
 

 

   

  

  

  

  

  

  

Finlandssvenska speciallärares olika   

samarbetsformer  

  

  

Heidi Grönholm   

  

  

  

  

  

Avhandling pro gradu i specialpedagogik  

Fakulteten för pedagogik och  

välfärdsstudier   

Åbo Akademi   

Vasa, 2019 

 

 



 

 

Abstrakt  
Författare                                                                             Årtal   

Grönholm Heidi                                                                2019  

Arbetets titel  

Finlandssvenska speciallärares olika samarbetsformer  

Opublicerad avhandling för pro gradu avhandling i specialpedagogik                                                     Sidoantal         

Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier                                      40  

Projekt inom vilket arbetet gjorts  

Stöd för skolgång och lärande i Svenskfinland  

Referat  

  

En inkluderande skola eftersträvar att erbjuda alla elever den stödform de behöver. Samarbete 

mellan lärare bidrar till att skapa en inkluderande skolmiljö. Det finns olika samarbetsformer 

som lärare kan använda såsom kompanjonundervisning, handledning och övriga 

samarbetsformer utöver kompanjonundervisning och handledning.   

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur ofta och vilken form av 

kompanjonundervisning och handledning finlandssvenska speciallärare använder. Samarbete 

utöver kompanjonundervisning och handledning undersöks också. Från syftet har följande 

forskningsfrågor utformats.  

  

1. Hur ofta och vilken typ av kompanjonundervisning har finlandssvenska 

speciallärare?  

2. Hur ofta och på vilket sätt handleder finlandssvenska speciallärare?   

3. Hur ofta och vilken typ av samarbetsformer utöver kompanjonundervisning och 

handledning använder finlandssvenska speciallärare?  

  

Insamling av data utfördes genom enkät som besvarades av 156 finlandssvenska 

speciallärare. För att svar på forskningsfrågorna användes analysen reapeted measures 

ANOVA där signifikanta skillnader undersöktes. De signifikanta skillnaderna analyserades i 

en korrelationsanalys och resultaten presenteras i tabellform. I resultaten förekom en positiv 

korrelation inom de olika samarbetsformerna. Enligt resultatet påverkar inte speciallärares 

kön, behörighet eller ålder användningen av samarbetsformerna som undersöks i studien. 

Enligt resultaten använder finlandssvenska speciallärare mest parallell och assisterande 

kompanjonundervisning. Inom ramen för handledning använde finlandssvenska speciallärare 

mest spontan handledning under rasten. Finlandssvenska speciallärare använder mera 

samarbetsformer som kräver mindre förberedelser och tid. Spontan handledning förekommer 

mera än planerad handledning, vilket kan grunda sig i att handledning som begrepp inte 

förekommer i läroplanen.  

Övriga samarbetsformer utanför kompanjonundervisning och handledning är diskussion 

kring den enskilda elevens framsteg och svårigheter. Eleven står i centrum av samarbete 

mellan finlandssvenska speciallärare och allmän lärare. Det som kan konstateras är att 

läroplanen påverkar användningen av de olika samarbetsformerna.  

Sökord  

Kompanjonundervisning, samundervisning, co-teaching, samanaikaisopetus, handledning, 

samarbete, collaboration  
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1 Inledning  
  

Samarbete i skolan är en central del av hur undervisningen ordnas och hur lärare jobbar. 

Undervisningen i Finland bygger på internationella och nationella styrdokument. Enligt 

läroplanen för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2014) har eleven rätt att 

få stöd för inlärning och skolgång när ett stödbehov uppstår. Alla barn är lika värda och har 

samma rättigheter (Unicef, 1989). Genom Salamancadeklarationen fastställdes att alla elever 

med specialbehov ska få gå i skola med alla andra elever. Skolorna ska vara beredda på att 

inkludera dessa elever i undervisningen och erbjuda eleverna den hjälp som behövs 

(Salamancadeklarationen, 1994). I läroplanen uppmanas lärare att tillsammans komma fram till 

undervisningssätt som inkluderar och gynnar den enskilda eleven, eftersom inkludering ska 

eftersträvas. (Utbildningsstyrelsen, 2014.)  

Idag har vi kommit en lång bit på vägen och i Finland används trestegsstödet för att stödja det 

inkluderande synsättet. I den finländska skolan strävar lärare att differentiera undervisningen 

så att alla elever i klassen gynnas. Enligt läroplanen ska differentiering i undervisningen styra 

valet av arbetssätt. Elevernas individuella olikheter och skillnader i elevernas utveckling ska 

också beaktas vid valet av arbetssätt. Samarbete ses som en kärna i lyckad undervisning. 

Samarbete mellan vuxna såsom kompanjonundervisning, ger också eleverna en bild av skolan 

som en lärande organisation. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) En lärare i grundskolan kan ha högst 

126 timmar samplanering per år (FSL, 2017).   

Den nuvarande läroplanen lyfter fram gemensamt arbete, kompanjonundervisning och 

utveckling av elevens kunskap som centrala mål. Samplanering väger stort då förväntningen är 

att lärare samarbetar för att uppnå resultat. Ett behov av en större medvetenhet om de olika 

samarbetsformerna så som kompanjonundervisning och handledning lyfts fram av Sundqvist 

och Lönnqvist (2016) och Da Fonte och Barton-Arwood (2017). Lärare upplever att de inte har 

tillräckligt med information angående de olika samarbetsformerna trots att tidigare 

undersökning visar att en ökad lärartäthet har en positiv inverkan på elevens prestationer 

(Brown, Howerter & Morgan, 2013). Det finns ingen tidigare forskning om hur finlandssvenska 

speciallärare arbetar kring samarbete och därför är denna avhandling aktuell.   
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Temat för denna avhandling är att se hur speciallärare1 i finlandssvenska skolor samarbetar med 

sina kollegor. Samarbetet i skolan kan se olika ut och i denna avhandling kommer jag att 

specifikt se på kompanjonundervisning, handledning och samarbete utöver 

kompanjonundervisning och handledning. Utöver det som undersöks, undersöks även 

speciallärares kön, behörighet eller ålder påverkar samarbetet hos finlandssvenska 

speciallärare. Avhandlingen är en del av projektet Stöd för skolgång och lärande i Svenskfinland 

vars syfte är att undersöka implementeringen av trestegsstödet i de finlandssvenska skolorna 

samt speciallärarnas roll vid genomförandet av stödet.  

Enligt läroplanen är kompanjonundervisning ett flexibelt sätt att samarbeta för att uppnå en god 

undervisning och fostran och enligt läroplanen är kompanjonundervisning ett bra sätt för att 

inkludera elever som får specialundervisning på deltid. Kompanjonundervisning handlar enligt 

Saloviita och Takala (2010) om att två eller flera lärare undervisar tillsammans i ett klassrum. 

