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Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland 
 
Referat 

Syftet med denna avhandling är att undersöka speciallärares samarbete med lärarkollegor i 
svenskspråkiga skolor i Finland. I avhandlingen undersöks hur speciallärare använder 
kompanjonundervisning och handledning för att stöda elever inom trestegsstödets nivåer. 
Utgående från speciallärares beskrivningar redogörs för vilka faktorer som bidrar till ett 
välfungerande samarbete samt vilka utmaningar speciallärare kan möta i samarbetet med 
lärarkollegor.  
 

1. Hur ofta använder speciallärare kompanjonundervisning och handledning för att 
stöda elever på de olika nivåerna av trestegsstödet? 

2. Vilka faktorer bidrar till ett välfungerande samarbete mellan speciallärare och deras 
lärarkollegor? 

3. Vilka utmaningar kan speciallärare möta i samarbetet med lärarkollegor? 
!

Avhandlingen genomförs inom projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland. 
Undersökningen baserar sig på en enkätundersökning som besvarades av 156 speciallärare 
och specialklasslärare i svenskspråkiga skolor i Finland.  
Resultatet visar att speciallärare använder kompanjonundervisning och handledning mest för 
att stöda elever inom det intensifierade stödet, medan specialklasslärare använder 
samarbetsformerna mest för att stöda elever inom det särskilda stödet. Det kunde även 
noteras att handledning används mer än kompanjonundervisning och att speciallärare 
använder handledning betydligt mer än specialklasslärare.  
Utgående från respondenternas beskrivningar kunde konstateras att öppen kommunikation 
samt en positiv inställning och engagemang är det väsentligaste för att skapa välfungerande 
samarbete. Speciallärare uppskattar ett ömsesidigt stöd i samarbetet och att lärarkollegorna 
har lika synsätt. För ett välfungerande samarbete krävs dessutom att kollegorna arbetar mot 
ett gemensamt mål och visar tillit och respekt för varandra. Resultatet påvisar att bristfälliga 
organisatoriska villkor, framför allt tidsbrist, är den största utmaningen för speciallärares 
samarbete med lärarkollegorna. Speciallärare upplever att otillräcklig planering, ojämn 
arbetsfördelning och problem i kommunikationen försvårar samarbetet. Dessutom nämndes 
att lärarkollegornas olika syn på elever med behov av stöd samt deras ovilja till förändring 
kan utgöra ett hinder för samarbete.  
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till avhandlingen och valet av 

forskningsområde. Därefter presenteras undersökningens syfte och forskningsfrågor samt 

avhandlingens disposition.   

 

1.1 Bakgrund och val av forskningsområde 

 

Skolsystemet i Finland har stegvis genomgått förändringar mot en skola där alla elever har 

möjlighet att få god undervisning och alla elevers behov tillgodoses (Ström & Linnanmäki, 

2011). Det första steget mot en skola för alla togs då den gemensamma grundskolan 

infördes i slutet på 1960-talet och ersatte det tidigare parallella skolsystemet med folkskola, 

medborgarskola och mellanskola. Specialundervisning på deltid introducerades i samband 

med skolreformen, för att kunna bemöta de mer heterogena elevgrupperna. (Kivirauma & 

Ruoho, 2007.) Grundskolelagen som trädde i kraft på 1980-talet avskaffade den tidigare 

separata specialskolan som skolform och specialundervisningen blev en del av grundskolan. 

Specialklasser kunde nu fungera inom skolor med allmän undervisning, vilket möjliggjorde 

en fysisk integrering av elever med särskilda behov. (Ström, 2013.) 

  

Redan under 1980-talet inleddes i Finland en diskussion om inkluderande undervisning, 

jämlikhet i utbildning och likvärdig delaktighet i samhället (Oja, 2012, s. 37). Inklusion 

innebär att alla elever, oavsett graden av stödbehov, får sin undervisning tillsammans. 

Undervisningen är anpassad till elevernas individuella behov och alla elever känner sig 

accepterade och delaktiga i skolans gemenskap. Inklusion är inte ett tillstånd, utan utgör en 

kontinuerlig process av åtgärder för att stärka elevernas delaktighet. (Naukkarinen, 

Ladonlahti & Saloviita, 2010.) 

   

År 1994 undertecknade Finland Unescos Salamancadeklaration där det fastslogs att elever 

med särskilda behov ska ha rätt att få undervisning som är anpassad till de individuella 

behoven inom den allmänna undervisningen (UNESCO, 1994). Deklarationen kom att 

påverka den nya lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och läroplanen som togs i 

bruk år 1998. Det blev nu möjligt att inkludera elever med särskilda behov helt eller delvis i 
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klasser inom den allmänna undervisningen. För att vara berättigad till stöd skulle eleven 

överföras till specialundervisning och under 2000-talet ökade andelen elever inom 

specialundervisningen betydligt. (Ström & Hannus-Gullmets, 2015.) 

 

Det ökande behovet av stöd krävde en omorganisering av specialundervisningen, och i lagen 

om den grundläggande utbildningen (628/1998) fastställdes år 2010 att stöd för lärande och 

skolgång ska ges på trestegstödets nivåer: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Syftet med 

lagändringen var att stöda närskoleprincipen och inklusionen av elever med behov av stöd 

inom den allmänna undervisningen. Enligt lagen har eleverna rätt till tillräckligt stöd för 

lärande och skolgång genast när stödbehovet uppstår. Trestegsstödet förutsätter ett 

samarbete mellan speciallärare, klasslärare och ämneslärare, eftersom de har ett gemensamt 

ansvar för att elevernas stödbehov tillgodoses. Till följd av lagändringen omarbetades även 

grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. (Ahtiainen m.fl., 2012.) 

 

Inom trestegsstödet är det allmänna stödet den första insatsen för att bemöta elevers behov 

av stöd och det sätts in genast när stödbehov uppstår. Stödet är tillfälligt och det krävs inga 

särskilda undersökningar eller beslut för att eleven ska få allmänt stöd. Då eleven behöver 

stöd mer kontinuerligt görs en pedagogisk bedömning av elevens lärande och eleven 

överförs till följande stödnivå. Inom det intensifierade stödet formuleras en plan för elevens 

lärande där målsättningar, undervisningsformer och stödåtgärder definieras. Det 

intensifierade stödet är regelbundet och eleverna har möjlighet att få flera former av stöd 

samtidigt. Betydelsen av specialundervisning på deltid ökar. Stödet ges långsiktigt och 

elevernas lärande utvärderas regelbundet. Ifall det intensifierade stödet inte är tillräckligt, 

görs en pedagogisk utredning varefter eleven överförs till den följande stödnivån. Det 

särskilda stödet är omfattande och systematiskt. Det utgörs av specialundervisning och 

andra stödåtgärder. Det särskilda stödet ges i enlighet med en individuell plan (IP), där de 

individuella målsättningarna och innehållet för lärandet samt stödåtgärder formuleras. Inom 

det särskilda stödet har eleven möjlighet att få specialundervisning på heltid i specialklass. 

Eleven kan dessutom ha en individualiserad lärokurs i ett ämne eller ha en förlängd 

läroplikt. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) 

 

Trots ändringar i lagen om grundläggande utbildning och nya riktlinjer i läroplanen går 

utvecklingen mot en inkluderande skola långsamt. Enligt statistikcentralens utredning fick 

7,7 % av eleverna i grundskolan särskilt stöd under hösten 2017. Av dessa elever var 21 % 



 3 

fullt inkluderade och 42 % delvis inkluderade i en klass inom den allmänna undervisningen. 

De resterande 37 % av eleverna gick i specialklass. Av eleverna inom det särskilda stödet 

fick 9,5 % sin undervisning i specialskola. (Statistikcentralen, 2018.) Införandet av 

trestegsstödet har trots förväntningarna inte heller minskat det totala antalet elever som får 

stöd (Hakala & Leivo, 2017). Andelen elever inom det särskilda stödet har minskat något 

samtidigt som andelen elever inom det intensifierade stödet ökat (Statistikcentralen, 2018).  

 

Samarbetet mellan speciallärare och lärare inom den allmänna undervisningen har påvisats 

vara avgörande för inklusionen av elever med behov av stöd (Tarr, Tsokova & Takkunen, 

2012). Specialpedagogisk handledning och kompanjonundervisning har lyfts fram som 

samarbetsformer som klasslärare uppskattar och upplever att stöder dem i undervisningen av 

elever med behov av stöd (Lakkala, Uusiautti & Määttä, 2016; Tarr m.fl., 2012). Däremot 

visar undersökningar att samarbetande arbetsformer som främjar inklusionen fortfarande 

används sällan i Finland (Saloviita, 2018; Sundqvist, 2012; Takala, Pirttimaa & Törmänen, 

2009).  

 

I denna avhandling vill jag därför undersöka hur specialpedagogisk handledning och 

kompanjonundervisning används för att stöda inklusionen av elever i behov av stöd i de 

svenskspråkiga skolorna i Finland. För att kunna utveckla samarbetet mellan speciallärare 

och lärarkollegorna är det viktigt att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar 

samarbetet. Jag är således även intresserad av att undersöka speciallärares erfarenheter av 

samarbete med klasslärare och ämneslärare. Utgående från speciallärarnas erfarenheter vill 

jag lyfta fram vad som krävs för ett välfungerande samarbete samt vilka problem 

speciallärare kan möta i samarbetet. Avhandlingens syfte är att undersöka speciallärares 

samarbete med lärarkollegor med avseende på hur ofta kompanjonundervisning och 

handledning används som stödformer. Syftet är vidare att undersöka vilka faktorer som 

bidrar till ett välfungerande samarbete samt vilka utmaningar speciallärare kan möta i 

samarbetet med lärarkollegorna. Undersökningen grundar sig på en enkätundersökning som 

gjordes inom projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland.  

 

1.2 Avhandlingens disposition 
 

Avhandlingen är indelad i fem kapitel. I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till 

avhandlingen och valet av forskningsområde behandlas. I kapitel 2 redogörs för 
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avhandlingens teoretiska referensram. Först diskuteras speciallärares arbete och yrkesroll i 

Finland. Därefter presenteras samarbetsformerna kompanjonundervisning och 

specialpedagogisk handledning. I kapitel 3 beskrivs undersökningens metod och 

genomförande. Avhandlingens resultat redovisas i kapitel 4. I det sista kapitlet, kapitel 5, 

diskuteras undersökningens metod och resultat.  

 

2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen för undersökningen. Inledningsvis 

diskuteras speciallärarens arbete och yrkesroll i Finland. Därefter redogörs för 

samarbetets betydelse för inklusion. Slutligen presenteras samarbetsformerna 

kompanjonundervisning och specialpedagogisk handledning.  

 

2.1 Speciallärares arbete och yrkesroll i Finland 

 

Speciallärare i den finländska grundskolan har en komplex yrkesroll, som styrs av lagen om 

den grundläggande utbildningen (1998/628) och grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2014). Dessutom har internationella 

styrdokument inflytande över speciallärares arbete. Speciallärares arbete utvecklas ständigt 

och har genomgått stora förändringar genom åren, senast i samband med revideringen av 

lagen om den grundläggande utbildningen (1998/628). De nya bestämmelserna gällande 

stöd för lärande och skolgång betonar speciallärarens samarbete med klasslärare och 

ämneslärare. Speciallärare ansvarar nu tillsammans med sina lärarkollegor för att elever i 

behov av stöd får det stöd för lärande och skolgång som de enligt lagen för den 

grundläggande utbildningen (1998/628) är berättigade till. Detta har ökat behovet av 

samarbetande arbetsformer såsom handledning och kompanjonundervisning. (Takala & 

Head, 2017.) 

 

Det finns fortfarande en tydlig indelning av specialläraryrket i speciallärare och 

specialklasslärare, trots att allt fler elever med behov av stöd inkluderas inom den allmänna 

undervisningen och reformer har gjort i syfte att avskaffa specialskolor och minska på 
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antalet specialklasser. Speciallärare ansvarar för specialundervisningen av elever med behov 

av stöd inom den allmänna undervisningen. De identifierar elevernas stödbehov genom 

kartläggningar, planerar och sätter in stödåtgärder samt utvärderar åtgärdernas effekt. 

(Ström & Hannus-Gullmets, 2015.) Specialundervisningen ges individuellt eller i liten 

grupp i speciallärarens rum eller i form av kompanjonundervisning (Laatikainen, 2011, s. 

42). Genom handledning av klasslärare och ämneslärare har speciallärare möjlighet att stöda 

elever indirekt (Mikola & Oja, 2015, s. 12). I varje grundskola i Finland arbetar en eller 

flera speciallärare som ger specialundervisning på deltid. Mindre skolor och skolor på 

glesbygden delar ofta på en ambulerande speciallärare som finns på skolan ett par dagar i 

veckan. (Takala, 2010, s. 60.) Specialklasslärare undervisar elever som helt eller delvis får 

sin undervisning i specialklass (Jahnukainen, 2012, s. 333). Oftast får dessa elever stöd 

inom det särskilda stödet (Niilo Mäki instituutti, u.å.). Dessa elever har utmaningar i lärande 

och skolgång som kräver kontinuerlig specialundervisning i en mindre elevgrupp. 

Specialklasser finns i specialskolor, men även i anslutning till skolor med allmän 

undervisning. I och med att allt fler elever i specialklass delvis inkluderas i klasser inom 

allmän undervisning har specialklasslärarnas samarbete med klasslärare ökat. (Takala, 2010, 

s. 54–56.) 

