göra vad i förberedelserna och 

under kommande lektion.   

 

Samundervisningsinsats 3 
Sista lektionen inleds med en presentation av lektionen: Tidsramar samt vad lektionen 

skall innehålla, hur arbetet skall genomföras och vilka uppgifter som skall göras. 

Placeringarna är som tidigare redan bestämda och namnkorten ligger på bänkarna innan 

lektionsstart. Arbetssättet är en variant av EPA men i grupper om tre i stället för i par. 

Eleverna tilldelas varsitt papper där de skall visa på så många sätt som möjligt hur de 

räknar ut det tal som står överst på papperet. Var och en i gruppen har tal med samma 

räknesätt, men har olika tal med olika svårigheter. Efter två minuter skickas papperet 

vidare till nästa person i gruppen. När alla i gruppen har skrivit sina uträkningar leder 

specialläraren en gemensam genomgång av de lösningsförslag grupperna har och läraren 
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kompletterar med utmanande frågor. Därefter görs likadant med nästa räknesätt. 

Lektionen avslutas med en skriftlig “sista minuten” där eleverna uppmanas att reflektera 

över vad de tagit till sig utifrån syftet med lektionen – att upptäcka att det finns olika 

räknestrategier och i större utsträckning kunna välja en enkel strategi utifrån uppgiftens 

art. 

 

Samarbetande samtal 
I det efterföljande samarbetande samtalet reflekterades över att det i planeringen var tänkt 

att hinna med alla fyra räknesätt, men det blev bara två då genomgångarna tog längre tid 

än beräknat. Vi var ense om att detta var positivt, då många strategier presenterades och 

diskuterades. Tiden för det enskilda arbetet ansågs vara bra anpassad, lärarna ansåg att 

det blev aktivt arbete hela tiden. Läraren upplevde att eleverna kunde arbeta utifrån sin 

förmåga och kunde delge varandra olika strategier. I samarbetet mellan oss lärare lyftes 

att det under lektionen fungerade bra med att specialläraren höll i uppföljningen och 

läraren fyllde i med ytterligare frågor. 

 

6.2 Planering av samundervisning  
För att i en samplanering kunna utveckla relevanta metoder, material och arbetssätt anser 

lärarna i studien att det krävs en schemalagd, gemensam planeringstid. Det måste få ta tid 

att hinna botanisera bland material, bli förtrogna med arbetsuppgifter samt kunna 

diskutera arbetsfördelning, förväntningar och önskemål på varandra inför 

samundervisningssituationerna. Det framkommer att samarbetet bör vara ett långsiktigt 

för att hinna arbeta ihop sig med varandra. En av lärarna uttrycker detta med: “Det är en 

jättelångsam process innan man kommer fram till att hitta ett arbetssätt som fungerar. Det 

är inte bara “tjopp” liksom. Det är mycket saker som måste falla på plats innan det 

fungerar”.  

 

Att de metoder som skall användas i klassrummet behöver inventeras utifrån den aktuella 

elevgruppen är lärarna också ense om. Hur inventeringen går till vad det gäller elevernas 

kunskapsnivå och svårigheter skiljer sig dock åt, och i arbetet med att hitta rätt 

svårighetsnivå i undervisningen använder sig lärarna av lite olika strategier. En lärare 

uppger att målet är att föra enskilda dialoger med eleverna under lektionerna för att skapa 

en relation och därigenom kunna se vilken kunskapsnivå varje elev ligger på.  Nästa lärare 

gör diagnoser vid de olika arbetsområdena men tycker ändå att kunskapsnivån upptäcks 
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mest via diskussioner och samtal med eleverna. Den tredje läraren gör i början av 

årskursen en fördiagnos som täcker alla delområden i matematik. Lärarna är överens om 

att undervisningen bör utgå från den nivå där eleverna befinner sig, men lyfter svårigheter 

med detta och uppger anledningar som stor spännvidd i gruppen och att läraren känner 

press på sig att alla elever skall nå kursplanens mål så att de får betyg i ämnet. Kravet på 

att hinna med alla områden i matematiken inför betygssättning är enligt lärarna ofta det 

som får styra. Att kunna samarbeta med en speciallärare uttrycks av alla lärare som 

positivt för att bättre kunna möta alla elever på rätt nivå och med olika angreppssätt. 

Samarbetsparternas olika kompetenser lyfts som en tillgång som kan utveckla 

undervisningen.  

  

De McIntoshscreeningar som studiens lärare genomför, används till största delen för att 

lokalisera enskilda elevers svårigheter. Ingen av lärarna har tidigare nyttjat handboken 

(McIntosh, 2008) för att få tips på hur missuppfattningar kan synliggöras och diskuteras, 

vilket gav en “aha-upplevelse” under genomförandet av studien. Kopplat till detta ger 

lärarna uttryck för att de börjar tycka att det är bättre att stanna upp vid problemområden 

och jobba extra med det i stället för att skynda vidare för att följa läromedlets upplägg 

och tidsplanering. Kunskapsutbyte mellan speciallärare och lärare är en tillgång som kan 

komma alla elever till nytta, anser lärarna. 