Undervisningsformen kan användas av vilken lärare som helst men oftast är det kombinationen 

av klass- eller ämneslärare som arbetar tillsammans med en speciallärare (Saloviita & Takala, 

2010).   

Förutom kompanjonundervisning innebär samarbete även handledning. Syftet med handledning 

att underlätta och öka förmågan att utvecklas i sitt arbete (Nationalencyklopedin handledning, 

[u.å].). Sundqvist (2014) beskriver specialpedagogisk handledning som en indirekt stödform 

där specialläraren fungerar som en handledare för sin kollega. Denna stödform ses som en 

strategi där specialläraren som professionell yrkesutövare bistår en annan professionell klass- 

eller ämneslärare i specialpedagogiska frågor.   

En lärare i grundskolan kan ha högst 126 timmar samplanering per år (FSL, 2017). Läroplanen 

lyfter fram gemensamt arbete, kompanjonundervisning och utveckling av elevens kunskap som 

centrala mål. Samplanering väger stort då förväntningen är att lärare samarbetar för att nå 

resultat.  

  

1.3 Disposition  

Avhandlingen är indelad i fem kapitel. Detta inledande kapitel efterföljs av den teoretiska 

referensramen. I den teoretisk referensram förklaras och redogörs för kompanjonundervisning, 

                                                 
1 I denna avhandling syftar speciallärare på yrkesgruppen speciallärare och specialklasslärare.   
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handledning och samarbete utöver kompanjonundervisning och handledning.  Efter varje helhet 

presenteras lärares syn på de olika samarbetsformerna.   

I kapitel tre redogörs undersökningens metod. Kapitlet inleds med undersökningens syfte och 

forskningsfrågor och därefter beskriva forskningsmetoden. Fortsättningsvis presenteras 

datainsamlingen, respondenterna och undersökningens bearbetning och analys. Kapitlet 

avslutas med att redogöra för etiska aspekterna som beaktas i undersökningen.   

I kapitel fyra presenteras undersökningens resultat. Kapitlet är uppdelat enligt 

forskningsfrågorna. I det sista kapitlet diskuteras resultaten och metoden. Kapitlet avslutas med 

slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  
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2 Inkluderande samarbetsformer  
  

I det här kapitlet beskrivs samarbete som övergripande begrepp. Kapitlet fortsätter med en 

beskrivning av kompanjonundervisning och hur lärare ser på kompanjonundervisning. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av handledning och lärares syn på handledning.  

Kriterierna för att känneteckna samarbete är svåra att identifiera och beskriva. Det leder till 

olika tolkningar och definitioner (Erchul, DuPaul & Grissom, 2007). Enligt Hamilton-Jones 

och Vail (2013) är definitionen kopplad till hur personen ser samarbete som en professionell 

talang och vad det finns för förväntningar kring begreppet. Samarbete betyder att göra 

tillsammans och det förverkligas genom att två personer samspelar. Interaktion som händer i 

arbetslivet är oftast uppgiftscentrerat (Aira, 2012).  

Ordet samarbete kan tolkas på olika sätt. Samarbete kan betyda att en grupp människor samlas 

för att reda upp dilemman. Gruppen kan också samlas för att arbeta mot ett gemensamt mål. 

(Hamilton-Jones & Vail, 2013.) Att hitta forskning om samarbete inom specialpedagogik är 

krävande då samarbete är en stil som man använder vid olika tillfällen och på olika sätt (Cook 

& Friend, 2010). Fastän forskare har upplevt det svårt att få ett gemensamt resultat inom 

området samarbete har en del kommit fram till att lärare vill ha mera kommunikation mellan de 

olika professionerna. Enligt Da Fonte och Barton-Arwood (2017) är klasslärare intresserade att 

utvidga samarbeta och kommunikationen med speciallärare.   

I läroplanen uppmuntras lärare till samarbete för att nå ett så bra resultat som möjligt i sin 

undervisning. Ett samarbete inom organisationen ger ett intryck av professionellt arbete. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014.) Samarbete mellan lärare på skolan har också påvisats ha en 

positiv inverkan på elevernas inlärning i skolan och på samarbetet mellan hem och skola 

(Hamilton-Jones & Vail, 2013). Läroplanen uppmuntrar samarbete mellan hem och skola för 

att erbjuda eleven den bästa möjliga grunden för att lyckas i skolan. Lärare ska tillsammans 

med eleven och vårdnadshavaren planera hur specialundervisningen ska utföras och vilka 

målsättningar man förväntar sig. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) Enligt Hamilton-Jones och Vail 

(2013) anser lärare att samarbete i klassen speciellt kompanjonundervisning ger elever som är 

inkluderade i klassen ett större stöd för inlärning. I läroplanen beskrivs också hur samarbete 

med övriga förvaltningar behövs för att ge det stöd som behövs i skolan. Då en lärare samarbete 

med organisationer och experter ger det en högre kvalité på undervisningen (Takala, Pirttimaa 
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& Törmänen, 2009). I läroplanen beskrivs också att specialundervisning på deltid kan ordnas 

som kompanjonundervisning (Utbildningsstyrelsen, 2014).  

Lärarnas arbetsbild har utvecklats och gör det ständigt. Efter att trestegsstödet togs i bruk 2011 

har samarbetet mellan lärare, skolgångsbiträde, skolhälsovårdaren, psykologen och kuratorn 

ökat (Oja, 2012). Speciallärare har som uppgift att undervisa men gör också ett indirekt arbete 

vilket inkluderar det administrativa arbetet. Största delen av det indirekta arbetet som 

speciallärare sätter sin tid på är planering, göra material och utvärdera. Övrigt gick tiden till att 

skriva dokument och delta på möten. Enligt Takala m.fl. (2009) satt speciallärare som arbetade 

i lågstadiet 6 % under en månad på att samarbeta med klasslärare. I högstadiet samarbetade 

speciallärare och ämneslärare 5 % av arbetstiden under en månad. Övrigt framkom det att brist 

på resurser och en oklar arbetsbild påverkade samarbetet. (Takala m.fl., 2009.) I avhandlingen 

undersöks faktorer som det inte finns tidigare forskning på. Finska lärare och deras arbetsbild 

har kartlagts men finlandssvenska speciallärare och deras arbetsfördelning har inte undersökts.  

 

2.1 Kompanjonundervisning  

Begreppet kompanjonundervisning har flera olika synonymer och benämningar. Sundqvist 

(2014) använder sig av begreppet samundervisning som är en mera rak översättning av det 

engelska begreppet co-teaching. Enligt Nationalencyklopedin (2018) betyder begreppet 

kompanjonundervisning som gemensam undervisning med elever som vanligtvis tas ur klassen 

för specialundervisning. I denna avhandling har jag valt att använda begreppet 

kompanjonundervisning, för att begreppet används i läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2014) 

och för att enkäten som använts för att samla in data använder samma begrepp.  