 

För speciallärarbehörighet i Finland krävs en högre högskoleexamen med specialpedagogik 

som huvudämne eller som ett långt biämne. Även påbyggnadsutbildning inom 

specialpedagogik kan ge speciallärarbehörighet. Dessutom krävs klasslärarbehörighet för 

specialklasslärare. Speciallärare kan arbeta i årskurs F–6, 7–9 samt inom utbildningar på 

andra stadiet. (Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom 

undervisningsväsendet 986/1998.) Utbildningen inom specialpedagogik baserar sig på 

forskning och har som syfte att ge de blivande speciallärarna färdigheter i att ständigt 

utvecklas i sin profession (Undervisningsministeriet, 2007). Konkurrensen om studieplatser 

inom pedagogikstudier är hård, vilket bidrar till att Finland har motiverade och kompetenta 

lärare (Malinen, Väisänen & Savolainen, 2012). 

 

Enligt en undersökning av Takala m.fl. (2009) utgörs speciallärares arbete till största delen, 

upp till 70 %, av undervisning. Specialundervisning på deltid ges främst i speciallärarens 

rum i form av smågruppsundervisning, men även individuellt. Kompanjonundervisning 

tillsammans med klasslärare eller ämneslärare används mer sällan, dock något oftare i 

årskurs 7–9. Utöver undervisning utgörs speciallärarens arbete av bakgrundsarbete och 
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samarbete. Bakgrundsarbetet innefattar kartläggningar, dokumentering, planering och 

möten. Speciallärare samarbetar med klasslärare och ämneslärare, vårdnadshavare samt 

elevvårdsteamet. Sundqvist, Björk-Åman och Ström (2019) påvisar att även speciallärare i 

svenskspråkiga skolor oftast undervisar elever i behov av stöd i form av 

smågruppsundervisning eller individuellt. Speciallärarna i svenskspråkiga skolor 

konstaterades dessutom använda kompanjonundervisning mer sällan en speciallärare i 

finskspråkiga skolor. Enligt Statistikcentralens utredning (2009) ges specialundervisning på 

deltid främst i läsning och skrivning, matematik och främmande språk. Dessutom arbetar 

speciallärare med elever som har beteendesvårigheter och talstörningar. I årskurserna 1–6 är 

specialundervisningen inriktad på läs- och skrivsvårigheter. Även åtgärder för talstörningar 

sätts in under grundskolans första år. I årskurserna 7–9 fokuserar specialundervisningen 

mest på matematik och främmande språk. Ström och Hannus-Gullmets (2015) delar in 

speciallärares kunskaper och färdigheter i tre kategorier: funktionsnedsättningar som 

påverkar elevernas utveckling och inlärning, inlärningssvårigheter och stödåtgärder samt 

specialpedagogisk handledning av kollegor. Därutöver behöver speciallärare färdigheter i 

differentiering och användning av olika undervisningsmetoder samt kunskaper inom 

undervisningsämnena.  

 

Takala, Wickman, Uusitalo-Malmivaara och Lundström (2015) har undersökt 

speciallärarstuderandes syn på sin framtida yrkesroll och hävdar att undervisningen av 

elever i behov av stöd individuellt och i liten grupp kommer att vara en väsentlig del av 

speciallärarens arbete även framöver. Samarbete med lärarkollegor, speciellt i form av 

handledning, förväntas dessutom få en allt viktigare roll i speciallärares arbete. Studerande 

tror även att dokumentation kommer att utgöra en större del av arbetet.  

 

2.2 Samarbete för inklusion 

 

Syftet med revideringen av lagen om den grundläggande utbildningen (628/1998) och 

införandet av trestegsstödet var att stöda inklusionen av elever med behov av stöd inom den 

allmänna undervisningen. En förutsättning för inklusion är ett välfungerande samarbete 

mellan speciallärare och lärare inom den allmänna undervisningen. För att elevernas 

stödbehov ska kunna tillgodoses i den egna klassen måste speciallärare och lärare inom den 
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allmänna undervisningen bära ett gemensamt ansvar och förena sina kunskaper. (Ahtiainen 

m.fl., 2012.)  

 

Enligt en undersökning av Paju, Kajamaa, Pirttimaa och Kontu (2018) behövs olika former 

av samarbete där speciallärare kan bidra med sin specialpedagogiska kunskap för att främja 

inklusion. Lärare inom den allmänna undervisningen upplever det ofta utmanande att 

undervisa elever med behov av stöd, eftersom de inte har tillräckligt med specialpedagogisk 

kunskap. Därför behöver de speciallärarens stöd för att skapa inkluderande undervisning 

som är anpassad till elevernas individuella behov. Lakkala m.fl. (2016) påpekar att det krävs 

en samarbetande och respekterande inställning i lärarkollegiet för att skapa en inkluderande 

kultur i skolan. Samarbete mellan speciallärare och lärare inom den allmänna 

undervisningen i form av handledning och kompanjonundervisning har konstaterats främja 

inklusion.   

 

2.2.1 Kompanjonundervisning 

 

Kompanjonundervisning är en samarbetande arbetsform där specialläraren undervisar 

tillsammans med klasslärare eller ämnesläraren för att elevers stödbehov ska kunna bemötas 

i klassen. Specialläraren bidrar med specialpedagogisk kunskap till undervisningen och har 

möjlighet att anpassa undervisningen enligt elevernas individuella behov. Inklusionen av 

elever med behov av stöd stärks genom kompanjonundervisning, eftersom de får stöd i den 

egna klassen. (Dettmer, Knackendoffel & Thurston, 2015, s. 279–280.) Elevernas stödbehov 

kan bemötas genom kompanjonundervisning på alla trestegsstödets nivåer. 

Kompanjonundervisning förväntas få en betydande roll i utvecklingen mot en allt mer 

inkluderande skola i Finland. (Ahtiainen m.fl., 2012.) 

 

Enligt Friend och Cooks (2014, s. 127–130) definition är kompanjonundervisning en 

undervisningsform där två eller fler lärare tillsammans ansvarar för undervisningen av en 

heterogen grupp elever i ett gemensamt utrymme. För att kategoriseras som 

kompanjonundervisning måste följande kriterier uppfyllas: 1) lärarna ska bidra med olika 

kunskaper till undervisningen, 2) båda lärarna ska vara aktivt delaktiga i undervisningen, 3) 

elever med behov av stöd är inkluderade i klassen och 4) undervisningen sker i ett 

gemensamt utrymme. Utmärkande för kompanjonundervisning är att varje steg av 
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undervisningsprocessen: planering, undervisning och bedömning, utförs i ett samarbete 

(Murawski & Lochner, 2011). Kompanjonundervisning grundar sig på ett ömsesidigt 

förtroende och respekt mellan de samarbetande lärarna (Isherwood & Barger Anderson, 

2008; Väyrynen & Paksuniemi, 2018). För att samarbetet ska fungera krävs öppen 

kommunikation och att lärarna diskuterar sina förväntningar och uppfattningar om 

kompanjonundervisning i förväg (Brown, Howerter & Morgan, 2013). 

 

Trots att kompanjonundervisning lyfts fram som ett sätt att bemöta elevernas stödbehov i 

läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014), används det fortfarande rätt sällan i Finland. Enligt 

Saloviita (2018) använder ca 60 % av speciallärarna i Finland kompanjonundervisning varje 

vecka. Av speciallärarnas undervisning utgörs ca 16 % av kompanjonundervisning, vilket 

inte motsvarar mer än ett par lektioner i veckan (Saloviita & Takala, 2010). I en 

undersökning av Takala m.fl. (2009) framkommer att kompanjonundervisning används 

något mer i årskurserna 7–9. Sundqvist m.fl. (2019) har undersökt kompanjonundervisning i 

de finlandssvenska skolorna och konstaterar att endast 13 % av speciallärarnas undervisning 

utgörs av kompanjonundervisning.  

 

Kompanjonundervisning har bevisats gynna elever i behov av stöd, men även de andra 

eleverna i klassen. Genom kompanjonundervisning kan elevernas stödbehov bemötas på ett 

effektivt sätt i det egna klassrummet (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). Elever med 

behov av stöd får känna sig delaktiga i klassens gemenskap då de inte behöver lämna 

klassrummet för att få stöd (Ahtiainen, Beirad, Hautamäki, Hilasvuori & Thuneberg, 2011). 

När det finns två lärare i klassen finns det mer tid för att uppmärksamma enskilda elever och 

individualisera undervisningen (Casserly & Padden, 2018; Keefe & Moore, 2004; Scruggs 

& Mastropieri, 2017). Specialläraren bidrar med ett nytt perspektiv och använder olika 

undervisningsstrategier (Friend, Cook, Hurtley-Chamberlain & Shamberger, 2010; Lodato 

Wilson & Michaels, 2006), vilket ökar kvalitén på undervisningen (Takala & Uusitalo-

Malmivaara, 2012). Undersökningar om kompanjonundervisningens inverkan på 

inlärningen hos elever med behov av stöd har visat positiva resultat (Hang & Raben, 2009; 

Tremblay, 2013). Eleverna med behov av stöd, men även de andra eleverna i klassen, 

upplever att de lär sig bättre då specialläraren deltar i undervisningen (King-Sears, Jenkins 

& Brawand, 2018; King-Sears & Strogilos, 2018; Lodato Wilson & Michaels, 2006).  
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Flera undersökningar som gjorts i Finland påvisar fördelar av kompanjonundervisning för 

lärare. Det har visat sig att kompanjonundervisning ger möjlighet för speciallärare och 

klasslärare att utvecklas professionellt (Rytivaara & Kershner, 2012; Takala & Uusitalo-

Malmivaara, 2012). Möjligheten att dela på ansvaret ökar lärarnas välmående och ger ett 

mentalt stöd (Rytivaara, 2012). Dessutom ger kompanjonundervisning önskad variation i 

arbetet och lärarna känner sig mindre isolerade (Ahtiainen m.fl., 2011; Väyrynen & 

Paksuniemi, 2018). Det har däremot påpekats att kompanjonundervisning måste vara 

frivilligt för lärarna för att ge dessa positiva effekter (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). 

 

Undersökningar har gjorts för att utreda de bakomliggande orsakerna till att speciallärare så 

sällan kompanjonundervisar tillsammans med klasslärare och ämneslärare. Det har 

konstaterats att lärare är vana att undervisa ensamma och att de inte är redo att ge upp sin 

självständighet (Saloviita & Takala, 2010). Bristen på tid för gemensam planering har visat 

sig vara ett stort problem (Ahtiainen m.fl., 2011; Saloviita & Takala, 2010; Takala & 

Uusitalo-Malmivaara, 2012). Även ett otillräckligt stöd från ledningen och bristfälliga 

kunskaper har framkommit som bakomliggande orsaker (Saloviita & Takala, 2010). 

 

Modeller för kompanjonundervisning 

 

Kompanjonundervisning kan genomföras enligt olika modeller. Vid valet av modell ska 

elevernas behov av stöd och lärarnas erfarenhet av kompanjonundervisning tas i beaktande. 

Flera modeller kan användas under samma lektion och de kan kombineras för att på ett 

effektivt sätt bemöta elevernas behov av stöd. (Friend & Cook, 2014, s. 132, 139.) 

 

Friend och Cook (2014, s. 139) beskriver modellen en undervisar, en assisterar, där den ena 

läraren har ansvaret för att leda undervisningen, samtidigt som den andra läraren går runt i 

klassen och hjälper eleverna. Den här formen av kompanjonundervisning är enkel att 

genomföra och kräver lite gemensam planering. Arbetsfördelningen kan dock vara 

problematisk eftersom den assisterande läraren inte har en aktiv roll i undervisningen. 

Thousand, Villa och Nevin (2006) har valt att kalla denna modell av 

kompanjonundervisning för stödande undervisning.  
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Modellen en undervisar, en observerar har en liknande struktur. Den ena läraren leder 

undervisningen och den andra läraren observerar en viss elev eller hela klassen för att samla 

information. Metoden kan användas för att analysera elevers inlärning och beteende. (Friend 

& Cook, 2014, s.132–134.) 

 

I stationsundervisning är undervisningen uppdelad i olika stationer, mellan vilka grupper av 

elever roterar. Vardera läraren ansvarar för planeringen och undervisningen av en station. 

Dessutom kan det finnas en tredje station där eleverna arbetar självständigt eller 

tillsammans med ett skolgångsbiträde. (Friend & Cook, 2014, s.134–135.) Villa, Thousand 

och Nevin (2013, s. 44) menar att också lärarna kan rotera mellan grupperna och undervisa 

olika delar av lektionen.  

 

Parallell undervisning innebär att eleverna indelas i två grupper och lärarna undervisar 

samma innehåll i varsin grupp. Den här formen av kompanjonundervisning är lämplig då 

eleverna förväntas delta i diskussion, vid praktiska uppgifter och då läraren måste ha 

överblick över eleverna. (Friend & Cook, 2014, s. 135–136.) Enligt Thousand m.fl. (2006) 

kan gruppindelningen göras exempelvis på basis av elevernas inlärningsstil.  

 

Då det finns stora skillnader i elevernas kunskaper kan kompanjonundervisningen 

genomföras som alternativ undervisning. En av lärarna ansvarar då för undervisningen av 

en mindre grupp elever som behöver repetition eller att undervisningen anpassas till deras 

nivå. Den andra läraren undervisar resten av klassen. Denna uppdelning kan användas i 

början av lektionen eller under hela lektionen. (Friend & Cook, 2014, s.136–137.) 