 

När det gäller arbetssätt tänker lärarna att det bör vara variation. Ett av arbetssätten som 

lyfts fram är Enskilt – Par – Alla (EPA), vilket lärarna anser ger alla elever möjlighet att 

utveckla sitt tänkande genom kommunikation med andra. De lyfter också fram praktiska 

aktiviteter och lyfter att det finns många övningar att hitta via Nationellt Centrum för 

Matematik (ncm.gu) och Lärarlyftets matematikportaler (larportalen.skolverket.se). 

Lärarna belyser också svårigheter såsom att det praktiska materialet inte finns tillgängligt 

på grund av oordning i materialrummet, att det som lånats inte läggs tillbaka eller att det 

inte finns material i tillräcklig utsträckning för att räcka till alla elever då budgeten för 

materialinköp är liten. En av lärarna uppger att det är lättast att använda sådant material 

som är självproducerat, men skulle i större utsträckning vilja hålla sig ajour med aktuell 

forskning för att hitta nytt material och nya angreppssätt i undervisningen. Ett samarbete 

som innebär ett delat ansvar för förberedelser anser lärarna skapar möjligheter att i större 

utsträckning arbeta praktiskt och varierat, vilket de önskar göra. 
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6.2.1. Analys av framgångsfaktorer och utmaningar i planeringen 

Den aspekt som mest signifikant framträder i resultatet när det handlar om förutsättningar 

för att genom ett gemensamt planerande kunna utveckla relevanta metoder, material och 

arbetssätt är tiden. Tid att diskutera, tid att upprätta planeringar, tid att hitta material och 

göra förberedelser. I ett första stadium behövs även tid för att etablera samarbetet genom 

att diskutera igenom de förväntningar som finns på varandra. Finns inte en gemensam, 

målstyrd tid avsatt för samverkan visar resultatet att förutsättningar saknas för 

samundervisning i den bemärkelsen att både speciallärare och lärare skall vara delaktiga 

i hela undervisningsprocessen.  

 

En god förutsättning för att gemensamt utveckla metoder är att i samarbetet utgå från en 

kartläggning som identifierar behoven på gruppnivå och inte enbart på individnivå. 

Genom gemensam analys av kartläggningsresultat och via kunskapsutbyten mellan 

speciallärare och lärare under planeringen av undervisningen, kan klassens behov 

bemötas med relevanta metoder. Ett långsiktigt samarbete behövs för att kunna prova och 

hålla fast vid en metod en längre period för att känna sig trygg med den och se om den 

fungerar i den aktuella elevgruppen. I arbetet med att utveckla metoder ser lärarna en 

koppling till aktuell forskning som önskvärt och värdefullt.   

    

När det gäller materialanvändning är tiden även här en utmaning. Det tar tid att hitta 

och/eller producera praktiskt material samt hitta material i förrådet. Att vara två som delar 

på ansvaret för förberedelserna inför lektionerna ses därför som en möjlighet att arbeta 

praktiskt i större utsträckning än i dagsläget. En annan utmaning i planeringen av 

materialanvändning är lärarnas kamp mellan sin önskan att arbeta mer praktiskt och sin 

oro över att inte hinna arbeta med årskursens alla områden i läromedlet. De praktiska 

övningarna ses inte alltid som en del av lärandet inom ett område, utan som något extra 

utanför kursplanen. 

 

Samtal och diskussion behövs för att undanröja outtalade förväntningar och sådant som 

tas för givet hos en eller båda parter i samarbetet. I studien visar sig att 

kartläggningsmaterialet används på olika sätt av speciallärare och lärare, och efter 

diskussioner kring kartläggningens resultat utvecklades en samsyn av arbetssättet på 

gruppnivå. För att specialläraren och läraren effektivt skall kunna dra nytta av varandras 

kompetenser bör de under den gemensamma planeringen utgå från gruppens 
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kunskapsnivå, diskutera vilka arbetssätt som skall användas under lektionen och vem som 

skall göra vad. Användandet av en planeringsmall ökar möjligheterna att skapa nya 

handlingsalternativ och vägar att möta elevernas behov i undervisningen, samtidigt som 

strukturen tydliggörs för aktörerna och ansvaret fördelas. Att enskilt och gemensamt 

reflektera över föregående lektion skapar förutsättningar att planera utifrån gruppens 

behov och fånga upp enskilda elever i behov av stöd. 

 

6.3 Den gemensamma undervisningsinsatsen 
Studiens deltagare är överens om att det är en fördel att vara två lärare i klassrummet. Då 

kan gruppen delas eller insatser göras utifrån behov. Möjlighet att ha genomgångar i stora 

eller små grupper och tillsammans komma framåt och förstå anser studiens lärare gynnar 

alla elever, även de som kanske inte själva kan komma med lösningar. En lärare beskriver 

att en del elever lär sig av andra när de får vara med och lyssna och se hur kamraterna 

löser uppgifterna. Att dela klassen i två grupper innebär att varje elev kan ges större 

talutrymme, vilket en av lärarna framhåller som viktigt för lärandet. En av lärarna ser 

även samundervisningen som en möjlighet att ibland kunna få sitta enskilt med en elev 

som behöver en grundligare förklaring utan att behöva känna sig stressad över att övriga 

elever inte får hjälp under tiden vilket gör det lättare att koppla av och känna att arbetet 

hinns med. Lärarna lyfter också en annan vinst med att vara två i klassrummet: Det är 

hela tiden någon fler som ser behoven utifrån olika perspektiv, vilket ger möjlighet att 

tillsammans hitta lösningar som förbättrar undervisningen. En av lärarna lyfter att det kan 

vara en fördel med två lärare i klassrummet om det inte fungerar med personkemin mellan 

läraren och någon elev. Finns det två lärare kanske det finns möjlighet för en av lärarna 

att nå den eleven.  