Kompanjonundervisning är en arbetsform där två lärare delar på undervisningen och undervisar 

tillsammans. Istället för att en speciallärare plockar ut elever för enskild eller 

smågruppsundervisning kommer specialläraren in i klassen och ökar lärartätheten. (Sundqvist, 

2014.) Två lärare kan täcka klassens behov i större grad än en ensam lärare (Takala m.fl., 2009). 

Kompanjonundervisning kräver mycket planering inför en lektion, målet är att hitta nya 

metoder och arbetssätt för att utnyttja två pedagoger i samma klassrum (Vitka, 2018). Enligt 

Läroplanen ska specialundervisning på deltid förverkligas genom kompanjonundervisning, i 

liten grupp eller individuellt. Det övergripande målet är dock att integrera eleven i den allmänna 

undervisningen. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) Grundpelaren i kompanjonundervisning är att 
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undervisningen är igenomtänkt och planerad av båda lärarna och att fokus ligger på att nå så 

många elever som möjligt (Cook & Friend, 2004).  

  

2.1.1 Kompanjonundervisning som ett arbetssätt  

Kompanjonundervisning som forskningsområde är inte nytt men det finns dock lite forskning 

på hur många lärare använder sig av kompanjonundervisning och hur de ser på sin roll i 

kompanjonundervisning (Gebhardt, Schwab, Krammer & Gegenfurtner, 2015). Fastän det finns 

lite med forskning från Finland har det skrivits flera pro gradu avhandlingar inom ämnet 

(Saloviita, 2016).   

Saloviita och Takala (2010) kom fram till att speciallärare kände till kompanjonundervisning i 

högre grad än de andra lärargrupperna i de finländska skolorna. Det framkom att en 

medvetenhet om kompanjonundervisning finns men användningen är inte lika stor. Enligt 

Saloviita och Takalas (2010) beräkningar använde varannan speciallärare sig av 

kompanjonundervisning under en vecka i undersökningen från 2010. I jämförelse med studier 

från 1980-talet bekräftades att kompanjonundervisning endast ökat lite i jämförelse med 

Saloviita och Takalas (2010) undersökning. Det innebär att kompanjonundervisning borde 

lyftas fram och betonas mera i utbildningen och fortbildningen av lärare (Sundqvist & 

Lönnqvist, 2016). Då kunde lärare ha möjlighet att prova på kompanjonundervisning som ett 

arbetssätt under sin utbildning (Saloviita, 2016).   

Enligt Takala m.fl. (2009) undersökning satt speciallärare som arbetade i lågstadiet i medeltal 

under en månad 7 % av sin arbetstid på kompanjonundervisning.  I undersökningen framkom 

också att mellan individuell undervisning, smågruppsundervisning och 

kompanjonundervisning är det kompanjonundervisning som används minst av lärare i Finland. 

Sundqvist, von Ahlefeld Nisser och Ström (2014) kom fram till i sin undersökning från 2014 

att speciallärare i Finland mest jobbar enligt modellen att ta ut eleven ur klassrummet och ge 

individuellt stöd eller smågruppsundervisning. I en nyare forskning av Ekstam (2017) 

rapporteras det att mera än en tredjedel av speciallärare i finlandssvenska skolor säger att de 

använder sig av arbetssättet. Ekstams rapport får stöd av Saloviita och Takalas (2010) forskning 

där de konstaterar att speciallärare ofta använder sig av kompanjonundervisning. Den nya 

läroplanen som trädde i kraft 2016 lägger mera vikt på kompanjonundervisning och samarbete 

vilket har lett till en ökning av användningen av arbetssättet (Saloviita, 2018). Skillnader mellan 

de olika skolstadierna har rapporterats av Takala m.fl. (2009), där det framkommer att 
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kompanjonundervisning förekommer mera i högstadiet. Vidare visar resultaten på en skillnad 

hur många elever en skola har. Takala m.fl. (2009) konstaterar vid tidpunkten av deras 

undersökning att i skolor med över 740 elever använde man en aning mera 

kompanjonundervisning. Detta har Alikoski (2008) också konstaterat.   

Komponenter som kunde påverka användning av kompanjonundervisning har undersökts av 

Gebhardt m.fl. (2015) med resultatet att det inte finns individuella komponenter som påverkar 

arbetssättet. Saloviita (2018) och Sirkko, Takala och Wickman (2018) har också kommit fram 

i sin forskning att det inte finns skillnader mellan könen då man frågat om användning av 

kompanjonundervisning. Takala m.fl. (2009) lyfter fram till att orten inte hade en betydelse på 

användningen av kompanjonundervisning. Övrigt kunde man läsa i resultaten att pedagogens 

ålder hade en inverkan men den var liten och lyfts därför inte fram. Speciallärare som 

undervisade på deltid i högstadiet använde sig mera av kompanjonundervisning än ämneslärare 

på högstadiet (Ekstam, 2017).  

  

2.1.2 Kategorier i kompanjonundervisning  

Kompanjonundervisning kan delas in i olika kategorier beroende på vem som forskar. 

KingSears, Brawand, Jenkins och Preston-Smith (2014) lyfter fram sex olika grupper inom 

kompanjonundervisning (assisterande, komplementär, parallell, team, att observera, gå runt i 

klassen), vilket varierar från Villa m.fl. (2013) som delar upp kompanjonundervisning i fyra 

olika kategorier, där de lämnar bort att observera och gå runt i klassen. Enligt Villa m.fl. (2013) 

går att observera och gå runt i klassen in under de övriga kategorierna. I denna avhandling är 

indelningen av kompanjonundervisningsformerna enligt Villa m.fl. (2013) då de motsvarar 

insamlade data bäst.     

Assisterande kompanjonundervisning är en arbetsform där en lärare har huvudansvaret för 

planeringen av undervisningen. Den andra läraren kommer in i klassen för att ge stöd till en 

enskild elev eller hela klassen. Fastän en person har huvudansvaret planerar lärarna lektionen 

tillsammans. Ett exempel på denna arbetsform är att klassläraren börjar lektionen med en 

introduktion medan specialläraren kan gå runt och se om eleverna har gjort sin hemläxa. (Villa  

m.fl., 2013.) Pancsofar och Petroff (2016) rapporterade att lärare mest använde assisterande 

kompanjonundervisning, för det är enklaste arbetssättet att planera med begränsad tid.    
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Den andra arbetsformen av kompanjonundervisning är parallell kompanjonundervisning, vilket 

betyder att två lärare undervisar samma lektion i samma klassrum men med olika grupper.  