 

I teamundervisning leder lärarna undervisningen tillsammans och delar på ansvaret. 

Undervisningen kan ske i en dialog mellan lärarna eller så kan lärarna turas om att leda 

diskussionen samtidigt som den andra läraren visar exempel eller skriver anteckningar. För 

att teamundervisning ska fungera krävs att lärarna känner sig bekväma med att undervisa 

tillsammans och har ett ömsesidigt förtroende för varandra. (Friend & Cook, 2014, s.137–

138.) 

 

Flera undersökningar har påvisat att modellen en undervisar, en assisterar är den vanligaste 

då speciallärare kompanjonundervisar tillsammans med klasslärare eller ämneslärare (Davis, 

Dieker, Pearl & Kirkpatrick, 2012; King-Sears & Strogilos, 2018; Pancsofar & Petroff, 
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2016; Strogilos, Stefanidis & Tragoulia, 2016). Klassläraren har då oftast ansvaret för 

undervisningen och specialläraren får en assisterande roll och ansvarar för eleverna med 

behov av stöd (Strogilos m.fl., 2016). Modellen en undervisar, en assisterar är problematisk 

eftersom det ofta är klassläraren som ensam ansvarar för planeringen och leder 

undervisningen, medan specialläraren inte får möjlighet att använda sin expertis och delta 

aktivt i undervisningen (Villa m.fl., 2013, s. 36).  

 

Enligt Cassely och Padden (2018) har lärarna inte tillräckligt med kunskap om olika sätt att 

strukturera kompanjonundervisning. Detta menar Hamilton-Jones och Vail (2013) är en av 

orsakerna till att modellen en undervisar, en assisterar oftast används, trots att de flesta 

lärare inte uppskattar den ojämna arbetsfördelningen. Kompanjonundervisning enligt 

modellen en undervisar, en assisterar kräver lite gemensam planering och är därför lätt att 

genomföra när det finns knappt med tid (Friend & Cook, 2014, s.139). Då speciallärare 

kompanjonundervisar med ämneslärare kan de uppleva att de inte har möjlighet att delta 

aktivt i undervisningen då de inte är lika kunniga inom ämnet (Keefe & Moore, 2004).  

 

2.2.2 Specialpedagogisk handledning 

 

Specialpedagogisk handledning kan enligt Idol (2006) definieras som en form av samarbete 

där specialläraren handleder en klasslärare eller ämneslärare, för att indirekt stöda elever 

med behov av stöd. Detta kan beskrivas som en triadisk relation mellan specialläraren som 

fungerar som handledare, klassläraren som utgör den handledde samt eleven som är den 

slutliga mottagaren av stödet (Idol, Paolucci-Whitcomb & Nevin, 1995). Sundqvist, von 

Ahlefeld Nisser och Ström (2014) menar däremot att specialpedagogisk handledning ofta 

sker i en ömsesidig dialog där specialläraren och klassläraren eller ämnesläraren handleder 

varandra.  

 

Specialpedagogisk handledning främjar inklusionen av elever med behov av stöd. 

Specialläraren delar med sig av kunskap och stöder klassläraren och ämnesläraren i att 

skapa inkluderande undervisning. Eleven med behov av stöd har då möjlighet att få 

undervisning anpassad till sina egna behov och stöd för lärande och skolgång i den egna 

klassen. (Mikola & Oja, 2015, s. 11–12.) Specialpedagogisk handledning är ett effektivt sätt 
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att använda de specialpedagogiska resurserna, eftersom behovet av direkt stöd av 

specialläraren minskar (Laatikainen, 2011, s. 137). 

 

Införandet av trestegsstödet har ökat behovet av specialpedagogisk handledning, eftersom 

klasslärare och ämneslärare nu har ett större ansvar för att tillgodose elevernas stödbehov. 

(Laatikainen, 2011, s. 137). Trots detta utgör specialpedagogisk handledning fortfarande en 

rätt liten del av speciallärares arbete i Finland. Enligt en undersökning av Takala m.fl. 

(2009) använder speciallärare i genomsnitt endast 12 % av arbetstiden till handledning. 

Sundqvist m.fl. (2014) påpekar att specialpedagogisk handledning inte definieras tillräckligt 

tydligt i styrdokument och speciallärare har därför olika uppfattning om hur handledning 

ska genomföras. I en undersökning av Takala, Wickman, Uusitalo-Malmivaaara och 

Lundström (2015) konstateras att handledning ändå förväntas bli en allt viktigare del av 

speciallärares arbete i framtiden.  

 

Den specialpedagogiska handledningen är till största delen informell och genomförs vid 

behov under raster, under andra möten och utanför arbetstid i form av snabba råd. Formell 

handledning, som är strukturerad och sker på bestämd tid, är dock att föredra. På grund av 

tidsbrist har speciallärare sällan möjlighet att genomföra formell handledning. (Sundqvist, 

2012.) 

 

Specialpedagogisk handledning kan genomföras enligt olika handledningstyper. Sundqvist 

(2012) har undersökt specialpedagogisk handledning i finlandssvenska skolor och kunnat 

urskilja tre typer av handledningssamtal: konsultativa, reflekterande och samarbetande 

handledningssamtal. Vilken typ av handledningssamtal som är lämpligast beror på 

problemet, handledningsparterna och hur mycket tid som finns för handledningen. De olika 

samtalstyperna ska inte heller ses som strikt åtskilda, utan de stöder och kompletterar 

varandra. (Sundqvist 2014, s. 44.)   

 

Det konsultativa handledningssamtalet grundar sig på att specialläraren förmedlar sin 

specialpedagogiska kunskap genom att ge råd. Specialläraren intar en expertroll, vilket gör 

att relationen mellan klassläraren och specialläraren blir asymmetrisk. Trots att konsultativa 

handledningssamtal i vissa situationer är nödvändiga, kan det enligt Sundqvist vara svårt för 

speciallärare att ge råd och klasslärare kan också ha svårt att ta till sig råden. (Sundqvist, 

2012.) Bladini (2004) beskriver en motsvarande handledningstyp och har valt att kalla den 
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för rådgivande handledningssamtal. I det rådgivande handledningssamtalet ses 

handledningen som ett verktyg för specialläraren att dela med sig av sin specialpedagogiska 

kunskap och på så sätt bemöta elevens behov av stöd. Enligt Sundqvist (2012, s. 66–67) är 

det konsultativa handledningssamtalet vanligt, eftersom klasslärare ofta vill ha en snabb 

lösning. Tysinger, Tysinger och Diamanduros (2009) hävdar att klasslärare förväntar sig få 

råd av speciallärare, eftersom de upplever det effektivt. 

 

I det reflekterande handledningssamtalet använder sig specialläraren av reflekterande 

samtalsteknik för att klassläraren ska se situationen ur olika synvinklar och själv komma 

fram till en lösning. Relationen mellan specialläraren och klassläraren är mer symmetrisk i 

och med att klassläraren deltar aktivt och samtalet fokuserar på hens tankar och synsätt. 

Reflekterande handledningssamtal är tidskrävande, men när klassläraren själv kommer fram 

till lösningen blir resultatet av handledningen ofta långsiktigt. (Sundqvist, 2012.) Bladini 

(2004) beskriver det reflekterande handledningssamtalet som ett rum för reflektion där 

specialläraren ställer frågor som får klassläraren att vidga sitt perspektiv och tänka i nya 

banor. Enligt Sundqvist (2012) används reflekterande samtal sällan i specialpedagogisk 

handledning i Finland.  

 

Det samarbetande handledningssamtalet grundar sig enligt Sundqvist (2012) på ett 

professionellt utbyte där både specialläraren och klassläraren bidrar med kunskap, idéer och 

erfarenheter. Beslut fattas gemensamt och man kommer fram till lösningar tillsammans. En 

fördel med det samarbetande handledningssamtalet är att speciallärarens och klasslärarens 

olika kunskaper kompletterar varandra och båda har möjlighet att utvecklas professionellt. 

Det samarbetande handledningssamtalet kan enligt Sundqvist användas som utgångspunkt 

för en fortsatt utveckling av specialpedagogisk handledning.  

 

Flera undersökningar har påvisat fördelar med det samarbetande handledningssamtalet. 

Enligt Thomson (2013) uppskattar klasslärare möjligheten att dela med sig av sina egna 

tankar och idéer i handledningen. Petterson och Ström (2016) menar att det professionella 

utbytet mellan specialläraren och klassläraren ger dem båda möjlighet att utvecklas och lära 

sig av varandra. Idol, Paolucci-Whitcomb och Nevin (1995) påpekar att en samarbetande 

inriktning på handledning är effektiv och skapar kreativa lösningar.  
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Genomförandet av specialpedagogisk handledning påverkas av flera faktorer. För det första 

måste det finnas tillräckligt med tid för handledning (von Ahlfeldt Nisser, 2017; Idol, 2006). 

Bristen på tid har visat sig vara en av orsakerna till varför speciallärare i Finland sällan har 

möjlighet att använda specialpedagogisk handledning (Takala m.fl., 2009). Skolledningens 

och rektorns stöd behövs för att specialpedagogiska resurser och arbetstid ska kunna 

användas till handledning (Sundqvist m.fl., 2014; Thomson, 2013). För att handledningen 

ska ge det bästa möjliga resultatet är det viktigt att både specialläraren och klassläraren har 

kunskap om handledning. (Sundqvist m.fl., 2014.)  

 

3. Metod och genomförande 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Därefter 

beskrivs projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland och 

datainsamlingsmetoden för forskningen. Vidare redogörs för bearbetning och analys av 

data. Avslutningsvis behandlas reliabilitet, validitet och forskningsetiska aspekter.  

 

3.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Avhandlingens syfte är att undersöka speciallärares samarbete med lärarkollegor i 

svenskspråkiga skolor i Finland, med avseende på hur kompanjonundervisning och 

handledning används som stödformer inom trestegsstödet. Syftet är vidare att undersöka 

vilka faktorer som bidrar till ett välfungerande samarbete samt vilka utmaningar 

speciallärare kan möta i samarbetet med lärarkollegor. Utgående från syftet har följande 

forskningsfrågor formulerats: 

 

1. Hur ofta använder speciallärare kompanjonundervisning och handledning för att 

stöda elever på de olika nivåerna av trestegsstödet? 

2. Vilka faktorer bidrar till ett välfungerande samarbete mellan speciallärare och deras 

lärarkollegor? 

3. Vilka utmaningar kan speciallärare möta i samarbetet med lärarkollegor? 
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3.2 Projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland 

 

Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland är ett forskningsprojekt som inleddes år 2016 

vid ämnet för specialpedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo 

Akademi i Vasa. Projektet har som syfte att undersöka hur förändringarna i lagen om den 

grundläggande utbildningen (1998/628) verkställts i kommunerna i Svenskfinland, hur 

trestegsstödet genomförs i de svenskspråkiga skolorna och hur elevernas rätt till stöd 

verkställs.  

 

Sedan revideringen av lagen om den grundläggande utbildningen (1998/628) har ett antal 

forskningsrapporter om implementeringen av lagändringen publicerats. I dessa rapporter har 

de finlandssvenska kommunerna inte analyserats för sig. Projektet har därför som avsikt att 

ge en uppfattning om läget inom specialundervisningen i de svenskspråkiga skolorna och 

kommunerna i Svenskfinland.  

 

Datainsamlingen inom projektet genomfördes i form av en enkätundersökning. I oktober 

2017 skickades en webbenkät till sammanlagt 395 speciallärare och specialklasslärare i 

svenskspråkiga skolor i Finland. Enkäten besvarades av 156 respondenter, vilket ger en 

svarsfrekvens på 39 %. I enkäten har respondenterna besvarat frågor gällande sin arbetsbild, 

genomförandet av trestegsstödet och samarbetet med lärarkollegor. Denna avhandling 

baserar sig på frågor som behandlar speciallärares samarbetsformer och erfarenheter av 

samarbete med lärarkollegor.    

 

3.2.1 Respondenter 

 

I projektet Stöd för lärande och skolgång deltog 156 respondenter som arbetar som 

speciallärare, specialklasslärare eller lärare med specialläraruppgifter i årskurserna F–6 eller 

7–9 i svenskspråkiga skolor i Finland. Nedan i tabell 1 presenteras demografiska data om 

respondenterna.  
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Tabell 1.  
Demografisk data om respondenter 
 
Demografisk variabel %       (n) 
 
Kön 
Kvinna 
Man 
Uppgifter saknas 

 
 
91.1   
 7.0        
 1.9     

 
 
144 
11 
3 

 
Typ av speciallärare 
Speciallärare  
Specialklasslärare 
Lärare med specialläraruppgifter  
 
Utbildning 
Behörig speciallärare 
Obehörig  
 
Skolstadie 
Grundskola F–6 
Grundskola 7–9 
Grundskola F–9 
Uppgifter saknas 
 

 
 
 

 
 
65.2 
20.3 
14.5 
 
 
93.0 
 7.0 
 
 
58.9 
28.4 
10.8 
1.9 

 
 
103 
32 
23 
 
 
147 
11 
 
 
93 
45 
17 
3 

I tabellen kan man se att könsfördelningen mellan respondenterna är väldigt ojämn, med 

endast ett fåtal manliga respondenter. En stor del av respondenterna arbetar som 

speciallärare och de allra flesta har behörighet för sitt arbete. Största delen av 

respondenterna arbetar i grundskolans årskurser F–6. 