 

För att kunna samundervisa anser en av lärarna att det måste finnas en kompromissvilja. 

Det finns många olika sätt att undervisa på, vilket kan vara en vinst för eleverna, men om 

lärare ser på saker och ting väldigt olika finns det risk att de drar åt olika håll och inte 

jobbar ihop. Lärarna anser också att det är viktigt att i förväg komma överens om hur 

instruktioner och genomgångar skall genomföras. Något annat som lyfts är vikten av att 

gemensamt samtala med varandra om och bestämma klassrumsregler innan lektionens 

början för att slippa onödiga konflikter eller skapa oro i klassrumssituationen. En av 

lärarna belyser att eleverna kan försöka spela ut lärarna mot varandra, och att det då är 
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viktigt att innan ha kommit överens om en strategi, som till exempel att säga: “Jag skall 

prata med X, så återkommer jag med svar på din fråga. Och sedan pratar vi kollegor om 

hur vi ställer oss till det”.  

 

En lärare beskriver att det i inledningsskedet kan vara en utmaning att vara den som 

kommer in i en grupp. Att då göra något som är helt skilt från att arbeta i matematikboken 

gör att eleverna upplever att de inte har jobbat med matematik. När eleverna förstår att de 

kan lägga matteboken åt sidan och att matematik kan läras in på många olika sätt så 

underlättar det arbetet. Tidigare erfarenheter av speciallärarinsatser i klass gör att det kan 

finnas en risk att specialläraren även nu hamnar i rollen att bara ta sig an elever i 

svårigheter. Något annat som framkommer är att båda måste vara insatta i materialet för 

den aktuella lektionen. Det blir inte trovärdigt gentemot eleverna om bara en av lärarna 

kan förklara hur aktiviteten skall genomföras och den andra måste fråga sin kollega under 

lektionens gång. 

 

6.3.1 Analys av den gemensamma undervisningsinsatsen 

En viktig framgångsfaktor vid samundervisning är just det faktum att två lärare med olika 

kompetenser och erfarenheter delar samma klassrum. När lärarna turas om att hålla i 

genomgångar och övningar “modellar” de sina kompetenser för varandra, precis som när 

de möter och stödjer enskilda individer. Lärarna kan se och lära av varandras kunnande 

och arbetssätt och kan därigenom utveckla både undervisningen och sin egen kompetens. 

En annan framgångsfaktor med att dela undervisningsinsatserna är att alla elever blir 

lärarnas gemensamma ansvar, och att utveckla undervisningen för att möta allas behov 

blir ett gemensamt mål. Elevers specialbehov blir lättare att upptäcka om de kan ses ur 

olika perspektiv utifrån lärare och speciallärares olika kompetenser och elever som 

behöver särskilt stöd har större möjlighet att delta i undervisningen. En risk kan vara att 

lärarnas olika roller förblir statiska trots samundervisning och att specialläraren därmed 

riktar sig enbart till elever i behov av stöd.  

 

Förutsättningar för samundervisning är struktur och tydlighet i ansvar - vem som ansvarar 

för vad i genomförandet. Trots att ansvaret bör vara uppdelat, är det viktigt att båda är 

insatta i materialet så att inga frågor om vad som ska göras eller hur uppgiften ska förstås 

uppstår i undervisningssituationen. 
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Utmaningar i undervisningssituationerna är när lärarna inte är samstämmiga. För att 

kunna utveckla ett samarbete krävs att aktörerna har vilja och intresse att förändra. För 

att ett fruktbart samarbete skall kunna utvecklas måste de samarbetande lärarna kunna 

kompromissa, dela med sig av sina tankar och kunskaper samt vara villiga att prova nya 

angreppssätt. Detta kräver att parterna har tillit till och respekt för varandra, vilket gör att 

samundervisning behöver bygga på frivillighet. 

 

6.4 Gemensam reflektion och samarbetande samtal  
De samarbetande samtalen anser lärarna ger mycket, att få diskutera och utbyta idéer med 

andra leder till en utveckling. Att ha ett gemensamt mål och någon att diskutera med gör 

att arbetet upplevs inspirerande och att undervisningen blir varierad. En av studiens 

deltagare uttrycker: “Det blir ju mycket roligare! Och även om man inte lär sig något nytt 

så kommer det fram sådant som varit bortglömt och som använts tidigare i 

undervisningen.” Läraren menar att när problem kan diskuteras med en kollega som har 

andra kunskaper och erfarenheter, finns möjligheter att få en samsyn på undervisningen 

och med två olika kompetenser i klassen finns det möjlighet att hitta nya infallsvinklar. 

När en idé dyker upp fyller den andre på med nästa, vilket leder till nya metoder och 

angreppssätt. “Verktygslådan fylls på”, sammanfattar en lärare.  

 

Samundervisning med reflektion och samarbetande samtal kan vara en långsiktig strategi 

för att öka måluppfyllelsen i matematik, anser studiens deltagare. “Inte bara att vi jobbar 

lika, men att vi satsar på att öka förståelsen och känslan för att man kan. Det är nog mycket 

där vi har kärnan till det mesta”, uttrycker en lärare som anser att samsyn och samarbete 

gagnar i synnerhet elever med matematikproblematik. En lärare uttrycker att “Jag har 

faktiskt accepterat och förstått att det är bättre att vi backar, än inte. Det har jag ändrat 

mig på”.   