Då är det vanligt att en mindre grupp som består av elever som upplever samma svårigheter 

sätts i samma grupp medan den övriga gruppen fortsätter med undervisningen i en snabbare 

takt. (Villa m.fl. 2013.)  

Komplementär kompanjonundervisning innebär en fördelning mellan lärarparet så att ena 

läraren berättar innehållet och den andra förklarar samma innehåll men på ett annat sätt, ett 

exempel är visuellt stöd. På detta sätt når lärare flera elever med olika inlärningsstilar. (Villa  

m.fl. 2013.) Tidsbrist var den största orsaken varför lärare upplevde att det är lätt att använda 

komplementär kompanjonundervisning då arbetsmodellen inte kräver mycket planering på 

förhand (Pancsofar & Petroff, 2016).  

Den fjärde och sista arbetsformen är teamkompanjonundervisning. Villa m.fl. (2013) beskriver 

modellen som ett äktenskap, där båda parterna har ett lika stort ansvar. Båda lärarna flyter in i 

varandras undervisning och kan slutföra varandras meningar. Teamkompanjonundervisning 

beskrivs av författaren vara den mest utmanande formen att uppnå då den kräver att lärarparet 

känner varandra extremt bra.  

  

2.1.3 Hur ser lärare på kompanjonundervisning  

Lärare uppger att tidsbrist är den största orsaken till att det förekommer så lite 

kompanjonundervisning (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). För att ha möjlighet att 

samarbeta måste en gemensam tidpunkt bestämmas (Da Fonte & Barton-Arwood, 2017; Sirkko 

m.fl., 2018). Det betyder att speciallärare mest jobbar enligt modellen att ta ut eleverna ur 

klassrummet och erbjuder individuellt stöd eller undervisar i små grupper (Sundqvist m.fl., 

2014).  

Det finns flera faktorer som påverkar användningen av kompanjonundervisning. Orsakerna går 

att dela in i kategorierna attityd, kunskap och omedvetenhet.  En lärares attityd mot 

kompanjonundervisning innebär hur läraren ser på arbetssättet och har möjlighet att pröva på 

det. Andra faktorer som påverkar lärarens attityd negativt mot kompanjonundervisning är 

otydliga roller och brist på kommunikation. Att en i lärarparet upplever sig som assistenten i 

klassen tolkas av lärare som felanvändning av skolans resurser. (Scruggs & Mastropieri, 2017.) 

Överlag upplevde lärare i undersökningen från 2009 att de tycker om att jobba för sig själva 
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och att det känns som en prestation då man ska samarbeta med en annan kollega (Takala m.fl., 

2009).  

Yrkesinriktade orsaker framkom som en förklaring till att lärare använder sig lite av 

kompanjonundervisning. Detta kan kategoriseras i kunskap. Da Fonte och Barton-Arwood 

(2017) skriver i sin undersökning om lärares rädsla för att inte ha drivkraft och en passion som 

krävs vid kompanjonundervisning och att inte ha tillräckligt med information om 

undervisningsämnet.   

Kategorin omedvetenhet innehåller lärarnas åsikter om spelregler och det konkreta i hur man 

undervisar tillsammans. I undersökningen från 2017 framkom det att speciallärare upplevde att 

de inte visste om undervisningens innehåll på förhand (Scruggs & Mastropieri, 2017). Detta 

ledde enligt flera undersökningar till att speciallärare arbetade som assistent i klassrummet (Da 

Fonte & Barton-Arwood, 2017; Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). En till brist som 

kommer fram i diskussionen om kompanjonundervisning är att lärare upplever det svårt att hitta 

en lämplig partner att undervisa med (Sirkko m.fl., 2018). Fastän speciallärare inte föredrar 

kompanjonundervisning, säger en del enligt Ekstam (2017) att kompanjonundervisning 

erbjuder mera tid för undervisning och diskussion med eleverna. I Friend, Cook, 

HurleyChamberlain och Shambergers undersökning från 2010 var kompanjonundervisning inte 

ett välfungerande koncept men ansågs ha en möjlighet att utvecklas. Det ansågs att lärare 

behövde en bredare medvetenhet och mera resurser för att se potential i 

kompanjonundervisning.   

Enligt Vitka (2018) beskriver lärare som använder sig av kompanjonundervisning att lärare har 

ett bättre förhållande till eleven. Enligt undersökningen från 2018 anser lärare att elever gynnas 

av att inte gå ur klassen för att få specialundervisning. Det betyder att eleven inte missar något 

som händer i klassen och utsätts för att känna sig utanför gemenskapen. Detta har lett till att 

lärare har en mera positiv syn på kompanjonundervisning. Modellen gör det också mindre 

stämplande för eleverna som behöver stöd av speciallärare då undervisningen utförs av 

klasslärare eller ämneslärare (Vitka, 2018; Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Övriga faktorer som 

lärare anser vara positiva med kompanjonundervisning är att planeringen inför lektionen är 

mera utförlig för det är ett lärarpar som planerar tillsammans (Saloviita, 2016). Takala m.fl. 

(2009) skriver om hur lärare i en undersökning från 2009 upplevde att då man jobbar med flera 

elever kan det vara lättare att själv gå in i en klass och träffa flera elever under samma lektion 

istället för att arbeta med en elev under lektionen.     
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Även om kompanjonundervisning används lite, kommer det fram i flera undersökningar att 

lärarna har unika positiva erfarenheter av arbetssättet (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012; 

Saloviita, 2016).   

Dock upplever lärare att de behöver mera kunskap om kompanjonundervisning (Saloviita & 

Takala, 2010; Sundqvist & Lönnqvist, 2016).  Detta indikerar att lärare som använder sig av 

kompanjonundervisning behöver fortbildning för att arbetssättet ska fungera och ge bättre 

resultat (Sundqvist & Lönnqvist, 2016).  

I Saloviita och Takalas undersökning från 2010 kommer det fram att speciallärare är de som ser 

mest positivt på kompanjonundervisning av alla lärare i skolan. Fastän de flesta lärare i 

undersökningen från 2012 hade positiva erfarenheter av kompanjonundervisning fanns det en 

del som poängtera att arbetsmodellen måste vara frivillig och att den inte går att använda i alla 

undervisningssituationer (Takala & Uusitalo-Malmivaara, 2012). Saloviita (2016) skriver att 

kompanjonundervisning kommer fram mera och mera i lärares undervisning, det finns ett 

intresse att lära sig mera om arbetsmodellen. Kompanjonundervisning ses som ett tillfälle att 

lära sig tillsammans och av varandra (Da Fonte & Barton-Arwood, 2017). Ekstam (2017) 

konstaterar att kompanjonundervisning ses som ett effektivt arbetssätt och underlättar 

informationsflöde inom kollegiet.  