 
 

3.2.2 Bortfall 

 

I enkätundersökningar förekommer ofta bortfall. Externt bortfall innebär att valda 

respondenter inte svarar på enkäten. Ju större det externa bortfallet är desto större är risken 

att undersökningens resultat blir missvisande. I internt bortfall har respondenten inte svarat 

på en viss fråga i enkäten. (Ejlertsson, 2014 s. 26.)   

 

Enkäten skickades till 395 speciallärare varav 156 svarade på enkäten. Det externa bortfallet 

var således ca 61 %. Två enkäter skickades in utan att besvaras, vilket jag valde att tolka 

som ett externt bortfall. I enkätens skalfrågor som behandlade speciallärares 

samarbetsformer fanns ett sammanlagt internt bortfall på 3 %. Frågorna gällande allmänt 

stöd hade ett bortfall på endast 1 %. Bortfallet för frågorna om intensifierat stöd var 2 %. 
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Största bortfallet, 6 %, hade frågorna gällande det särskilda stödet. Det interna bortfallet är i 

allmänhet större för öppna frågor jämfört med frågor med svarsalternativ (Ejlertsson, 2014, 

s. 121), vilket kunde noteras även i denna undersökning. De öppna frågorna hade båda ett 

internt bortfall på 25 %.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

 

Valet av datainsamlingsmetod grundar sig på forskningsmetoden samt forskningens syfte 

och frågeställningar (Patel & Davidson, 2011, s. 53). Projektet Stöd för lärande och 

skolgång i Svenskfinland har en kvantitativ forskningsansats och har som syfte att undersöka 

hur stödet verkställs i de svenskspråkiga skolorna. Enkät valdes som datainsamlingsmetod 

för att nå speciallärare i svenskspråkiga skolorna i Finland.  

 

3.3.1 Enkät 

 

Inom den kvantitativa forskningsansatsen är enkätundersökningar den mest använda 

datainsamlingsmetoden (Eliasson, 2006, s. 28). Forskare föredrar enkät som 

datainsamlingsmetod eftersom man snabbt och med förhållandevis låga kostnader kan nå 

respondenter utspridda på ett geografiskt stort område (Ejlertsson, 2014, s. 11–12).  Enkäten 

kan besvaras vid en tidpunkt och i en miljö som lämpar sig bäst för respondenten 

(Wenemark, 2017, s. 43). Respondenterna kan överväga sina svar i lugn och ro och fylla i 

enkäten i egen takt. Nackdelen med enkät som datainsamlingsmetod är att missförstånd lätt 

kan uppstå då respondenten inte har möjlighet att fråga om något är oklart och forskarna inte 

kan ställa följdfrågor om respondenternas svar är otydliga. (Ejlertsson, 2014, s. 11–13.) För 

att testa om insamlingsmetoden och frågorna fungerar som planerat, kan en pilotstudie 

genomföras där några personer från målpopulationen besvarar enkäten (Wenemark, 2017, s. 

233). Trots att man ofta skickar påminnelser (Dahmström, 2011, s. 87), kan det externa 

bortfallet vara stort (Ejlertsson, 2014, s.13).  

 

Inom projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland skickades i oktober 2017 en 

webbenkät per mejl till speciallärare i svenskspråkiga skolor i Finland. Enkät valdes som 

datainsamlingsmetod, eftersom man genom en enkätundersökning kostnadseffektivt och 

snabbt kunde nå målpopulationen runtom Svenskfinland. Webbenkäter utgörs av ett 
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elektroniskt frågeformulär som skickas till den utvalda populationen i form av en länk på 

internet (Wenemark, 2017, s. 45). Bakom länken öppnas ett formulär som går enkelt och 

snabbt att besvara och svaren skickas in direkt (Dahmström, 2011, s. 94). Innan den slutliga 

versionen av enkäten skickades ut testades den genom att två speciallärare och en 

specialklasslärare besvarade enkäten. I samband med webbenkäten skickades ett följebrev 

med information om undersökningen och instruktioner för ifyllandet av enkäten. I början av 

enkäten beskrivs syftet för undersökningen och respondenterna försäkras om att uppgifterna 

behandlas konfidentiellt. Efter att enkäten skickats till respondenterna skickades ytterligare 

två påminnelser. 

 

Projektets ledning ansvarade för enkätens utformning och utdelning. De utgick från en enkät 

som tidigare använts av Paloniemi, Kärnä, Pulkkinen och Björn (under utgivning) för att 

undersöka speciallärares arbete i finskspråkiga skolor. Enkäten utgörs av sammanlagt 51 

frågor som är indelade i sex kategorier. Inledningsvis har respondenterna besvarat 

bakgrundsfrågor om sig själv och skolan där de arbetar. Därefter följer frågor inom 

kategorierna arbetsbild och yrkesroll, speciallärarens samarbete samt beslutsprocessen och 

genomförande av trestegsstödet. I slutet av enkäten finns några avslutande frågor.  

 

I enkäten används flera frågetyper: alternativfrågor, skalfrågor och öppna frågor. 

Alternativfrågor ger respondenten några fasta svarsalternativ att välja mellan. I skalfrågorna 

väljer respondenterna mellan några svarsalternativ som utgör en skala. (Bell, 2006, s. 206, 

218–219.) Öppna frågor ger respondenterna möjlighet att reflektera och uttrycka sina tankar 

och erfarenheter med egna ord (Wenemark, 2017, s. 141). De öppna frågorna liknar 

frågorna i en intervju och ger undersökningen en kvalitativ aspekt (Eliasson, 2006, s. 37).  

 

Denna avhandling baserar sig på frågor inom kategorierna arbetsbild och yrkesroll samt 

speciallärarens samarbete. Frågorna som analyseras är skalfrågor i matrisform samt öppna 

frågor. I skalfrågorna (se bilaga 1.) har respondenterna tagit ställning till hur ofta de 

använder kompanjonundervisning och specialpedagogisk handledning som stödformer för 

elever på de olika nivåerna av trestegsstödet. Skalan har fem svarsalternativ från 1 till 5, där 

1 står för ”jag jobbar inte alls med detta” och 5 står för ”så här jobbar jag ofta”. I de öppna 

frågorna (se bilaga 2.) har speciallärarna fått berätta vad inom samarbetet med 

lärarkollegorna som fungerar bäst och vad som fungerar sämst.  
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Som tidigare konstaterats finns alltid en risk för att respondenterna missförstår en fråga i 

enkäten. För att få den information som krävs för att besvara forskningsfrågan är det viktigt 

att frågorna i enkäten formuleras så tydligt som möjligt. De öppna frågorna som denna 

avhandling analyserar har formulerats på ett sätt som ger respondenterna utrymme för 

tolkning. Syftet med de öppna frågorna var att få information om vilka former av samarbete 

speciallärarna upplever fungerar bäst och vilka som fungerar sämst. De allra flesta 

respondenter har däremot beskrivit vad som behövs för att skapa ett välfungerande 

samarbete och vilka utmaningar de upplevt i samarbetet. Trots att respondenterna inte tolkat 

de öppna frågorna som förväntat, ger svaren betydelsefull information om speciallärarnas 

samarbete med lärarkollegor. För att svaren ska kunna användas i undersökningen har 

forskningsfrågorna omformulerats så att de bättre motsvarar respondenternas svar.  

  

3.4 Analys av data 

 

Denna avhandling baserar sig på både kvantitativ och kvalitativ data som samlats in genom 

enkätundersökningen inom projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland.  

Kvantitativa och kvalitativa data svarar på olika forskningsfrågor och har därför bearbetats 

och analyserats skilt.  

 

3.4.1 Bearbetning och analys av kvantitativ data 

 
 
Kvantitativ data som samlats in genom enkätens skalfrågor har bearbetats och analyserats 

för att besvara den första forskningsfrågan: Hur ofta använder speciallärare 

kompanjonundervisning och handledning för att stöda elever på de olika nivåerna av 

trestegsstödet?. Respondenterna har besvarat skalfrågan genom att välja ett svarsalternativ 

från 1 till 5, där 1 står för ”jag jobbar inte alls med detta” och 5 står för ”så här jobbar jag 

ofta”.  

 

För att bearbeta kvantitativ data användes IBM SPSS Statistics 24. Ett t-test, som jämför 

medelvärdet mellan två oberoende populationer (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2006, s. 

242), genomfördes för att undersöka skillnader i hur ofta speciallärare och specialklasslärare 

använder kompanjonundervisning och handledning för att stöda elever på trestegsstödets 
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olika nivåer. T-testet anger om skillnaderna i de jämförda gruppernas medelvärden är 

signifikanta. Ett signifikansvärde som ligger under 0,05 tyder på att det finns en signifikant 

skillnad. Effektstorlek beräknades med Cohen’s D för att klargöra storleken på skillnaden 

mellan speciallärarnas och specialklasslärarnas medelvärden.  

 

I samband med t-testet redovisas även urvalsstorleken (N), medelvärdet (M) och 

standardavvikelsen (SD) för de två jämförda grupperna. Statistiken presenterades skilt för 

kompanjonundervisning och handledning på allmänt, intensifierat och särskilt stöd. 

Medelvärdena jämfördes för att få en uppfattning om på vilken stödnivå 

kompanjonundervisning och handledning används mest samt för att undersöka skillnaderna 

i hur ofta samarbetsformerna används.  

 

Jag valde att analysera speciallärares och specialklassärares resultat separat, för att få en 

uppfattning om hur lärare inom dessa yrkesgrupper med relativt olika arbetsbild använder 

kompanjonundervisning och handledning. För att underlätta bearbetning och analysen av 

resultatet valde jag att inkludera svaren från respondentgruppen lärare med 

specialläraruppgifter i kategorin speciallärare. 

 

3.4.2 Bearbetning och analys av kvalitativ data 

 

Kvalitativ data som samlats in genom enkätens öppna frågor har bearbetats och analyserats 

för att besvara den andra forskningsfrågan Vilka faktorer bidrar till ett välfungerande 

samarbete mellan speciallärare och deras lärarkollegor? och den tredje forskningsfrågan 

Vilka utmaningar kan speciallärare möta i samarbetet med lärarkollegor?. I de öppna 

frågorna har speciallärarna fått berätta vad inom samarbetet med lärarkollegor fungerar bäst 

och vad som fungerar sämst. Vissa respondenter har svarat med ett par ord, medan andra 

beskrivit samarbetet mer utförligt.  

 

En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera respondenternas svar på de öppna 

frågorna. Kvalitativ innehållsanalys är en analysmetod som används för att tolka olika typer 

av texter. Stora mängder av text kan genom innehållsanalysens kodningsprocess 

sammanfattas till kategorier som ger en översikt av textens innehåll. (Hsieh & Shannon, 

2005.) I denna undersökning används induktiv ansats, vilket innebär att data analyseras för 
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att identifiera mönster och skapa en teoretisk förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017, s. 221) 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen inleds med att läsa igenom textmaterialet för att få en 

uppfattning om innehållet i sin helhet (Larsen, 2018, s. 161). När jag läste igenom svaren på 

de öppna frågorna märkte jag att de flesta respondenter inte tolkat frågorna som förväntat. I 

det här skedet valde jag att ändra på forskningsfrågorna, så att de bättre passade ihop med 

respondenternas svar. Jag fortsatte med att genomföra en datareduktion, där mängden av 

data reduceras genom att utesluta det material som inte är relevant för undersökningens 

syfte (Larsen, 2018, s. 160-161). Jag valde att inte beakta svar som var otydligt formulerade 

eller som inte besvarade forskningsfrågan. Av respondenternas svar på frågan om 

välfungerande samarbete uteslöts sammanlagt 26 svar och av svaren på frågan om 

utmaningar i samarbetet uteslöts 12 svar.  

 

I den följande fasen av analysprocessen genomförs kodningen av textmaterialet, där 

väsentliga ord och uttryck markeras. Kodningen i denna undersökning gjordes i form av en 

delanalys, vilket innebär att respondenternas svar delas upp i flera utsagor och därför kan 

innehålla flera koder. (Larsen, 2018, s. 161–162.) Koderna med likande innehåll grupperas 

sedan till kategorier. Kategorierna skapar en översikt av materialet och strukturerar svaret på 

forskningsfrågan. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 44–45.) När jag analyserade 

respondenternas svar markerade jag först väsentliga ord som sammanfattade svarens 

innehåll. Dessa ord bildade sedan koder som jag markerade med olika färger. Därefter 

ordnade jag koderna i kategorier, som jag betecknade med ett beskrivande ord eller uttryck. 

Till sist räknade jag ut hur stor andel av det totala antalet svar som hade en utsaga i de olika 

kategorierna. Sammanlagt 94 av respondenternas svar inkluderades i analysen för att 

besvara frågan om välfungerande samarbete. I analysen för att besvara frågan om 

utmaningar i samarbetet inkluderades 107 svar. Analysprocessen var tidskrävande och 

kategoriseringen och namnen på kategorierna ändrades flera gånger under processen.  
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3.5 Kvalitetskriterier 

 

För att undersökningen ska vara trovärdig måste den uppfylla kvalitetskriterier gällande 

reliabilitet och validitet (Eliasson, 2006, s. 14) Forskaren ansvarar för att undersökningen 

håller en hög kvalitet och att de forskningsetiska aspekterna följs (Nyberg & Tidström, 

2012, s. 49)   

 

3.5.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet. Enligt Bell (2006, s. 117) är reliabilitet i 

kvantitativ forskning ett mått på i vilken utsträckning undersökningen ger samma resultat 

om den upprepas vid ett annat tillfälle under lika förhållanden. En hög reliabilitet innebär att 

resultatet som uppmäts vid en ny tidpunkt överensstämmer med det tidigare resultatet 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 123). Reliabiliteten i en undersökning beror på hur väl 

datainsamlingen genomförs och hur noggrant bearbetningen av data utförs (Eliasson, 2006, 

s. 15).  