 

Vidare beskriver en lärare att studien har lett till reflektion över på vilket sätt 

instruktioner, begrepp och metodbeskrivningar uttrycks så att eleverna förstår, att läraren 

tänker sig för vad som sägs och hur det sägs på ett annat sätt än tidigare. Att 

planeringssamtalen har resulterat i att ibland frångå matteboken och arbeta med andra 

typer av uppgifter och aktiviteter ses som positivt av lärarna. Lektioner som är 
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“annorlunda” uppskattas av eleverna, berättar en av lärarna: “Eleverna känner att 

uppgifterna kräver att de måste räkna och göra beräkningar. De måste förstå vad de gör.”  

 

Lärarna upplever att den mall som används för reflektion och planering (Bilaga 4) är bra 

att följa för att på ett genomtänkt sätt försöka definiera och undanröja hinder i 

lärsituationen. Detta beskriver en lärare i reflektionen: “...så kanske det inte blir lika 

många oförutsedda händelser i klassrummet.” Lärarnas förhoppning är ett långsiktigt 

arbete tillsammans med en speciallärare dels för att tillsammans kunna skapa rutiner och 

ett synsätt som gör att alla elever får sina behov tillgodosedda, dels för att specialläraren 

skall kunna skapa relationer med alla elever. Samtliga lärare önskar att speciallärare skall 

finnas i klasserna, framförallt för att verksamheten skall kunna möta elever i behov på ett 

bättre sätt. Samtidigt poängterar de att viljan till förändring måste finnas för att få till ett 

gott samarbete. 

 

6.4.1 Analys av samarbetet mellan speciallärare och lärare 

Har både speciallärare och lärare vilja och intresse att samarbeta, är gemensam reflektion 

och samarbetande samtal grunden för att utveckla detta samarbete. Då samarbetsparterna 

har olika kunskaper och erfarenheter finns möjligheter att se problem ur olika perspektiv, 

vilket kan bidra till att båda parters kompetens höjs och en ökad samsyn uppnås. 

Kunskapsutbytet som sker i samtalen kan leda till insikter om olika arbetssätt och 

metoder, vilket i slutänden kan ge effekten att lärmiljön utvecklas och anpassas så att 

undervisningen möter eleverna på rätt nivå och att det därigenom skapas möjlighet för 

fler elever att nå kunskapsmålen.  

 

Genomförs samtalen strukturerat och det finns ett tydligt, gemensamt mål att arbeta mot, 

kan de samarbetande samtalen bli effektiva förändringsverktyg när båda aktörerna bidrar 

med sin pedagogiska kunskap och tillsammans skapar nya handlingsalternativ. Ett ökat 

samarbete kan på längre sikt leda till bra rutiner, en fördelning av arbetsbördan och ett 

mer glädjefyllt arbete.  
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7. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån forskningsfrågorna. I inledningen av 

varje frågeställning ges en kort sammanfattning av resultatet. Efter resultatdiskussionen 

följer en metoddiskussion. Kapitlet avrundas med egna reflektioner och förslag på fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Framgångsfaktorer och utmaningar i planerandet av samundervisning 
Studiens resultat visar att tidsaspekten är viktig. För att kunna genomföra 

samundervisning krävs att det finns schemalagd tid för gemensam planering. Då 

samundervisning innefattar ett delat ansvar för lektionsförberedelserna kan den tid som 

tas till samplanering ändå ge tidsvinster. Planeringsarbetet behöver vara strukturerat och 

ha tydligt uttalade mål, där gemensam reflektion utgör starten för vidare 

utvecklingsarbete i syfte att planera utifrån gruppens och även enskilda elevers behov. 

Resultatet visar även att samarbetet bör vara långsiktigt för att en tillitsfull samverkan 

skall kunna byggas upp och att deltagarnas kunskapsutbyten skall kunna leda till en ökad 

samsyn och bli en tillgång för eleverna.  

 

Att samundervisning kräver schemalagd tid för gemensam planering är något som lyfts i 

tidigare studier (Murawski & Lochner, 2011 & Sileo, 2011). Dessa studier visar dock att 

det är svårt att utverka tid av skolledningen för samplanering på grund av att det inte finns 

någon tradition av denna typ av samarbete. I denna studie har extratid för samplanering 

varken efterfrågats av eller tilldelats deltagarna, vilket kan vara en bidragande orsak till 

att vikten av en gemensam planeringstid betonas så tydligt. Tidsvinster vid samplanering 

visar sig när deltagarna delar på ansvaret för lektionsförberedelserna, vilket ses som en 

möjlighet till utökat praktiskt arbete i klassrummet. En undervisning som har balans 

mellan olika uppgifter och aktiviteter förespråkas av Skolinspektionen (2018), och att låta 

eleverna bygga upp en förståelse med hjälp av praktiska övningar är något som ett flertal 

forskare rekommenderar (Håkansson, 2011; Lundberg & Sterner, 2009; Löwing, 2017; 

Malmer, 1997 & Pettersson & Wistedt, 2013).  