  

2.2 Handledning   

Handledning är ett omfattande begrepp som tolkas på olika sätt av forskare. Därför är det flera 

som väljer att använda handledning som ett paraplybegrepp för flera olika samarbetsformer 

(Sundqvist, 2014). Handledning är ett svårt begrepp att definiera då det kan definieras på olika 

sätt i olika situationer (Bladini, 2004). Diskussionen kring hur handledning är ett 

situationsbundet ord tas också upp av Tveiten (2010), som beskriver begreppet handledning 

som ett omfattande begrepp. I de nordiska länderna används pedagogisk handledning för att 

beskriva ett handledningstillfälle där lärare diskuterar pedagogiska frågor. Handledning har 

som syfte att utveckla lärare i arbetsrelaterade frågor. (Sundqvist, 2012.)  

Handledning kan delas in i indirekt och direkt handledning. Indirekt handledning beskrivs av 

Erchul och Sheridan (2008) som problemlösning där det finns en handledare och den handledde. 

Indirekt handledning betyder att handledaren och den handledde försöker komma fram till en 

lösning för en tredje part, som oftast är eleven. Indirekt handledning förekommer på olika 
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ställen och i olika situationer. Det kan enligt Sundqvist (2012) förekomma på möten, under 

planering av undervisning och elevvårdsmöten. Direkt handledning är då handledaren 

tillsammans med den handledde försöker lösa ett problem som direkt berör den lärare som får 

handledning. (Erchul & Sheridan, 2008 refererad i Sundqvist, 2014.)   

Sundqvist (2012) delar in handledning i två olika kategorier. Den första är formell handledning 

som planeras på förhand av handledaren och har en given struktur. Enligt Sundqvist (2012) 

upplever lärare att formell handledning ger en grund för ett samtal och det finns tydligare regler 

om hur diskussionen kommer att gå till. Den andra kategorin är informell handledning, vilket 

enligt Sundqvist (2012) betyder att situationen är oplanerad. Informell handledning betyder att 

handledaren ger handledning då det i en situation finns ett behov. Det betyder att handledning 

ibland inte uppfattas som handledning och det är därför Sundqvist (2012) skriver att 

handledning borde uppmärksammas mera i skolan och för lärare.  

Enligt Karjalainen (2010) finns det ett dilemma i finländsk forskningen då det kommer till 

begrepp och definition av handledning. Det kan vara svårt att se en skillnad mellan att vara 

mentor eller handledare. Handledning uppfattas som en kortvarig diskussion mellan två 

individer, och det innebär att lösa ett problem för att komma vidare i undervisningen. 

Karjalainen (2010) förklarar mentorskap och en handledningsprocess som en större helhet. 

Kännetecken för mentorskap är att två personer tillsammans diskuterar om arbetsmiljön eller 

samarbete i ett kollegium. (Karjalainen, 2010.) Sundqvist (2012) räknar upp flera olika 

benämningar för handledning; pedagogisk handledning, vägledning, arbetshandledning, 

konsultation och mentorskap. Sundqvist (2012) anser att man bör skilja åt begreppen 

specialpedagogisk handledning och handledning, fastän begreppen ligger nära varandra. 

Sundqvist anser att det är viktigt att se begreppens olika betydelser. Specialpedagogisk 

handledning förekommer specifikt i specialpedagogisk kontext.  

I internationell forskning omtalas handledning som collaboration. Samarbete används som ett 

övergripande begrepp för att förklara bland annat handledning. Samarbete består av flera olika 

delområden och en av dem är konsultation, det går att jämföra med handledning, fast än 

konsultation innebär en diskussion som är mera situationsbunden. Enligt Cook och Friend 

(2010) kan det uppstå missförstånd mellan personalen på skolan om hur man använder ett 

begrepp som handledning. Därför uppmuntras skolan att ha en gemensam definition på 

begreppet. Enligt Sundqvist (2012) är skillnaden mellan konsultation och handledning följande; 

vis konsultation är lärares syfte att snabbt få ett svar till ett dilemma som uppstått medan vid ett 
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handledningstillfälle har läraren insett att hen behöver handledning av specialläraren. 

Handledning är mera processinriktat och då har läraren själv gått till specialläraren med ett 

dilemma för att komma fram till en lösning (Sundqvist, 2012). Speciallärare strävar efter att 

erbjuda handledning i förebyggande syfte för att minska utmaningar som kan uppkomma i 

klassen eller hos den enskilda eleven (Vitka, 2018).  

Bland annat Sundqvist (2014) understryker att speciallärare, ämneslärare och klasslärare borde 

ha mera information om begreppet handledning och en handledningssituation. Osäkerhet bland 

lärare kan enligt Sundqvist (2014) förklaras med att kommunikation och handledning är en liten 

del av lärarutbildningen i Finland. Sundqvist (2014) understryker dilemmat att lärare får för lite 

information om handledning under sin utbildning.   

Sundqvist (2012) har undersökt handledning och gjort en indelning av olika 

handledningsformer. Sundqvist (2012) delar in handledning i tre kategorier, konsultativ, 

reflekterande och samarbetande handledning. Ett konsultativt handledningssamtal 

kännetecknas av att en i ett lärarpar är expert inom ett område. Speciallärare kan i en konsultativ 

handledningssituation dela med sig av sin expertis inom specialpedagogik för att hjälpa sin 

kollega med ett problem som uppkommit i undervisningen. Den konsultativa handledningen 

och samarbetande handledningen är de modeller som används mest enligt Sundqvist och Ström 

(2015). Sundqvist (2012) beskriver konsultativa handledningssamtal som det vanligaste sättet 

att handleda fastän det innehåller utmaningar. Det som kan upplevas svårt är att komma bort 

från individperspektivet och upprätthålla en relation som båda parterna kan delta jämlikt i. Syfte 

är att hitta ett handledningssätt som har ett långsiktigt mål där lärare utmanas i 

handledningssituationen, och det upplevs enligt Sundqvist (2012) som utmanande.   

Reflekterande handledning innebär att handledaren hjälper den handledda att hitta svar och 

lösningar på ett problem. Här står diskussion i centrum för problemlösningen. Speciallärare 

kommer inte med direkta svar eller lösningar utan vill genom diskussion guida lärare fram till 

ett eget svar. Tekniken att ställa rätt frågor är extremt viktig i dessa situationer. (Sundqvist, 

2014.) I reflekterande handledning krävs det mera tid men också kunskap av båda parterna. 

Detta sätt upplevs av lärare som en jämlik diskussion där båda tar och ger lika mycket 

(Sundqvist, 2012).  

I den tredje kategorin, samarbetande handledning, är syftet att specialläraren och den handledda 

utbyter information för att lösa ett problem eller diskutera ett dilemma. Enligt Sundqvist (2014) 

ska båda parterna dela med av sin expertis för att sedan tillsammans komma fram till en lösning. 
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Att fråga om råd av sina kollegor är något som borde användas mera i Finland för alla har sitt 

unika specialområde, vilket gynnar problemlösning i skolan. (Sundqvist, 2014.)   