 

Trost (2012, s. 61) beskriver reliabilitet som stabiliteten i en undersökning och dess förmåga 

att motstå slumpmässiga inflytelser. Vid en hög reliabilitet är de fel som de slumpmässiga 

inflytelserna åstadkommer små (Ejlertsson, 2014, s. 107). Undersökningens resultat 

innehåller således alltid det sanna värdet och det felvärde som orsakas av den bristfälliga 

reliabiliteten (Patel & Davidson, 2011, s. 103). 

 

Patel och Davidson (2011, s. 105) påpekar att reliabiliteten i enkätundersökningar kan 

granskas först då respondenterna besvarat enkäten. I enkätundersökningar handlar 

reliabiliteten om tillförlitlighet i de enskilda frågorna och enkäten som helhet (Ejlertsson, 

2014, s. 111). För att försäkra reliabiliteten är det viktigt att respondenterna får tydliga 

instruktioner för att fylla i enkäten och för att besvara de enskilda frågorna. Frågorna ska 

vara formulerade på ett tydligt sätt, så att de inte går att missuppfatta. Enkäten ska ha en klar 

struktur för att den ska vara enkel att fylla i. (Patel & Davidson, 2011, s. 105.) I en 

enkätundersökning kan reliabiliteten förstärkas genom att det ställs flera frågor om samma 

företeelse. Enkätens reliabilitet kan kontrolleras med en pilotstudie där ett antal personer 
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från målpopulationen besvarar enkäten. Vid insamlingen av data är det viktigt att försäkra 

att svaren kodas och dokumenteras rätt.  (Eliasson, 2006, s. 16.) 

 

I kvalitativ forskning ska undersökningen vara pålitlig och genomföras med noggrannhet för 

att uppnå hög reliabilitet. För att stärka reliabiliteten ska frågorna vara klart och tydligt 

formulerade. Materialet ska transkriberas och kodas noggrant. Reliabiliteten kan förstärkas 

genom att flera personer genomför samma analysprocess. (Larsen, 2018, s. 131–132.) 

 

För att säkerställa reliabiliteten av enkäten i denna undersökning gjordes en pilotstudie där 

enkäten besvarades av tre speciallärare, en speciallärare i årskurs 1–6, en speciallärare i 

årskurs 7–9 och en specialklasslärare. Pilotstudien gav en uppfattning om hur enkäten och 

de enskilda frågorna fungerar. I följebrevet fick respondenterna tydliga instruktioner om hur 

enkäten skulle besvaras, vilket stärker reliabiliteten. För att skapa en tydlig struktur i 

webbenkäten indelades frågorna i sex kategorier, som presenterades på varsin sida av 

enkäten. Vid innehållsanalysen av kvalitativ data har jag flera gånger gått noggrant igenom 

respondenternas svar och kategoriseringen. Reliabiliteten stärks även av att min handledare 

granskat materialet och gett synpunkter på kategoriseringen.   

 

3.5.2 Validitet 

 

Validitet handlar om undersökningens giltighet. Enligt Eliasson (2006, s. 16) är validitet 

inom kvantitativ forskning ett mått på om undersökningen verkligen mäter det som den har 

som syfte att mäta. I enkätundersökningar avser validiteten frågornas förmåga att ge svar på 

det som undersöks (Ejlertsson, 2014, s. 108). Djurfeldt m.fl. (2003, s. 108) definierar 

validitet som undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans. Hög validitet 

innebär att forskarna på basis av teori och begrepp samt de övergripande frågeställningarna 

har kunnat formulera relevanta frågor som speglar undersökningens syfte.   

 

Validitet utgörs av flera validitetsaspekter. Innehållsvaliditet innebär att alla frågor ska vara 

relevanta och tillsammans ge en omfattande beskrivning av fenomenet som undersöks. Face 

validitet handlar om att respondenten ska kunna förstå vad en fråga har som avsikt att mäta. 

Detta är viktigt för att respondenten ska uppfatta frågan och hela enkäten som relevant. 

(Wenemark, 2017, s. 194.) Kriterievaliditet handlar om sambandet mellan det som frågan 
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mäter och ett specifikt kriterium som frågan relaterar till (Ejlertsson, 2014, s. 109).  Med 

överensstämmelsevaliditet syftar man på att experter inom området är eniga om att 

mätinstrumentet har validitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 124).  

 

När validiteten i en kvantitativ undersökning är hög uppstår inget eller endast ett litet 

systematiskt fel. Ju större det systematiska felet är, i form av under- eller överrapportering, 

desto lägre är validiteten. (Ejlertsson, 2014, s. 108.)  

 

I kvalitativ forskning är validitet ett mått på till vilken grad undersökningen faktiskt 

undersöker det som den har som syfte att undersöka. Resultatet är giltigt då insamlat data 

bidrar till att svara på problemformuleringen. (Larsen, 2018, s. 129.) Validiteten stärks av 

transparens, det vill säga genomskinlighet i forskningsprocessen. Alla steg i 

forskningsprocessen ska redogöras för och kunna motiveras. De slutsatser som dras ska 

tydligt kopplas till analysen av materialet. (Svensson & Ahrne, 2011, s. 27–28.) Analysen 

kan förtydligas genom citat från respondenternas svar, som ger läsaren en möjlighet att bilda 

sig en egen uppfattning om trovärdigheten (Patel & Davidson, 2011, s. 108). 

Undersökningens validitet kan säkerställas genom triangulering, vilket innebär att man 

kombinerar flera olika metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare. Då man 

kommer fram till samma eller likande resultat genom olika tillvägagångssätt anses 

validiteten vara hög. (Svensson & Ahrne, 2011, s. 27–28.)  

 

Ifall en undersökning har låg reliabilitet har den alltid även låg validitet (Bell, 2006, s. 118). 

En hög reliabilitet ger goda förutsättningar för hög validitet (Eliasson, 2006, s. 16), men hög 

reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. Trots att reliabiliteten är hög och 

undersökningen ger samma resultat då den upprepas, kan frågorna vara formulerade så att 

de inte stöder undersökningens syfte och validiteten är därmed låg.  

 

För att stärka validiteten i denna avhandling har jag beskrivit och motiverat varje del av 

forskningsprocessen utförligt. Jag har förklarat varför jag varit tvungen att omformulera 

forskningsfrågorna och varför jag valt att bilda två grupper av respondenter på basis av 

tjänstebeteckningarna. Jag har förtydligat kategoriseringen av respondenternas svar med 

citat. Projektets ledning har formulerat frågorna i enkäten med noggrannhet för att ge en så 

omfattande bild av speciallärares arbete och trestegsstödet som möjligt. 
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3.5.3 Forskningsetik 

 

Forskningsetiska delegationen (2012) anger i sina anvisningar att vetenskaplig forskning 

kan vara etiskt godtagbar och tillförlitlig och dess resultat trovärdiga endast om forskningen 

bedrivs i enlighet med god vetenskaplig praxis. Detta förutsätter bland annat att man i 

forskningen iakttar hederlighet och noggrannhet, att de metoder som används uppfyller 

kriterierna för vetenskaplig forskning och är etiskt hållbara samt att man i forskningen 

hänvisar till andra forskares arbete på ett korrekt sätt. I anvisningarna definieras avvikelse 

från god vetenskaplig praxis som oetisk och ohederlig verksamhet som skadar forskningen 

och kan göra dess resultat värdelöst. Plagiering, det vill säga att presentera något som en 

annan forskare tagit fram som sitt eget, är ett exempel på avvikelse från god vetenskaplig 

praxis. (Forskningsetiska delegationen, 2012.)  

 

Vid genomförande av humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska fyra övergripande 

forskningsetiska krav tas i beaktande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla deltagare ska 

informeras om undersökningen, dess syfte och att det är frivilligt att delta. Enligt 

samtyckeskravet har deltagarna rätt att bestämma om sin egen medverkan i undersökningen. 

I konfidentialitetskravet fastställs att uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiell 

och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som deltagarna ger endast får användas i undersökningen till det ändamål som 

deltagarna informerats om. (Ejlertsson, 2014, s. 32.) 

 

I enkätundersökningar visar respondenterna sitt samtycke till att delta i undersökningen 

genom att besvara enkäten. Respondenterna kan hoppa över frågor som de inte vill svara på 

eller sluta mitt i. För att konfidentialitetskravet ska uppfyllas i enkätundersökningar måste 

respondenternas anonymitet säkerställas. Detta innebär att antalet respondenter ska vara så 

stort att det inte går att bakvägsidentifiera respondenterna på basis av personuppgifter eller 

svar. För undersökningens tillförlitlighet är det viktigt att respondenterna vågar ge ärliga 

svar och kan känna sig säkra på att de inte kan identifieras. (Wenemark, 2017, s. 61–66, 71.)  

 

Denna avhandling följer principerna för god vetenskaplig praxis och enkätundersökningen 

för projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland uppfyller de forskningsetiska 

kraven. Respondenterna fick information om projektet och dess syfte per mejl och i enkäten. 
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Det tydliggjordes även att deltagandet är frivilligt och att respondenterna svarar på enkäten 

anonymt. Liksom oftast i enkätundersökningar gav respondenterna sitt samtycke till att delta 

genom att svara på enkäten. Respondenternas personuppgifter och svar har behandlats 

konfidentiellt och ingen utomstående har fått tillgång till dem. På grund av det stora antalet 

respondenter är det inte heller möjligt att identifiera respondenterna. Svaren har endast 

använts för forskning inom projektet.  

 
 

4 Resultat 
 
I detta kapitel presenterats undersökningens resultat. Kapitlet är indelat i tre delar enligt 

forskningsfrågorna. Inledningsvis redogörs resultatet för den första forskningsfrågan, som 

grundar sig på kvantitativ data. Resultatet klargör hur ofta speciallärare och 

specialklasslärare använder kompanjonundervisning och handledning för att stöda elever 

på trestegsstödets olika nivåer. Därefter presenteras resultatet för de två andra 

forskningsfrågorna som grundar sig på kvalitativ data. Utifrån speciallärarnas och 

specialklasslärarnas erfarenheter redogörs för vilka faktorer som bidrar till ett 

välfungerande samarbete samt vilka utmaningar som kan försvåra samarbetet mellan 

speciallärare och lärarkollegorna.  

 

4.1 Kompanjonundervisning och handledning som stödformer inom 

trestegsstödet 

 

För att undersöka respondenternas svar på hur ofta de använder kompanjonundervisning och 

handledning för att stöda elever på de olika nivåerna av trestegsstödet utfördes ett t-test, som 

anger skillnaden mellan speciallärarnas och specialklasslärarnas svar. I samband med t-

testet gjordes en uträkning av medelvärdet för hur ofta speciallärare och specialklasslärare 

använder kompanjonundervisning och handledning för att stöda elever inom de olika 

nivåerna av trestegsstödet.  

 

Resultatet visar att speciallärare använder kompanjonundervisning mest för att stöda elever 

inom det intensifierade stödet (M = 2,70, SD = 1,15) och det allmänna stödet (M = 2,63, SD 
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= 1,14). Specialklasslärare använder däremot kompanjonundervisning mest för att stöda 

elever inom det särskilda stödet (M = 2,50, SD = 1,46).  

 

Medelvärdena för hur ofta handledning används för att stöda elever på de olika 

stödnivåerna, visar att speciallärare använder handledning mest för att stöda elever inom det 

intensifierade stödet (M = 4,14, SD = 1,04). Specialklasslärare använder handledning oftast 

för att stöda elever inom det särskilda stödet (M = 3,84, SD = 1,21).  

 

När man jämför medelvärdena mellan samarbetsformerna kan man se att handledning 

används mer än kompanjonundervisning av både speciallärare och specialklasslärare på alla 

trestegsstödets nivåer. Tydligast är skillnaden när det gäller hur ofta speciallärare använder 

samarbetsformerna för att stöda elever inom det särskilda stödet.  

 

Tabell 2.  

Speciallärares och specialklasslärares användning av kompanjonundervisning och 

handledning på trestegsstödets nivåer 

  
                 Kompanjon- 
Stödnivå         Tjänstebeteckning                   undervisning                     Handledning 

  N M SD   N M SD 

Allmänt 
stöd 
 
 
 
 
Intensifierat   
stöd        
 
 
 
 
Särskilt 
stöd 
 

Speciallärare 
 
 
Specialklasslärare 
 
 
Speciallärare 
 
 
Specialklasslärare 
 
 
Speciallärare 
 
 
Specialklasslärare 

124 
 
 
 30 
 
 
123 
 
 
 29 
 
 
114 
 
 
 30 

2,63 
 
 
1,90 
 
 
2,70 
 
 
2,38 
 
 
2,29 
 
 
2,50 

1,14 
 
 
1,24 
 
 
1,15 
 
 
1,24 
 
 
1,20 
 
 
1,46 

124 
 
 
 30 
 
 
123 
 
 
29 
 
 
117 
 
 
 31 

3,80 
 
 
2,67 
 
 
4,14 
 
 
3,14 
 
 
4,00 
 
 
3,84 

1,17 
 
 
1,32 
 
 
1,04 
 
 
1,33 
 
 
1,28 
 
 
1,21 
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Resultatet från t-testet påvisar att speciallärare använder kompanjonundervisning betydligt 

mer för att stöda elever inom det allmänna stödet än specialklasslärare. En signifikant 

skillnad kunde konstateras mellan hur ofta speciallärare och specialklasslärare använder 

kompanjonundervisning för att stöda elever inom det allmänna stödet, t(152) = 3,10, p = 

0,002, d = 0,61. Ingen signifikant skillnad kunde fastställas mellan hur ofta speciallärare och 

specialklasslärare använder kompanjonundervisning för att stöda elever inom det 

intensifierade och särskilda stödet.  