 

I arbetet med en gemensam planering av samundervisning menar Friend och Cook (2010) 

att det behövs tydliga mål och en tidsplan för arbetet. Murawski (2009) föreslår att 

planeringen utgår från en mall för att skapa en tydlig struktur och som fungerar som en 

“kom-ihåg-lista”. Att planeringen bör vara målstyrd och strukturerad bekräftas även i 
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denna studie. Planeringen utgår från ett specifikt område - taluppfattning - och en 

screening (McIntosh, 2008) som definierar på vilken nivå undervisningen bör ligga, vilket 

gör planeringen målinriktad och fokuserad och därmed skapar förutsättningar för att möta 

och stödja eleverna i sin kunskapsutveckling. Detta styrks av Lundes (2011) påstående 

att en tidig identifiering av svårigheter ger förutsättningar att skapa goda lärmiljöer. 

 

Åsén Nordström (2017) hävdar att det i handledningssamtal behövs både reflektion och 

problematisering för att en skolutvecklingsprocess skall kunna ske. Den mall för 

planering och reflektion som används i studien visar sig vara ett bra verktyg för att skapa 

struktur och som underlag för diskussioner. Vår erfarenhet är att samtalen måste vara 

strukturerade för att fokusera på yrkespraktiken och kunna vara något som leder till 

utveckling av densamma. 

 

Enligt Stedt (2013) är det en förutsättning att lärarna ser varandra som tillgångar för att 

samplanering skall kunna ge ett kunskapsutbyte, något som Holgersson och Wästerlid 

(2018) menar bidrar till att skapa goda lärmiljöer i matematik. Något som framkommer i 

vår studie är att samarbetet bör vara långsiktigt och frivilligt för att få till stånd en 

samverkan som blir en tillgång för eleverna. Det måste få ta tid att arbeta ihop sig och 

gemensamt utveckla metoder och arbetssätt som fungerar. Är samarbetet påtvingat finns 

stora risker att den beordrade samvaron inte utvecklas till ett samarbete. Murawski och 

Lochner (2011) och Sileo (2011) pekar på att normen i skolan har varit och till viss del 

fortfarande är ensamarbete, samt att stora skillnader i undervisningssätt och bemötande 

av elever är några faktorer som utgör utmaningar i samarbetet mellan speciallärare och 

lärare.  

 

7.2 Framgångsfaktorer och utmaningar i undervisningsinsatsen 
Resultatet pekar på att det finns flera vinster med att vara två lärare i klassrummet. Den 

största vinsten är det som enligt Sundqvist (2014) är samundervisningens syfte – att alla 

elever får större möjlighet att delta i klassundervisningen oavsett behov. 

Samundervisning ger möjlighet att dela klassen i grupper eller sitta med en enskild elev, 

vilket gynnar eleverna och leder till färre stressande situationer för lärarna. Utmaningar 

är enligt resultatet att inte hålla kvar vid gamla mönster och i stället se alla elevers 

utveckling som ett gemensamt ansvar. En annan utmaning är att genomföra det 
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gemensamma planeringsarbetet så noggrant och tydligt så att det inte uppstår förvirring 

under undervisningssituationen. Resultatet pekar även på att de samarbetande lärarna 

behöver ha samarbets- och kompromissvilja för att kunna bedriva samundervisning. 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall utbildningen vara likvärdig i det hänseendet att 

alla elever skall ges det stöd som behövs för att utvecklas så långt som möjligt, och de 

allmänna råden (Skolverket 2014) poängterar att ett adekvat stöd så långt som möjligt 

skall ges inom klassens ram. Att med rätt stöd kunna delta i klassundervisning är enligt 

ett flertal studier (Ahlberg, 2001; Hattie, 2009; Persson och Persson, 2012; Runström 

Nilsson, 2015 & Ryve, 2012) det som skapar förutsättningar för elever att lyckas i skolan. 

Då samundervisning bygger på Salamancadeklarationens inkluderingstankar (Sundqvist 

& Lönnqvist, 2016) är denna typ av samarbete mellan speciallärare och lärare i 

förlängningen ett medel för att kunna organisera och utveckla helklassundervisningen i 

syfte att möta elevers behov. I denna studie visar resultatet att undervisningssituationen 

med två lärare i klassrummet ger möjligheter att i större utsträckning kunna variera 

undervisningen, vilket enligt Skolinspektionen (2018) ger en god kvalitet på 

undervisningen. Emanuelsson och Wallby (2013) menar att sättet att undervisa har en 

avgörande roll för elevernas matematikutveckling. En annan fördel med samundervisning 

är att gruppen kan delas vid behov och det finns möjlighet att sitta enskilt med en elev. 

Precis som Persson och Persson (2012) erfar i sin studie kan elever i behov på så sätt ges 

mer stöd.   