Under en handledning behöver inte en handledningsform utesluta en annan. Enligt Sundqvist 

(2014) handlar det om de olika modellerna stöder varandra, och innehåller riktgivande 

instruktioner till den som är handledare och den som blir handledd. Lärare som hade liknande 

arbetserfarenhet använde sig mera av den samarbetande handledningen enligt undersökning av 

Sundqvist och Ström (2015). Enligt Sundqvist (2012) är den samarbetande handledningen det 

som bör eftersträvas, för den modellen ger och tar av båda parterna och behåller ett gemensamt 

perspektiv hos lärare för att förbättra elevens skolgång och utveckla undervisningen.  

  

2.2.1 Lärares syn på handledning  

Enligt Sundqvist (2014) är en kombination av för lite information om handledning, för lite stöd 

från rektorn och gemensam tid tillsammans utan elever det som hindrar lärare från att ge och få 

mera planerad handledning. På internationell nivå har man forskat lite angående de olika 

modellerna i handledning mellan specialläraren och klassläraren (Sundqvist, 2014). En 

bristfällig beskrivning i läroplanen av handledning ger grund till misstolkning och 

felanvändning. Teorin om de olika handledningsformerna betonas inte i utbildningsdokument 

och är inte heller ett krav för utbildningsprogrammet för speciallärare. I läroplanen 2014 

beskrivs samarbete mellan lärare och personalen i skolan, men handledning nämns inte 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). Bristen på beskrivningar och definitioner leder till olika 

förväntningar bland olika aktörer, vilket kan leda till missnöje och konflikter (von Ahlefeld 

Nisser, 2014).   

Lärare upplever att det finns begränsat med tid för administrativt arbete och då väljer de att 

prioritera undervisning framför handledning (Takala m.fl., 2009).  En av de utmaningar som 

kommer upp i Sundqvists (2012) undersökning är att lärare upplever det svårt att hitta 

gemensam tid under en arbetsdag för att planera ett handledningstillfälle. Enligt Sundqvist 

(2012) är det arbetsbelastning, brist på tid och schemaläggning som bidrar till den bristfällande 

handledningen i skolan.  

Handledningssamtal är till en del ett främmande begrepp i den finländska skolmiljön. Den mest 

använda handledningsmodellen enligt de finländska lärarnas beskrivning är konsultation där 

specialläraren ger råd till övriga lärare. I modellen är specialläraren en expert och ger råd blir 
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ensidig och det kan vara svårt att bygga upp en diskussion. Lärare beskriver handledningen som 

överförande av information, som oftast tangerar specialpedagogik. (Sundqvist & Ström, 2015.)  

Det är inte bara tid som behövs vid handledning, utan också en professionell syn på 

handledning. Enligt Sundqvist (2012) behövs det också ett intresse och rätt personlighet för att 

uppnå en bra handledning. Kunskap anses också vara en viktig del av handledningen, främst 

speciallärarens förmåga att leda en handledningssituation.  

Enligt Bladini (2004) är tillit viktigt för en god handledning. Pedagogen ska känna att hen blir 

bemött på rätt sätt så att en relation kan byggas upp. En viktig egenskap hos specialläraren är 

att bygga upp en atmosfär där den andra läraren kan känna sig trygg och vill delta i diskussionen. 

Det finns dock olika åsikter om vad handledning är. von Ahlefeld Nisser (2014) kommer fram 

till att lärare upplever snabba samtal i korridoren som handledning, medan övriga lärare anser 

att det inte kan definieras som formell handledning.  

Det som oroar speciallärare i skolan är att de känner sig osäkra då det kommer till handledning 

och hur de ska styra upp en handledningssituation (Sundqvist & Ström, 2015). Speciallärare 

upplevde också stress då de inte hunnit planera ett mål inför en handledning. Också von 

Ahlefeld Nisser (2014) understryker tidsbrist som en av de största faktorerna som påverkar hur 

ofta det förekommer handledning. Övriga utmaningar som lärare upplever utmanande är att 

handleda en person som är äldre och som har mera erfarenhet (Sundqvist & Ström, 2015).  

von Ahlefeld Nisser (2014) lyfter fram att det finns ett behov av handledning bland lärare. 

Takala m.fl. (2009) kom fram till i sin undersökning från 2009 att 12 % av de finländska 

speciallärarnas arbetstid går åt till handledning. Speciallärare som arbetade på högstadiet 

rapporterade en lite högre procent då de sammanfattade hur deras arbetstid fördelades mellan 

olika arbetsuppgifter.  

Enligt Sundqvists (2012) undersökning använder speciallärare och allmän lärare mest oplanerad 

handledning. Majoriteten av speciallärarna i undersökningen säger att de dagligen eller varje 

vecka handleder klasslärare oplanerat, oftast under rasten. Den planerade handledningen sker 

allt som oftast under rasten men förekommer också utanför den officiella arbetstiden. Enligt 

undersökning ger en tredjedel av speciallärarna i Svenskfinland handledning till klasslärarna 

utanför arbetstiden varje vecka. Det är också ovanligt att speciallärarna planerar en 

handledningssituation på förhand. (Sundqvist, 2012.)   
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3 Metod  
  

I detta kapitel kommer syfte och forskningsfrågorna att presenteras och därefter följer val av 

forskningsmetod. Bearbetning och analysen samt validitet tas upp i den andra delen av kapitlet.   

3.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken form och hur ofta speciallärare i 

svenskspråkiga skolor i Finland samarbetar med sina kollegor. Påverkan av faktorer som 

speciallärares kön, ålder och behörighet för hur man i finlandssvenska skolorna samarbetar 

undersöks också. 

   

1. Hur ofta och vilken form av kompanjonundervisning har finlandssvenska speciallärare?  

2. Hur ofta och på vilket sätt handleder finlandssvenska speciallärare?   

3. Hur ofta och vilken typ av samarbete utöver kompanjonundervisning och handledning 

använder finlandssvenska speciallärare?  

 

3.2 Kvantitativ forskningsmetod  

För att besvara forskningsfrågorna har jag valt att använda mig av kvantitativ forskningsmetod 

för att ha möjlighet att jämföra resultaten med tidigare forskning och för att redovisa resultaten 

i tabeller. Generellt baseras kvantitativ forskning oftast på tidigare forskning och resultat 

(Olsson & Sörensen, 2008). Det betyder att metoden innehåller mer eller mindre matematiskt 

avancerade tillvägagångssätt och sätter siffror på sitt undersökningsmaterial för att göra en 

analys (Eliasson, 2013). Syftet med en kvantitativ forskningsansats är att hitta mönster eller 

samband mellan olika grupper och kategorier (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). Detta 

innebär att man vill ha ett exakt svar som berör det kvantitativa avseende en eller annan 

egenskap (Bell, 2016).  