 

T-testet visar att speciallärare använder handledning betydligt mer för att stöda elever inom 

det allmänna och intensifierade stödet än specialklasslärare. En signifikant skillnad kunde 

konstateras mellan hur ofta speciallärare och specialklasslärare använder handledning för att 

stöda elever inom det allmänna stödet, t(152) = 4,64, p = 0,000, d = 0,91, och det 

intensifierade stödet, t(150) = 4,40, p = 0,000, d = 0,84. Det finns däremot inte en 

signifikant skillnad mellan speciallärare och specialklasslärare gällande hur ofta de 

använder handledning för att stöda elever inom det särskilda stödet. Dessutom visar 

medelvärdena att speciallärare handleder sina lärarkollegor mer än specialklasslärare på alla 

trestegsstödets nivåer. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att speciallärare kompanjonundervisar och 

handledleder sina lärarkollegor mest för att stöda elever inom det intensifierade stödet. 

Specialklasslärare kompanjonundervisar och handledleder lärarkollegor däremot oftast för 

att stöda elever inom det särskilda stödet. Både speciallärare och specialklasslärare använder 

handledning mer än kompanjonundervisning. Handledning används betydligt mer av 

speciallärare. Skillnaden i hur ofta speciallärare och specialklasslärare använder 

handledning är signifikant när det gäller allmänt och intensifierat stöd. En signifikant 

skillnad mellan speciallärare och specialklasslärare kunde även konstateras gällande 

kompanjonundervisning inom det allmänna stödet.  
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4.2 Välfungerande samarbete mellan speciallärare och lärarkollegor 

 

I enkätens öppna frågor har respondenterna beskrivit sina erfarenheter av välfungerande 

samarbete med lärarkollegor. Utgående från respondenternas beskrivningar har sex 

kategorier kunnat urskiljas, som ger en uppfattning om vilka faktorer som bidrar till ett 

välfungerande samarbete. Kategorierna presenteras i figuren nedan (figur 1.). Till följande 

redogörs för de olika svarskategorierna och andelen svar med en utsaga inom kategorierna.  

 

 

Figur 1. Välfungerande samarbete mellan speciallärare och lärarkollegor. 

 

Öppen kommunikation 

 

I upptill 43 % av svaren beskriver respondenterna betydelsen av öppen kommunikation. 

Speciallärarna uttrycker ett behov av en fungerande kommunikation med lärarkollegorna. 

De uppskattar öppen diskussion, där man reflekterar tillsammans och delar med sig av idéer 

och åsikter. Det är även viktigt att man kan tala om allt, också det som känns problematiskt. 
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Samarbetet fungerar när lärarkollegorna vågar fråga och be om hjälp av specialläraren. Det 

måste även finnas ett utbyte av information om elevernas svårigheter och undervisningen.  

 

 ”Man frågar gärna om råd och jag tycker att det är jätte roligt och viktigt att ha 

 den här öppna dialogen hela tiden.” (Speciallärare) 

 

 ”Bra utbyte av tankar och idéer.” (Speciallärare) 

 

 ”Vi vågar reflektera och tänka högt tillsammans kring allting angående 

 eleven.” (Specialklasslärare) 

 

 ”Lätt att ta upp problem och utmaningar.” (Speciallärare) 

 

Positiv inställning och engagemang 

 

Positiv inställning och engagemang beskrivs i 33 % av svaren. Enligt speciallärarna krävs 

det vilja och intresse för att få samarbetet att fungera. Samarbetsparterna måste vara 

engagerade och positivt inställda till samarbete. I flera svar nämns att det är viktigt att man 

är flexibel och verkligen vill få samarbetet att fungera. Det är även bra att samarbetsparterna 

vill lära sig och utvecklas i sitt arbete.  

 

 “Flexibiliteten i det dagliga arbetet; hur gör vi nu, vem är på plats, hur hjälpa 

  bäst.” (Speciallärare) 

 

 ”Alla är positivt inställda till att samarbeta.” (Specialklasslärare) 

 

 ”Då lärarens själv vill utvecklas i sin roll.” (Specialklasslärare) 

 

 ”Öppenhet för nya metoder, alternativa läromedel, flexibilitet.” (Speciallärare) 

 

Ömsesidigt stöd 

 

Betydelsen av ett ömsesidigt stöd nämns i 17 % av respondenternas svar. Speciallärarna 

uppskattar att man hjälper varandra och delar på arbetet. Det är viktigt att man lyssnar och 
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finns där för varandra i det dagliga arbetet. I ett gott samarbete delar kollegorna med sig av 

kunskap, erfarenheter och idéer. Kollegorna värdesätter varandras olika kompetens och lär 

sig av varandra.  

 

 ”Vi hjälper, stöder och finns där för varandra” (Specialklasslärare) 

 

 ”Vi har olika sorters kompetens och vi kan alla lära av varandras” 

 (Specialklasslärare) 

 

 ”Vilja och öppenhet att dela med sig av sina erfarenheter och stödja varandra” 

 (Speciallärare) 

 

 ”Bägge både tar och ger i samarbetet, lyhördhet.” (Speciallärare) 

 

Lika synsätt 

 

Av respondenternas svar beskrev 17 % betydelsen av lika synsätt för att skapa ett 

välfungerande samarbete. I flera av svaren konstaterades att det är viktigt att kollegorna har 

en gemensam elevsyn. Dessutom är det viktigt att lärarkollegorna har en förståelse för 

elever med behov av stöd. Det framkom även att samarbetet underlättas av att kollegorna 

har liknande synsätt på pedagogik.  

 

 ”Vi har en gemensam elevsyn.” (Speciallärare) 

 

 ”Det samförstånd som råder angående elever med olika stödbehov.” 

 (Speciallärare) 

 

 ”Samma synsätt på undervisningen.” (Specialklasslärare) 

 

Gemensamt mål 

 

I 16 % av svaren nämns vikten av att man genom samarbetet strävar mot ett gemensamt mål. 

Kollegorna ska ha en tydlig målsättning som de tillsammans försöker uppnå. I flera av 
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svaren framkommer att målet med samarbetet är att elever i behov av stöd ska må bra och få 

det stöd de behöver.  

 

 ”Arbeta mot samma mål.” (Speciallärare) 

 

 ”Alla mina kollegor har samma önskan att jobba för att eleverna ska få så 

 adekvat stöd som möjligt” (Speciallärare) 

 

 ”Vi arbetar alla för elevernas bästa. Vi kan planera och utföra undervisningen 

  det tankesättet.” (Speciallärare) 

 

 

Tillit och respekt 

 

Behovet av tillit och respekt uttrycktes i 10 % av svaren. Ett ömsesidigt förtroende där man 

litar på varandras kompetens behövs för ett välfungerande samarbete. Dessutom måste 

kollegorna visa respekt för varandra och varandras arbete.  

 

 Det finns en ömsesidig respekt för varandras kompetens.” (Speciallärare) 

 

 ”Vi litar på varandra.” (Speciallärare) 

  

 ”Det finns en ömsesidig respekt för varandras arbete och roller.” 

 (Speciallärare) 

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en öppen kommunikation utgör grunden för ett 

välfungerande samarbete. Dessutom krävs en positiv inställning till samarbete samt ett 

engagemang för att få samarbetet att fungera. Speciallärare uppskattar ömsesidighet i 

samarbetet, där kollegorna hjälper varandra och delar med sig av kunskap och erfarenheter. 

De samarbetande lärarkollegorna ska arbeta mot ett gemensamt mål och sträva efter att 

eleven får adekvat stöd. Lika syn på elevers olikhet och stödbehov underlättar samarbetet. 

Ett välfungerande samarbete mellan speciallärare och lärarkollegor kräver även tillit och 

respekt för den andras kompetens.  
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4.3 Utmaningar i samarbetet mellan speciallärare och lärarkollegor 

 

Respondenterna har i enkäten fått beskriva utmaningar som de mött i samarbetet med sina 

lärarkollegor. Utgående från beskrivningarna har sex kategorier kunnat urskiljas, som ger en 

uppfattning om vilka utmaningar speciallärare kan ha i samarbetet med lärarkollegorna. 

Kategorierna presenteras i figuren nedan (figur 2.). Till följande redogörs för de olika 

svarskategorierna och andelen svar med en utsaga inom kategorierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Utmaningar i samarbetet mellan speciallärare och lärarkollegor. 

 

Bristfälliga organisatoriska villkor 

 

I upptill 49 % av svaren beskrev speciallärarna att bristfälliga organisatoriska villkor, 

speciellt tidsbrist, försvårar samarbetet med lärarkollegor. Det framkommer i svaren att det 

inte finns tillräckligt med gemensam tid för att mötas och samarbeta. Ofta sker samarbetet i 

form av korta samtal under skoldagen, trots att det skulle finnas ett behov av att sitta ner i 

lugn och ro för att diskutera. Speciallärare verkar även ha svårt att få tag på kollegorna 
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under arbetsdagen, eftersom de har olika lektionstider och arbetar i flera olika byggnader 

och skolor.  

 

 ”Hitta gemensam tid och sitta ner, inte bara mötas i dörrhål, matsalskön eller i 

 förbifarten i korridoren.” (Specialklasslärare) 

 

 ”Tidsbristen gör samarbetet bristfälligt, brist på gemensam ledig tid” 

 (Speciallärare) 

 

 ”Tid för diskussion saknas – blir allt för ofta korta rastsamtal, där det 

 egentligen skulle behövas längre, djupare samtal.” (Speciallärare) 

 

 ”Klasserna schema med lämpliga lektioner för specialundervisning är i bland 

 svårt att få att passa ihop [...]” (Speciallärare) 

 

Otillräcklig planering 

 

Otillräcklig planering nämndes i 24 % av respondenternas svar. Speciallärarna upplever att 

avsaknaden av samplanering gör samarbetet svårt. I de flesta svaren påpekas att tidsbrist och 

svårigheter i att hitta gemensam tid är orsaken till att lärarna inte planerar tillsammans, men 

i vissa fall finns inte heller ett intresse för att samplanera. Både lektionsplanering och 

långsiktig planering nämns i svaren.  

 

 ”Det är svårt att hitta tid för gemensam planering.” (Speciallärare) 

 

 ”Nästan obefintlig samplanering i förväg (det mesta görs ad hoc)” 

 (Speciallärare) 

 

 ”Långsiktig planering” (Speciallärare) 

 

 ”Några kommer till sitt arbete endast för sina lektioner, gör samplanering 

 svårt.” (Speciallärare) 
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Ojämn arbetsfördelning 

 

Missnöje med ojämn arbetsfördelning framkommer i 19 % av svaren. Speciallärare 

upplever att de bär ett större ansvar för elever med behov av stöd och att klasslärare och 

ämneslärare inte engagerar sig tillräckligt. Lärarkollegorna anser fortfarande att 

speciallärare har huvudansvaret för elever med behov av stöd. I flera svar nämns problem i 

uppgörandet av planer inom trestegsstödet. Ansvaret för att skriva planerna inom 

trestegsstödet ligger hos klasslärarna och ämneslärarna, men speciallärarna menar att de ofta 

måste påminna och ge handledning för att planerna verkligen görs. Speciallärarna uttrycker 

även ett missnöje över att lärarkollegorna inte alltid verkställer de beslut som gjorts och 

följer inte de stödåtgärder som man kommit överens om.  

 

 ”Vissa lärare har fortfarande tanken att elever som har utmaningar på olika sätt 

 skickas direkt till specialläraren som tar hand om problemet.” (Speciallärare) 

 

 ”Mycket påminnande om planer som ska skrivas och initiativet till 

 planskrivandet kommer många gånger från mig” (Specialklasslärare) 

 

 ”Arbetsfördelningen känns ofta som om jag bär hela ansvaret och de ’flyter’ 

 med” (Speciallärare) 

 

 ”Att överenskomna stödåtgärder inte alltid följs eller rinner ut i sanden efter en 

 tid.” (Speciallärare) 

 

Olika syn på elever med behov av stöd 

 

I 16 % av svaren beskriver respondenterna att lärarkollegornas olika syn på elever med 

behov av stöd utgör ett problem för samarbetet. Speciallärare anser att klasslärare och 

ämneslärare inte har tillräckligt med kunskap om inlärningssvårigheter och förståelse för 

elever med behov av stöd. Det finns lärarkollegor som har svårt att inse att alla elever är 

olika och att vissa elever behöver undervisning som är anpassad till deras individuella 

behov. I vissa fall saknas ett intresse och en strävan för att inkludera elever med behov av 

stöd.  
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 ”Det känns ibland som om förståelsen för elever med behov av särskilt stöd 

 inte är tillräcklig hos alla kolleger.” (Specialklasslärare) 

 

 ”Ibland har man kolleger som inte förstår att elever har svårigheter och inte 

 bara är lata.” (Specialklasslärare) 

 

 ”Inklusion och ’ett klassrum för alla’ är inte målet för alla” (Speciallärare) 
 

 ”Lärare som inte vill ha hjälp av speciallärare och tycker att eleven ska klara 

 sig själv” (Speciallärare) 

 

 

Problem i kommunikationen 

 

Olika problem i kommunikationen mellan kollegorna nämndes i 16 % av svaren. Enligt 

speciallärarna informerar klasslärare och ämneslärare inte alltid dem om elevernas 

svårigheter och stödbehov. Samarbetet försvåras även av att speciallärare inte alltid får 

information om lektionen och det som ska undervisas. Några respondenter menade att det är 

svårt att ta upp problem och vara konstruktivt kritisk.  