 

I studien framkommer att ett utbyte och en kompetensutveckling sker vid den 

gemensamma undervisningsinsatsen, något som även visar sig i Persson och Perssons 

(2012) studie. Eftersom de samverkande lärarna besitter olika kunskaper och ser på 

undervisningen utifrån olika perspektiv, finns möjligheter att lära av varandra. Lärare har 

hög ämneskompetens och speciallärare har kompetens att leda förändringsarbeten som 

främjar matematikutvecklingen för alla elever, något som Holgersson och Wästerlid 

(2018) belyser. Detta förutsätter dock att båda är intresserade av att utveckla 

undervisningen, är lika delaktiga i undervisningsprocessen och har ambitionen att 

samarbeta, vilket samstämmer med tidigare forskningsresultat (Friend & Cook, 2010; 

Murawski & Lochner, 2011 & Sileo, 2011). Enligt studiens resultat behöver båda lärarna 

vara insatta i lektionens mål, uppgifter och tillvägagångssätt samt ha utformat 
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gemensamma strategier för samvaron i klassen, annars leder det till situationer av 

osäkerhet i undervisningssituationen. Framgångar i undervisningen är sett ur den 

synvinkeln ett kvitto på hur väl det gemensamma planeringsarbetet är genomfört, något 

även Murawski (2009) belyser. 

 

7.3 Utveckling via reflektion och samarbetande samtal 
Resultatet visar att reflektion över undervisningsinsatsen och elevers lärande i 

kombination med tydligt utformade mål leder till att angreppssätt och anpassningar 

diskuteras och förändras. Samarbetande samtal där reflektioner, diskussioner och 

gemensam planering genomförs är en förutsättning för samundervisning där speciallärare 

och lärare skall dela ansvaret för hela undervisningsprocessen. Det är till största delen i 

de samarbetande samtalen ett kunskapsutbyte mellan lärarna sker, då problem diskuteras 

från olika infallsvinklar. 

 

Reflektion och samarbetande samtal är enligt Sundqvist (2014) en process där lärare och 

speciallärare deltar på lika villkor och där de olika yrkesprofessionernas kunskaper delas 

och tas tillvara. Persson och Persson (2012) konstaterar att reflektion och samarbetande 

samtal leder till ett mer professionellt förhållningssätt. Denna form av samarbete är en ny 

erfarenhet som efterfrågas av lärarna även fortsättningsvis. Reflektioner kring 

undervisningsinsatsen och elevers lärande anses skapa bättre förutsättningar för att kunna 

möta alla elevers behov, vilket gör samarbetet mellan speciallärare och lärare önskvärt i 

de praktiker där vår studie genomförts. När båda parter deltar i hela 

undervisningsprocessen blir det bådas angelägenhet och ett gemensamt mål att upptäcka 

och förebygga hinder i lärmiljön och hitta sätt som underlättar inlärning. I vår studie 

framkommer att det är en fördel att ha en gemensam grundsyn för ett lyckat och hållbart 

samarbete.  

 

 7.4 Metoddiskussion 
Att välja fallstudie som metod för att studera samundervisning som en möjlig form för 

samarbete mellan speciallärare och lärare var, vilket Denscombe (2016) belyser, en 

lämplig metod då undersökningen använde sig av olika forskningsmetoder. Enligt 

Bryman (2011) ger denna så kallade triangulering ett bra underlag för resultatet eftersom 

samundervisning som fenomen undersöks på flera sätt. Att studien genomförts i två olika 

praktiker gav ytterligare underlag för resultatet.  
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Att forskarna och deltagande lärare i denna studie var bekanta med varandra sedan 

tidigare kan ses som en svårighet. Risken att inte förhålla sig objektiv i intervjuer och 

samtal och att dessa därför inte genererar uppriktiga svar har mötts genom att använda en 

intervjuguide, ställa många följdfrågor vid intervjuerna och ställa frågor i de 

samarbetande samtalen för att kontrollera att saker uppfattats rätt. Inspelning av intervjuer 

och samarbetande samtal har bytts mellan forskarna för transkribering och analys för att 

motverka att resultat och tolkningar påverkas av det faktum att vi själva var deltagare i 

undersökningen. Detta skapar större tillförlitlighet då det annars finns en risk för 

partiskhet till den egna aktionen (Denscombe, 2016).  

 

Att urvalet görs enligt bekvämlighetsprincipen utifrån de matematiklärare som var 

intresserade att samarbeta kan självklart ha en inverkan på studiens resultat. Eftersom 

Sundqvist (2014) betonar intresse och frivillighet som förutsättningar för att utveckla ett 

samarbete mellan speciallärare och lärare är urvalet tvetydigt utifrån vilken påverkan det 

kan ha på resultatet, men med andra informanter och andra urvalskriterier kan studien få 

ett annat utfall. 

 

Enligt Denscombe (2016) är det svårt att generalisera resultatet i en fallstudie. Att studien 

hämtar empiri från två olika skolor ökar trovärdigheten, men ger ändå inte en 

generaliserbar bild av fenomenet. Resultatet kan därför endast ses som en tendens eller 

försiktig antydan. Om studien genomförs i ett annat sammanhang kan resultatet se 

annorlunda ut. Att studien har genomförts under en kort period är också en aspekt som 

kan påverka studiens resultat. 

 

7.5 Egna reflektioner 
Genomförandet av denna studie, där syftet har varit att tillföra kunskap om hur 

samarbetande samtal och samundervisning kan bidra med att utveckla ett samarbete som 

kan stödja och stimulera alla elever på gruppnivå, har gett oss erfarenheterna att detta är 

en samarbetsform som kan utveckla verksamheten. Då resultatet antyder en kunskaps-

utveckling och möjlighet att i större utsträckning kunna variera undervisningen ser vi 

samundervisning som en modell som gör att speciallärarkompetensen kan komma fler 

elever till gagn, och förhoppningen är att få genomföra samundervisning i praktiken i vår 

kommande yrkesroll.  
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Elever i behov av stöd och anpassningar i lärmiljön är “dubbla vinnare” genom att lärarna 

lär av varandra och därmed ökar kompetensen att möta elevernas behov i klassrummet, 

vilket i sin tur gör att elever i behov av stöd kan utveckla sina kunskaper och vara 

delaktiga i samvaro med andra. Dessa insikter gör samundervisning intressant att utveckla 

i praktiken. Att satsa på samundervisning kan leda till att färre elever ges undervisning 

utanför klassrummet, eftersom arbetssättet möjliggör en inkluderande praktik.  