Målet med kvantitativa undersökningar är att generalisera och beskriva större grupper. Det 

betyder att det är viktigt att samla in så många olika svar som möjligt för att resultatet inte ska 

vara missvisande. (Eliasson, 2013.) Därför är det viktigt att välja rätt sätt att samla in data på. I 

denna undersökning valdes enkäten som insamlingsmetod för att nå så många finlandssvenska 

speciallärare som möjligt.   
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Studien baseras på insamlat data från enkätundersökningen Stöd för lärande och skolgång i 

Svenskfinland, som är utförd av Sundqvist, Björk-Åman och Ström, vid Åbo Akademi 2017.  

Ett tydligt drag för den kvantitativa forskningsansatsen är att forskaren håller en distans till 

respondenterna, ett tydligt jag – de förhållande. Forskaren tar ett medvetet beslut att ha ett 

utifrånperspektiv, detta innebär distans, neutralitet och en begränsad kontakt med 

respondenterna. En enkel beskrivning på kvantitativa metoder är att den innehåller en mera 

beskrivande del av hur en forskning utförts och hur mätningarna genomförts. Det här 

förhållningssättet ger möjligheten att upprepa undersökningen och få fram samma resultat. 

(Olsson & Sörensen, 2011.)  

 

3.3 Datainsamling och respondenter  

Kvantitativa metoder använder sig allt som oftast av enkät- eller intervjuundersökning 

(Eliasson, 2013). Projektet som avhandlingen är en del av har som syfte att undersöka 

implementeringen av trestegsstödet i de finlandssvenska skolorna och speciallärarnas roll vid 

genomförandet av stödet. Resultaten baseras på en webbenkät som skickades ut till 395 

speciallärare och specialklasslärare i Svenskfinland under hösten 2017. Målet har varit att nå så 

många finlandssvenska special- och specialklasslärare som möjligt.   

  

Projektet genomfördes i form av en enkätundersökning som består av olika delområden. De tre 

olika delarna är arbetsbild, samarbete och trestegsstödet. Enkäten består av 51 frågor var av 19 

frågor behandlade respondentens bakgrundsinformation och skolan de arbetade på. Frågorna 

består av slutna frågor, skalfrågor och öppna frågor. Genom en skala kan man få fram styrkan 

i en känsla eller en attityd. Skalor måste dock bearbetas noggrant så att man vet hur man kan 

koda resultatet (Bell, 2016). Avhandlingen baseras på en fråga ur enkäten som har flervalsfrågor 

där respondenterna har kryssat för hur ofta de använder olika samarbetsformer så som 

kompanjonundervisning och handledningssamtal. De fick välja på en skala med alternativen: 

dagligen, varje vecka, några gånger i månaden, några gånger per termin och mer sällan eller 

aldrig. Fördelar med enkäter är att de är förhållandevis lätta att administrera och frågorna är 

standardiserade och kan inte påverkas av hur den övriga deltagaren väljer att svara på frågorna 

(Denscombe, 2016).  
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Det var 156 finlandssvenska speciallärare (kvinnor, N=144, män, N= 11), som svarade på 

enkäten. Respondenternas ålder är mellan 67 och 22 år och medelåldern bland de som svarat på 

enkäten är 45 år (M=45). Respondenterna kommer från olika regioner i Finland och procentuellt 

är de flesta från Österbotten 40,5 %. De övriga kommer från Nyland 36,7 %, Åboland 10,1 %, 

Åland 8,9 % och Språköarna 1,9 %.  Speciallärarna som deltog i undersökningen arbetar i skolor 

med årskurserna F–6 och 7–9. Även speciallärare inom utbildning på andra stadiet medverkade. 

Andra stadiets speciallärare gav specialundervisning på deltid eller arbetade som 

specialklasslärare. Respondenterna hade i medeltal arbetat som speciallärare i 11 år och 90,5 % 

av respondenterna var behöriga lärare då de svarade på enkäten.   

Bortfall förekommer i undersökningar fastän målet är att undvika det så långt som möjligt. 

Bortfall är de som hör till mängden man studerar och planerar att ska medverka men som man 

inte får svar av (Dahmström, 2005). Stort bortfall ger svaga resultat, därför är det viktigt att 

motivera respondenten att svara på enkäten (Bell, 2016). Det är lätt att studera bortfall och 

redovisa det i resultatet men orsaken till bortfall förblir oftast okänd (Dahmström, 2005). 

Bortfall inom de enskilda frågorna i enkäten varierar mellan 3 till 8 svar från den totala mängden 

(156) svar. Bortfall har en negativ inverkan på undersökningen då personen som inte svarar 

oftast har de avvikande svaren (Bell, 2016). Deltagandet i undersökningen var frivilligt och 

respondenterna tryggas genom att vara anonyma. Resultaten från enkäten behandlas 

konfidentiellt. Lagen bör alltid följas och forskaren ska vara noga med att insamlade data ska 

förvaras på ett säkert sätt (Denscombe, 2018).  

  

3.4 Bearbetning och analys  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2018) skriver att man kan förklara metod så enkelt som med 

“hur man gör” när man vill svara på sina forskningsfrågor. Det som intresserar forskaren är att 

hitta mönster eller samband för att få ett resultat för ett specifikt ändamål (Olsson & Sörensen, 

2011). Resultat kan dock aldrig berätta hela sanningen om ett fenomen eller en situation då 

verkligheten lever och förändras. Det forskaren har som syfte är att identifiera nyckelhändelser 

eller begrepp som kan kopplas till människans speciella situationer med tanke på kön, ålder, ort 

m.m. (Olsson och Sörensen, 2011).  

Forskningsfrågorna baseras på fråga 38 i enkäten “I vilken form och hur ofta samarbetar du 

som speciallärare med andra lärare? Du kanske samarbetar mera med en kollega än med en 

annan. Tänk i ditt svar på hur ofta du överlag samarbetar med andra lärare i följande frågor 
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utspritt på ett helt läsår.” (bilaga 4). Då frågan är uppdelad i tre kategorier och består av flera 

delfrågor har jag valt att utesluta en del av materialet. Jag har valt att fokusera på frågor som 

direkt berör samarbete mellan speciallärare och lärarkollegor, och som specifikt svarar på mina 

forskningsfrågor.   