 

 ”Informations utbyte gällande lektioner. Ibland har jag ingen idé om vad det är 

 som jag ska undervisa med vissa elever.” (Speciallärare) 

 

 ”Då de inte berättar om problem/stödbehov som elever har” (Speciallärare) 

 

 ”Kanske svårt att vara konstruktivt kritisk.” (Speciallärare) 

 

Ovilja till förändring 

 

Respondenterna uttryckte i 8 % av svaren att lärarkollegornas ovilja till förändring försvårar 

samarbetet. Vissa klasslärare och ämneslärare vill inte ändra på sin undervisning och testa 

nya undervisningsmetoder. Speciallärare upplever att det är svårt att få kollegorna att 
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differentiera undervisningen enligt elevernas behov. Det finns även kollegor som inte alls 

vill ta emot hjälp och handledning från specialläraren. 

 

 ”Att det finns lärare som jag ser är i behov av handledning, men som tydligt 

 visar att de inte vill tänka nytt.” (Specialklasslärare) 

 

 ”Lärare som inte vill ha hjälp av speciallärare” (Speciallärare) 

 

 ”Några håller stenhårt fast vid sina undervisningsmetoder och vill inte ändra 

 på dem även om det skulle gynna förutom spec.eleverna även hela klassen” 

 (Speciallärare) 

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bristfälliga organisatoriska villkor, speciellt i form 

av tidsbrist, utgör den största utmaningen för speciallärares samarbete med lärarkollegor. 

Tidsbristen är ofta orsaken till att planeringen är otillräcklig. Samarbetet försvåras även av 

att arbetsfördelningen är oklar och speciallärare upplever att de bär ett större ansvar för 

elever med behov av stöd. Lärarkollegornas olika syn på inlärningssvårigheter och 

förståelse för elever i behov av stöd gör i vissa fall samarbetet svårt. Problem i 

kommunikationen, så som brister i informationsutbytet, är en dålig förutsättning för att 

skapa välfungerande samarbete. I vissa fall kan lärarkollegornas ovilja att ta emot 

handledning och utveckla sin undervisning utgöra ett hinder för samarbete.  
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis undersökningens metod. Därefter diskuteras 

resultatet för studien. Avslutningsvis presenteras avhandlingens slutsatser och förslag på 

fortsatt forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Denna avhandling har som syfte att undersöka speciallärares samarbete med sina 

lärarkollegor. Undersökningen utgår från data som samlats in inom projektet Stöd för 

lärande och skolgång i Svenskfinland. I projektet användes webbenkät som 

datainsamlingsmetod. Webbenkäten utformades av projektets ledning och skickades per 

mejl till 395 speciallärare i svenskspråkiga skolor i Finland. Webbenkät lämpade sig som 

datainsamlingsmetod, eftersom man enkelt och effektivt kunde nå ett stort antal 

respondenter på ett geografiskt brett område (Ejlertsson, 2014, s. 11–12). 

 

I enkäten användes olika typer av frågor, vilket betyder att det insamlade materialet ger 

mångsidig och omfattande information om speciallärares arbete och trestegsstödet. I denna 

avhandling analyseras svar från skalfrågor som utgör kvantitativ data, samt svar från öppna 

frågor som utgör kvalitativ data. Trots att undersökningen baserar sig på både kvantitativ 

och kvalitativ data, kan den inte anses tillämpa kombinerad metod. Båda formerna av 

insamlat material bidrar till att uppfylla syftet av undersökningen, men ger svar på olika 

forskningsfrågor.  

 

För att analysera kvantitativ data genomfördes ett t-test, som tydliggjorde skillnader i hur 

ofta speciallärare och specialklasslärare använder kompanjonundervisning och handledning 

på de olika nivåerna av trestegsstödet. Trots att syftet med undersökningen inte är att 

jämföra speciallärare och specialklasslärare, blev resultatet tydligare då det presenterades 

separat och jämfördes mellan dessa respondentgrupper. I samband med t-testet redovisades 

medelvärden för hur ofta kompanjonundervisning och handledning används på 

trestegsstödets nivåer. Medelvärdena jämfördes för att upptäcka skillnader i användningen 

av kompanjonundervisning och handledning på de olika nivåerna av trestegsstödet. Valet av 

analysmetod var ändå inte självklart eftersom det fanns även andra analyser som kunde ha 
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lämpat sig för denna undersökning. En annan analysmetod kunde ha gett mer ingående 

beskrivning av användningen av samarbetsformerna. 

 

Innehållsanalys användes för att analysera kvalitativ data från enkätens öppna frågor. Enligt 

Hsieh och Shannon (2005) kan innehållsanalys användas för att sammanfatta innehållet i 

olika typer av texter till kategorier som ger en översikt av textens innehåll. Respondenternas 

svar var rätt korta, men många till antalet och innehållsanalys passade därför väl som 

analysmetod. Ejlertsson (2014, s. 11–13) skriver att en nackdel med enkät som 

datainsamlingsmetod är att forskaren inte har möjlighet att be respondenterna förtydliga sina 

svar om de är oklart formulerade. Vissa av respondenterna hade uttryckt sig något otydligt, 

vilket betydde att jag måste tolka svaret. Jag kan inte vara säker på att jag alltid tolkat 

svaren så som respondenterna avsett, vilket har en inverkan på undersökningens reliabilitet. 

Några av respondenternas svar var så svårtolkade att jag var tvungen att utesluta dem från 

undersökningen. 

 

I både kvalitativ och kvantitativ forskning förutsätter hög reliabilitet att frågorna är tydligt 

formulerade, så att de inte går att missuppfatta (Patel & Davidson, 2011, s. 105; Larsen, 

2017, s. 131–132). I denna undersökning försvagas reliabiliteten av att de öppna frågorna i 

enkäten var formulerade på ett sätt som gav respondenterna utrymme för tolkning. Syftet 

med de öppna frågorna var att ta reda på vilka former av samarbete speciallärare upplever 

att fungerar bäst och vilka som fungerar sämst. De flesta respondenterna hade däremot 

beskrivit välfungerande samarbete med lärarkollegor samt de utmaningar som de mött i 

samarbetet. Respondenternas beskrivningar ger ändå viktig information om speciallärares 

samarbete med lärarkollegorna och bidrar till förståelsen för vad som krävs för att utveckla 

ett välfungerande samarbete. För att svaren på de öppna frågorna skulle kunna användas i 

undersökningen, valde jag att omformulera forskningsfrågorna så att de bättre motsvarade 

respondenternas beskrivningar. Undersökningens reliabilitet påverkas av att 

forskningsfrågorna inte är samma som frågorna som ställdes till respondenterna. Det kan 

ifrågasättas om respondenterna hade svarat på samma sätt, ifall man uttryckligen frågat 

vilka faktorer som bidrar till ett välfungerande samarbete med lärarkollegor och vilka 

utmaningar de upplevt i samarbetet.  

 

Reliabiliteten av enkäter kan kontrolleras med en pilotstudie (Eliasson 2006, s. 16). Inom 

projektet genomfördes en pilotstudie där enkäten besvarades av tre speciallärare, men det 
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framkom inga problem med de öppna frågorna som respondenterna missförstod i den 

egentliga undersökningen. Trots att pilotstudien anses stärka reliabiliteten, uppfyllde den i 

detta fall inte sitt syfte.  

 

I enkäten skulle respondenterna ta ställning till hur ofta de använder handledning för att 

stöda elever på trestegsstödets olika nivåer. I skalfrågorna hade handledning skrivits 

tillsammans med begreppet samarbete, vilket kan ha gett intrycket om att begreppen har 

samma betydelse (se bilaga 1.). Handledning sker ofta i ett samarbete, men det måste 

beaktas att respondenterna kan ha uppfattat att frågan syftar på samarbete i en i allmänhet. 

Dessutom kan respondenterna ha upplevt skalfrågornas svarsalternativ svåra att tolka, då 

endast skalsteget 1 och 5 förklarats skriftligt. Respondenterna kan ha väldigt olika 

uppfattning om vad ”så här jobbar jag ofta” innebär. En speciallärare kan uppleva att ofta 

betyder att samarbetsformen används dagligen, medan en annan speciallärare kan uppleva 

att några gånger i månaden är ofta. En skala där skalstegen mer exakt skulle ha angett hur 

ofta samarbetsformerna används skulle ha gett ett mer tillförlitligt resultat. I enkätens andra 

skalfrågor används en skala med fem svarsalternativ från dagligen till aldrig, vilket även 

kunde ha lämpat sig för den här skalfrågan.   

 

Enligt Larsen (2017, s. 131–132) ska textmaterialet kodas grundligt för att försäkra en god 

reliabilitet. Jag har bearbetat och analyserat respondenternas svar med noggrannhet. Det 

måste däremot betonas att kodningen och kategoriseringen är min tolkning av 

respondenternas svar och en annan forskare kunde ha gjort indelningen av materialet på 

annat sätt. Jag upplever ändå att min kategorisering framför huvuddragen i respondenternas 

svar och tydliggör svaren på forskningsfrågorna.  

 

Enligt Bell (2006, s. 118) innebär en låg reliabilitet att även validiteten är låg. Eftersom den 

kvalitativa delen av undersökningen har brister i reliabiliteten inverkar det även på 

validiteten. Wenemark (2014, s. 194) skriver att god validitet kan uppnås genom att 

frågorna i enkäten är relevanta och ger tillsammans en ingående beskrivning av det som 

undersöks.  Frågorna i enkäten stöder projektets syfte och ger en omfattande bild av 

speciallärarens arbete och trestegsstödet. I kvalitativ forskning kan validiteten stärkas 

genom genomskinlighet i forskningsprocessen (Svensson & Ahrne, 2011, s. 27–28). För att 

höja validiteten har jag därför beskrivit och motiverat utförligt de olika stegen i 



 41 

forskningsprocessen. Jag har förklarat varför jag gjort ändringar i forskningsfrågorna och 

hur jag genomfört kategoriseringen.   

 

Datainsamlingen fyller de forskningsetiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014, s. 32). Respondenterna 

informerades om projektet och det tydliggjordes att deltagandet är frivilligt och anonymt. 

Samtycket till deltagandet gavs genom att respondenterna svarade på enkäten och svaren 

behandlades konfidentiellt. I min undersökning har jag strävat efter att följa god 

vetenskaplig praxis. Jag har genomfört undersökningen med noggrannhet, använt 

vetenskapligt godtagbara metoder och hänvisat till andra forskares arbeten enlig 

anvisningarna.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med min avhandling var att undersöka speciallärares samarbete med klasslärare och 

ämneslärare. Jag har undersökt hur ofta speciallärare och specialklasslärare använder 

kompanjonundervisning och handledning för att stöda elever på trestegsstödets olika nivåer. 

Dessutom har jag varit intresserad av att utreda vilka faktorer som bidrar till ett 

välfungerande samarbete och vilka utmaningar speciallärare kan uppleva i samarbetet med 

lärarkollegor. Avhandlingens resultat presenterades i det föregående kapitlet.  

 

Undersökningens resultat tyder på att speciallärare kompanjonundervisar och handledleder 

sina lärarkollegor mest för att stöda elever inom det intensifierade stödet. Detta kan bero på 

att stödinsatserna ökar då eleven överförs till det intensifierade stödet. Inom det 

intensifierade stödet får eleven stöd mer regelbundet och det finns möjlighet att få olika 

former av stöd samtidigt (Utbildningsstyrelsen, 2014). När behovet av stöd ökar finns 

troligtvis även ett större behov av samarbete mellan speciallärare och lärare inom den 

allmänna undervisningen.  

 

Specialklasslärare kunde däremot konstateras använda kompanjonundervisning och 

handledning mest för att stöda elever inom det särskilda stödet. Detta resultat är förväntat, 

eftersom speciallärare oftast ansvarar för undervisningen av elever inom det särskilda stödet 

som får sin undervisning helt eller delvis i specialklass (Jahnukainen, 2012, s. 33). Då 
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eleverna under vissa lektioner inkluderas i klasser inom den allmänna undervisningen, 

behövs samarbete mellan speciallärare och klasslärare eller ämneslärare. Specialklasslärare 

använder samarbetsformerna betydligt mindre inom det allmänna och intensifierade stödet, 

men att specialklasslärare överhuvudtaget kompanjonundervisar och handleder tyder 

däremot på att specialklasslärare och deras specialpedagogiska kunskaper allt mer ses som 

en resurs för hela skolan.  

 

Resultatet visar att speciallärare handleder sina lärarkollegor betydligt mer än 

specialklasslärare. Detta kan förklaras med att arbetsbilden för speciallärare och 

specialklasslärare skiljer sig från varandra (Hannus-Gullmets & Ström, 2015). Handledning 

är en mer självklar del av speciallärares arbete, eftersom de till stor del arbetar för att stöda 

inklusionen av elever med behov av stöd inom den allmänna undervisningen. Speciallärare 

stöder klasslärare och ämneslärare i att skapa inkluderande undervisning där elevernas 

individuella behov tas i beaktande. Specialklasslärare ansvarar däremot för undervisningen 

av elever med behov av mer omfattande stöd i specialklass och det finns därför inte ett lika 

stort behov av att handleda lärarkollegor. Eftersom specialklasslärare ändå till viss del 

handleder sina lärarkollegor, kan resultatet samtidigt tyda på att yrkesrollerna för 

speciallärare och specialklasslärare närmat sig varandra. 