 

Att samundervisning bör bygga på frivillighet och att deltagarna har en viss samsyn är 

dock ett dilemma, då skolans styrdokument (Skolverket, 2014) tydligt uttrycker att 

adekvata stödinsatser så långt det är möjligt skall ges inom klassens ram. Studien visar 

att det sker ett utbyte av såväl tankar som kunskaper genom samundervisning och att 

elever i behov av stöd utvecklar sina matematikkunskaper i samverkan med andra, vilket 

även styrks i tidigare studier (Persson & Persson, 2012; Ryve, 2012). Om ett 

utvecklingsarbete mot en mer likvärdig undervisning stannar vid att vara ett 

enskilt, individuellt lärararbete med en viss rådgivning/handledning av speciallärare, 

riskerar utvecklingsarbetet att ta lång tid. Samtidigt är handledarrollen enligt Sundqvist 

(2014) ifrågasatt och nämns som en orsak till att specialpedagogutbildningen blivit 

kritiserad och att speciallärarutbildningen återupptagits.  

 

7.6 Fortsatt forskning 
I denna studie har vi valt att avgränsa undersökningen till att riktas mot lärare. För att 

möjliggöra samundervisning krävs dock förändringar i organisationen, vilket är en 

ledningsfråga. Ledningens syn på samundervisning skulle därför vara en intressant 

utgångspunkt för ytterligare forskning.   

 

I SVT:s Kalla Fakta (sänt den 3/12-18), där reportaget belyser att mer än 5000 av Sveriges 

elever i dag är hemmasittare på grund av att de inte kan delta i klassundervisning. Kravet 

från många föräldrar och även från politiker är i detta reportage att skapa mindre 

undervisningsgrupper eller ge eleverna enskild undervisning. Är detta åtgärder som har 

god effekt? Vilka är anledningarna till att skolan har misslyckats med att möta dessa 

elever och måste lösningen vara att inte delta i klassundervisningen? Detta skulle vara ett 

intressant och viktigt område att beforska.  
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Bilaga 1 

Hej!  

  

Jag heter xxx. Under denna termin slutför jag mina studier på speciallärarprogrammet med 

inriktning mot matematikutveckling och skall nu genomföra mitt examensarbete.  

I min studie kommer jag att undersöka speciallärarens och undervisande lärarens samverkan 

i syfte att stärka elevers utveckling inom området taluppfattning. Undersökningen är alltså 

riktad mot läraren och dennes undervisning, inte mot eleverna, men jag vill informera om 

att jag kommer att vara i klassen för att observera under några tillfällen under veckorna 39–

43. I studien kommer inga enskilda deltagare att kunna identifieras och insamlad data 

kommer att raderas efter avslutat arbete. Den färdiga studien kommer att publiceras som en 

D-uppsats vid Umeå universitet under vårterminen 2019.   

  

Vid eventuella frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till mig.  

  

Med vänlig hälsning  

xxx 

  

Telefon: xxx 

E-post: xxx 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

Inledning: Information till informanten om God forskningssed (2017) vilket innefattar 

information om studiens syfte samt att uppgifterna skall behandlas konfidentiellt och enbart 

användas för studiens ändamål. Information ges därefter om tillvägagångssätt samt en 

förfrågan om att få spela in intervjun. Personers namn kommer att avidentifieras och 

inspelade intervjuer kommer endast att användas för forskningsändamålet och hanteras 

enligt konfidentialitetskravet. Möjlighet finns för informanten att avbryta deltagandet i 

studien om så önskas. 

 INTERVJUFRÅGOR  

Inledande frågor 

 Hur länge har du jobbat som matematiklärare? 

 Vilka stadier har du jobbat på? 

 Vad har du för utbildning och/eller fortbildning i matematik? 

 Hur tycker du det är att undervisa i matematik? 

 Hur går du tillväga när du möter en ny elevgrupp? 

 Hur fungerar den aktuella elevgruppen? 

Elevernas taluppfattning 

 Hur bedömer du elevernas kunskaper i taluppfattning (som grupp)? 

 Hur gör du för att få syn på eventuella stödbehov i klassen? 

På skolan använder ni McIntoshs test för att screena elevernas taluppfattning. 

 Vem rättar testen?  

 På vilket sätt används resultaten? Enskilt? Grupp?  

Samarbete 

 På vilket sätt samarbetar ni i arbetslaget/ämneslaget på helklassnivå?  

 Har du någon erfarenhet av att arbeta i klass tillsammans med speciallärare?  

  I så fall, berätta hur samarbetet gick till! På individnivå? På klassnivå? 

 Såg du några positiva effekter av detta samarbete och i så fall vilka? 

 Såg du några negativa effekter av detta samarbete och i så fall vilka? 