     

Enligt en undersökning av Takala m.fl., (2009) består speciallärares arbete 12 % av 

handledning och upp till 70 % av undervisning. Av speciallärares undervisning utgörs 16 % 

av kompanjonundervisning, visar en undersökning av Saloviita och Takala (2010). Enligt 

Saloviita (2018) använder 60 % av speciallärarna kompanjonundervisning varje vecka. 

Speciallärare i svenskspråkiga skolor använder kompanjonundervisning i endast 13 % av sin 

undervisning, enligt en undersökning av Sundqvist m.fl. (2019). Tidigare forskning visar 

således att handledning används mer än kompanjonundervisning av speciallärare. Resultatet 

i denna avhandling gav liknande resultat. Både speciallärare och specialklasslärare 

påvisades använda handledning mer än kompanjonundervisning för att stöda elever på alla 

trestegsstödets nivåer. Detta kunde bero på att handledning ses som ett mer effektivt sätt att 

dela med sig av specialpedagogisk kunskap. Eftersom undersökningens resultat visar att det 

finns brist på tid för samarbete kan man anta att handledningen oftast genomförs informellt 

på raster eller utanför arbetstid (Sundqvist, 2012). Tidsbristen kan även vara en orsak till 

varför kompanjonundervisning används mer sällan. Kompanjonundervisning kräver 

gemensam planering, vilket det inte finns tillräckligt tid för enligt denna undersökning. 
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Tidigare forskning visar att kompanjonundervisning kan vara en utmaning för klasslärare 

och ämneslärare, eftersom de är vana och trivs med att arbeta självständigt (Saloviita & 

Takala, 2010).  

 

Resultatet påvisar att ett ömsesidigt stöd mellan speciallärare och specialklasslärare behövs 

för att skapa ett välfungerande samarbete. Speciallärare uppskattar att de kan dela på arbetet 

och att kollegorna finns där för varandra i det dagliga arbetet. Rytivaara (2012) har i sin 

undersökning kommit fram till att möjligheten att dela på ansvaret ökar lärarnas välmående 

och ger ett mentalt stöd. I denna undersökning framkommer att det ömsesidiga stödet 

innebär att lärare lär sig av varandra genom att dela med sig av kunskap, erfarenheter och 

idéer. Tidigare forskning har visat att både kompanjonundervisning och handledning ger 

speciallärare och deras lärarkollegor möjligheten att lära sig av varandra och på så sätt 

utvecklas professionellt (Pettersson & Ström, 2016; Rytivaara & Kershner, 2012; Takala & 

Uusitalo-Malmivaara, 2012). Det ömsesidiga stödet är enligt Sundqvist (2012) även en 

viktig del av det samarbetande handledningssamtalet. Handledningen grundar sig på ett 

utbyte av kunskap och erfarenheter, vilka kompletterar varandra och ger lärarna möjlighet 

att utvecklas i sin profession. Tidigare forskning visar dessutom att kompanjonundervisning 

grundar sig på ett ömsesidigt förtroende och respekt mellan de samarbetande lärarna 

(Isherwood & Barger Anderson, 2008; Väyrynen & Paksuniemi, 2018). Resultaten i denna 

avhandling visar likaså att speciallärare upplever att det krävs tillit och respekt för att skapa 

ett välfungerande samarbete.  

 

Enligt en undersökning av Brown m.fl. (2013) är öppen kommunikation en förutsättning för 

fungerande kompanjonundervisning. I denna undersökning framkommer att öppen 

kommunikation enligt speciallärare är det allra viktigaste för att skapa välfungerande 

samarbete med lärarkollegorna. Speciallärare uppskattar att de kan tala om allt, även det 

som känns problematiskt. Resultaten visar dessutom att problem i kommunikationen är en 

av utmaningarna som speciallärare ofta möter i samarbetet. Då det finns brister i 

informationsutbytet försvåras samarbetet och eleverna får inte det stöd de behöver.  

Kommunikationens betydelse för samarbetet är tydligt, eftersom det framkommer i de flesta 

av respondenternas svar. Respondenterna nämnde kommunikationen som en viktig faktor 

för ett välfungerande samarbete och att problem i kommunikationen kan försvåra 

samarbetet.  
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I tidigare forskning framkommer att bristen på tid försvårar samarbetet mellan speciallärare 

och deras lärarkollegor, både i form av kompanjonundervisning och handledning (Saloviita 

& Takala, 2010; Sundqvist, 2012; Takala m.fl., 2009). Brister i de organisatoriska villkoren, 

framför allt tidsbristen, nämndes i de flesta av respondenternas svar i denna undersökning 

och kunde således påvisas vara den klart största utmaningen i samarbetet. Svårigheten i att 

hitta gemensam tid visade sig försvåra den gemensamma planeringen, vilket även 

konstaterats i tidigare studier (Ahtiainen m.fl., 2011; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). 

I kompanjonundervisning ska planeringen genomföras i ett samarbete mellan lärarna 

(Murawski & Lochner, 2011) och i undersökningen framkom att speciallärare nödvändigtvis 

inte ens informeras i förväg om vad som kommer att behandlas under lektionen. 

Skolledningens och rektorns stöd har konstaterats vara viktig för att tid ska kunna reserveras 

för samarbete i form av handledning (Sundqvist m.fl., 2014; Thomson, 2013). Problemen i 

de organisatoriska villkoren kunde således vara en följd av att ledningen inte visar sitt stöd 

och säkerställer att det finns tillräckligt med tid för samarbete.  

 

Paju m.fl. (2018) hävdar att klasslärare och ämneslärare upplever att det är svårt att 

undervisa elever med behov av stöd, eftersom de inte har tillräckliga kunskaper i 

specialpedagogik. Speciallärarna i denna undersökning uttryckte att lärarkollegornas olika 

syn på elever med behov av stöd ibland utgör ett problem i samarbetet. De bristfälliga 

kunskaperna kunde vara en orsak till att klasslärare och ämneslärare inte har tillräckligt med 

förståelse för inlärningssvårigheter och elever med behov av stöd. Resultatet visar att 

speciallärare upplever att vissa klasslärare och ämneslärare inte är intresserade av att 

inkludera elever med behov av stöd i klassen. Detta kan bero på att lärarna känner sig osäkra 

och upplever det svårt att undervisa klasser där elever med behov av stöd är inkluderade. I 

undersökningen framkommer dessutom att lika syn på elever och deras svårigheter utgör en 

god grund för ett givande samarbete. Lakkala m.fl. (2016) menar att en samarbetande och 

respekterande inställning inom lärarkollegiet krävs för att skapa en inkluderande kultur i 

skolan. Respekt och förståelse för elevers olikheter och utmaningar kan anses vara 

avgörande för ett välfungerande samarbete som möjliggör inklusion av elever med behov av 

stöd. Dessutom kunde konstateras att samarbetet stärks av en gemensam målsättning för att 

alla elever ska må bra och att deras behov av stöd tillgodoses.  

 

Revideringen av lagen om den grundläggande utbildningen och införandet av trestegsstödet 

har medfört ändringar i arbetsfördelningen mellan speciallärare och lärare inom den 
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allmänna undervisningen. Klasslärare och ämneslärare delar nu tillsammans med 

speciallärare på ansvaret för att elevernas stödbehov tillgodoses (Ahtiainen m.fl., 2012). I 

denna undersökning framkommer att speciallärare i vissa fall upplever ett missnöje med 

arbetsfördelningen och anser att lärarkollegorna inte tar tillräckligt med ansvar för elevernas 

stödåtgärder. Ändringarna i arbetsfördelningen verkar således inte alltid förverkligas i 

praktiken, vilket kan bero på att ledningen inte klargjort arbetsfördelningen och att det inte 

tillräckligt tydligt preciserats i styrdokument.  

 

Saloviita och Takala (2010) hävdar att kompanjonundervisning sällan används i Finland, 

eftersom lärare inom den allmänna undervisningen är vana att undervisa ensamma och inte 

är redo att ge upp sin självständighet. I denna undersökning framkom likaså att speciallärare 

upplever att lärarkollegornas ovilja att ändra på sina arbetssätt och testa nya 

undervisningsmetoder är en av utmaningarna i samarbetet. Lärarkollegornas positiva 

inställning och engagemang i samarbetet kunde dessutom konstateras vara väsentligt för ett 

välfungerande samarbete. Resultaten för båda forskningsfrågorna stöder varandra och 

tydliggör betydelsen av en samarbetande inställning, intresset för att lära sig nytt och viljan 

att utvecklas i arbetet.  

 

5.3 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

 

Undersökningens resultat visar att speciallärare kompanjonundervisar och handledleder sina 

lärarkollegor mest för att stöda elever inom det intensifierade stödet, medan 

specialklasslärare använder samarbetsformerna mest inom det särskilda stödet. Både 

speciallärare och specialklasslärare använder handledning mer än kompanjonundervisning 

på alla trestegsstödets nivåer. Speciallärare påvisades handledleda sina lärarkollegor 

betydligt mer än specialklasslärare. 

 

Utifrån speciallärarnas beskrivningar kunde konstateras att öppen kommunikation samt en 

positiv inställning och engagemang är det mest väsentliga för att skapa välfungerande 

samarbete. Speciallärare uppskattar att samarbetet grundar sig på ett ömsesidigt stöd och 

lika syn på elever och deras utmaningar. Det är viktigt att samarbetet syftar till att uppnå ett 

gemensamt mål och att de samarbetande lärarna visar tillit och respekt för varandra.  
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Bristfälliga organisatoriska villkor, speciellt i form av tidsbrist, kunde påvisas vara den 

största utmaningen i samarbetet. Svårigheterna i att hitta gemensam tid visade sig vara 

orsaken till att planeringen ofta är otillräcklig. Speciallärarna uttryckte ett missnöje med den 

ojämna arbetsfördelningen, eftersom de upplever att de bär ett större ansvar för att elevernas 

stödbehov tillgodoses. Lärarkollegornas olika syn på elever med behov av stöd och 

bristande kunskaper om inlärningssvårigheter skapar problem i samarbetet. Även problem i 

kommunikationen och lärarkollegornas ovilja att ändra på sin undervisning visade sig 

försvåra samarbetet.    

  

Kompanjonundervisning och handledning förväntas få en större betydelse i speciallärares 

arbete i framtiden och bli en väsentlig del av inklusionen av elever med behov av stöd 

(Ahtiainen m.fl. 2012; Takala m.fl., 2015). Resultaten i denna undersökning visar att 

speciallärare i svenskspråkiga skolor i Finland kompanjonundervisar och handleder sina 

lärarkollegor, men att dessa samarbetsformer ännu inte blivit en självklar del av arbetet. För 

att kompanjonundervisning och handledning ska användas oftare, måste framförallt de 

organisatoriska villkoren för samarbete förbättras. Det är viktigt att ledningen skapar goda 

förutsättningar för samarbete mellan speciallärare och lärare inom den allmänna 

undervisningen och säkerställer att det finns fastställd tid för handledning och gemensam 

planering. Då lärarna har tid att planera tillsammans förbättras förutsättningarna för 

kompanjonundervisning. Det är dessutom viktigt att ledningen förtydligar lärarnas 

ansvarsområden och arbetsfördelningen gällande elevernas stöd. Dessa kunde även 

preciseras noggrannare i styrdokument. Lärare inom den allmänna undervisningen har ett 

behov av specialpedagogisk kunskap, eftersom de tillsammans med specialläraren har 

ansvar för att elevernas stödbehov tillgodoses. Specialpedagogik och samarbete med 

speciallärare kunde därför behandlas grundligare även i utbildningen för klasslärare och 

ämneslärare. 

 

I tidigare forskning framkommer att lärare inom den allmänna undervisningen upplever det 

utmanande att undervisa elever med behov av stöd och att de behöver handledning av 

specialläraren för att skapa inkluderande undervisning (Paju m.fl., 2018). Denna avhandling 

undersöker samarbetande arbetsformer endast utifrån speciallärarens perspektiv. För att 

kunna skapa välfungerande samarbete krävs givetvis även kunskap om klasslärarnas och 

ämneslärarnas erfarenheter av samarbete med speciallärare. I fortsatt forskning kunde man 

därför undersöka vilka former av samarbete klasslärare och ämneslärare föredrar, vilka 
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förväntningar de har på samarbetet och för vilka utmaningar de behöver speciallärarens 

stöd.  

 

I kompanjonundervisning får specialläraren ofta en assisterande roll, vilket innebär att de 

inte har möjlighet att bidra med sina specialpedagogiska kunskaper i undervisningen (Davis 

m.fl., 2012; King-Sears & Strogilos, 2018; Pancsofar & Petroff, 2016; Strogilos m.fl., 

2016). Speciallärare har sällan möjlighet att genomföra formell handledning som sker i ett 

samarbete med lärare inom den allmänna undervisningen. Oftast handleder speciallärare 

sina kollegor under raster i form av snabba råd (Sundqvist, 2012.). För att få en mer 

omfattande förståelse för hur samarbetsformerna används, kunde fortsatt forskning 

undersöka vilka former av kompanjonundervisning och handledning som används i de 

svenskspråkiga skolorna.  
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