Didaktik 

 Berätta hur du tänker när du lägger upp planeringen i matematik för den här klassen! 

 Finns det några metoder eller arbetssätt som du tycker fungerar bäst för att stimulera 

elevers lärande i matematik? 
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Bilaga 3 
 

ANALYSMALL 

 

FÖRUTSÄTT-

NINGAR FÖR 

SAMUNDER-

VISNING (Enligt 

Sundqvist, 2014) 

FORSKNINGS-

FRÅGA  

IDENTI-

FIERA  

EMPIRI 

FRÅN 

INTER-

VJU  

EMPIRI 

FRÅN  

OBSERVA

-TION  

EMPIRI 

FRÅN  

SAMTAL  

Tydliga mål med 

samundervisning 

Gemensam 

identifikation och 

kartläggning 

Gemensam analys 

och perspektiv-

vidgning 

Skapa nya 

handlingsalternativ 

tillsammans 

Upprätta läsårs- och 

lektionsplaneringar 

Utvärderingar 

Vad är 

framgångs-

faktorer och 

utmaningar i 

planerandet av 

samundervisning 

med avseende på 

att kunna 

utveckla 

metoder, 

material och 

arbetssätt som är 

av relevans?  

1a) Framgångs-

faktorer i 

planering av 

metoder  

  

      

  1b) Utmaningar 

i planering av 

metoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  2a) Framgångs-

faktorer i 

planering av 

material-

användning 

 

 

 

   

   2b) Utmaningar 

i planering av 

material-

användning  

 

 

 

      

 

   3a) Framgångs-

faktorer i 

planering av 

arbetssätt  
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  3b) Utmaningar 

i planering av 

arbetssätt 

 

 

   

Lärarna drar nytta av 

varandras kunnande 

och arbetssätt 

Identifierar 

specialbehov i 

klassen och 

tillmötesgår dessa 

behov 

Lärarna ger 

instruktioner på 

olika sätt 

Gemensamma regler 

för alla elever 

Överenskommet 

vem som skall 

ansvara för vad 

under lektionen 

Utvärderingar 

Vad är 

framgångs-

faktorer och 

utmaningar i 

undervisnings-

insatsen när det 

gäller sam-

undervisning?  

1a) Framgångs-

faktorer i 

undervisnings-

insatsen  

      

   1b) Utmaningar 

i 

undervisnings-

insatsen  

      

  

  

 

 

  

Gemensamma mål 

och elever 

Att aktörerna har 

vilja och intresse att 

förändra 

Alla aktörer bidrar 

med sin pedagogiska 

kunskap 

Tillit och respekt 

Alla kan påverka 

Samtalen genomförs 

strukturerat 

Alla aktörer har 

kunskap om 

handledande samtal, 

kommunikativ 

kompetens och 

problemlösnings-

kompetens. 

 

På vilket sätt kan 

gemensam 

reflektion och 

samarbetande 

samtal leda till 

en utveckling av 

samarbetet 

mellan 

speciallärare och 

lärare?  

1) Reflektion 

och 

kommunikation 

som leder till 

utveckling  
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Bilaga 4 

  

Lektionsplanering och reflektionsprotokoll  

  

Datum: _________  

 

  PLANERING  

av klassundervisning  

i taluppfattning   

UTVÄRDERING/ 

REFLEKTION 

(Vad fungerade, vad 

fungerade inte i de 

planerade delarna?) 

Mål för lektionen 

(koppling till 

styrdokumenten)  

  

    

Aktiviteter 

 

 

    

Material 

  

    

Metoder  

  

    

Arbetssätt (variation och 

utmaningar)  

  

    

Framgångsfaktorer 

  

    

Utmaningar   

  

  

Övrigt 

  

    

  

 

Det här tar jag med mig till nästa gång: 
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Bilaga 5  

INTERVJUGUIDE 2 

Efter avslutad undersökning/planerings- och undervisningsinsats. 

PLANERING/SAMARBETANDE SAMTAL   

 Vilka möjligheter ser du med att speciallärare - lärare planerar undervisningen 

gemensamt? 

 Vad är viktigt att tänka på för att kunna utveckla metoder, material och arbetssätt 

tillsammans? 

 Vilka hinder finns för att kunna samverka vid planeringen? 

 Tycker du att det har skett ett kunskapsutbyte vid planeringstillfällena? 

GEMENSAM UNDERVISNINGSINSATS 

 Vad ser du som positivt i den gemensamma undervisningsinsatsen?  

 Vilka utmaningar kan finnas vid samundervisning? 

 Har den gemensamma undervisningsinsatsen påverkat möjligheten till 

anpassningar för elever i behov av stöd och elever som behöver utmaningar,  

och i så fall hur? 

 Har du förändrat något i ditt sätt att tänka och/eller undervisa under den här perioden, 

och i så fall vad? 

 Hur tror du eleverna har upplevt undervisningen? 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

 Vilka förutsättningar tycker du behöver finnas för att speciallärare - lärare 

tillsammans skall kunna jobba utifrån en samundervisningsmodell där planeringen 

innefattar att utveckla metoder, material och arbetssätt och där undervisningen sker 

tillsammans i klassrummet? 

 Berätta hur du skulle vilja samverka i syfte att stödja alla elevers utveckling  

i matematik! 

Är det något annat du har reflekterat över under den här perioden? 