Datat från enkäten har analyserats i SPSS (IBM SPSS Statistics) för att få deskriptiv statistik i 

tabellform, data presenteras i tabell 1. Analysen reapeted measures ANOVA genomfördes då 

avhandlingens syfte var att undersöka variablers effekt på varandra, och se om det fanns 

samband eller mönster mellan oberoende och beroende variabler. Reapeted measures ANOVA 

har som utgångspunkt att hitta samband eller skillnader mellan olika variabler (Laerd Statistics, 

2019). För att ha möjlighet att utföra detta test måste det finnas ett beroende och en oberoende 

variabel. En variabel innebär en egenskap som kan variera mellan olika element i populationen, 

ex kön, ålder eller inkomst (Dahmström, 2005).  De olika subgrupper så som speciallärares kön, 

behörighet, ålder och ort analyserades tillsammans med varje forskningsfråga för att se om det 

finns samband. Avhandlingens hypotes har varit att undersöka om det finns en möjlighet till ett 

samband mellan kompanjonundervisning, handledning och samarbete när man tillägger en 

subgrupp som kön och behörighet. För att undersöka om speciallärares ålder påverkar 

användningen av de olika samarbetsformerna användes en korrelationsanalys som presenteras 

i en korrelationstabell (tabell 2). Syftet med en korrelationsanalys är att undersöka samband 

mellan två eller flera variabler (Sundell, 2010).   

Det kan konstateras enligt tabell 1 att data inte ligger mellan normalfördelningen 1 och -1, men 

enligt George och Mallery (2010) är det acceptabelt med högre värden för att presentera ett 

resultat så länge som man framför resultatens riktiga värde.  
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Tabell 1 Deskriptiv statistik över undersökningens variabler  

 

Enkätfråga  M  SD  N  Snedhet  Toppighet  

  

Assisterande kompanjonundervisning  3,21  1,33  154  0,04  – 1,29  

Parallell kompanjonundervisning  2,85  1,41  155  0,42  – 1,20  

Komplementär kompanjonundervisning  4,10  0,92  154  -0,82  0,05  

Teamkompanjonundervisning  3,41  1,29  155  -0,05  – 1,33  

Spontan handledning på rasten  1,76  0,85  153  1,26  1,97  

Spontan handledning under lektionstid  3,59  1,33  153  -0,36  – 1,16  

Spontan handledning utanför skoltid  2,84  1,15  153  0,39  -0,69  

Planerad handledning på rasten  3,54  1,14  153  -0,20  – 1,08  

Planerad handledning på lektionstid  4,47  0,88  150  – 1,67  2,13  

Planerad handledning utanför skoltid  3,51  1,00  150  -0,14  -0,72  

Samplanering i specialpedagogik  3,25  1,02  151  -0,14  -0,67  

Dis. spec. undervisning och framsteg  2,45  0,94  153  0,48  0,08  

Dis. elevens svårigheter och dess orsaker  2,34  0,90  152  0,51  0,30  

Dis. stöd lärare erbjuda under lektioner  2,93  0,92  154  0,30  -0,31  

Vi uppgör ped. dokument tillsammans  3,63  0,74  154  -0,65  0,69  

 

  

I en variansanalys behöver man få reda på hur spridningen ser ut i grupperna. Det testas genom 

Levenes test som ger resultat i form av ett p-värde. För att resultaten ska vara signifikanta bör 

värdet vara över 0,05 (Pallant, 2007). Om p-värdet är högre än 0,05 betyder det att forskaren 

kan utgå ifrån att spridningen är densamma (Sundell, 2010). En korrelationsanalys utfördes för 

att se hur mycket de olika samarbetsformerna korrelerar med varandra. Resultatet presenteras i 

tabell 2.   
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Tabell 2 Korrelation mellan alla samarbetsvariabler och specialläares ålder  

  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  

1. Skriva ped. dok.  1  0,28**  0,23**  0,20*  0,31**  0,19*  0,18*  0,14  0,21*  0,13  0,15  0,25**  0,26**  0,21*  0,2*  0,33**  0,01  

2. Samplanering    1  0,28**  0,23**  0,20*  0,20*  0,30**  0,32**  0,22**  0,13  0,14  0,19*  0,14  0,28**  0,23**  0,24**  -0,06  

3.Disk. framsteg       1  0,57**  0,37**  0,18*  0,20*  0,22**  0,16*  0,11  0,32**  0,21**  0,30**  0,14  0,14  0,22**  -0,12  

4.Disk.svårigheter        1  0,56**  0,13  0,16*  0,17*  0,10  -0,02  0,40**  0,30**  0,44**  0,21**  0,20*  0,30**  -0,15  

5.Disk.spec.ped.  
stöd   

        1  0,17*  0,19*  0,09  0,06  0,03  0,37**  0,38**  0,50**  0,36**  0,18*  0,36**  -0,06  

6.Ass. komp.            1  0,31**  0,23**  0,44**  ,38**  0,11  0,28**  0,22**  0,10  0,07  0,13  -0,14  

7.Parall. komp.              1  0,25**  0,36**  0,13  0,26**  0,25**  0,17*  0,29**  0,23**  0,11  -0,03  

8.Kompl. komp.                1  0,37**  0,19*  0,11  0,27**  0,18*  0,20*  0,27**  0,90  0,60  

9.Team komp.                  1  0,22**  0,15  0,20**  0,18*  0,21**  0,13  0,08  0,01  

10. En lärare  

obs.  
                  1  0,10  0,28**  0,11  0,09  0,30**  0,04  -0,03  

11.Spontan handl  
rast  

                    1  0,35**  0,55**  0,33**  0,26**  0,41**  0,12  

12.Spontan handl.  
lektion  

                      1  0,35**  0,40**  0,41**  0,28**  0,06  

13.Spontan handl.  
utanför  

                        1  0,24**  0,21**  0,38**  -0,03  

14.Plan.handl. rast                            1  0,40**  0,42**  0,14  

15Plan.handl.  
lektion  

                            1  0,31**  0,15  

16.Plan.handl.  
utanför  

                              1  0,08  

17. Ålder                                  1  

20  

** = p<0,01. Korrelationerna där variablerna för kompanjoundervisning, handledning och samarbete utöver kompanjoundervisning och handledning 

ingår är gjorda med Spearmans korrelationstest. 
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3.5 Reliabilitet, validitet och forskningsetiska aspekter  

 

En förenklad förklaring på vad reliabilitet står för är hur du kan mäta studiens pålitlighet (Patel 

& Davidsson, 2011). Reliabiliteten innebär hur mätningar och datainsamling har utförts i en 

studie (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). För att uppnå en hög reliabilitet ska man sträva 

efter att nå samma resultat varje gång då man genomför en undersökning. Ju mera man kan 

lita på att resultatet går att upprepa, höjer man undersökningens reliabilitet automatiskt. En hög 

reliabilitet, betyder bättre förutsättningar för en hög validitet (Eliasson, 2013) och hög validitet 

medför allt som oftast hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2008). Enligt studiens uppbyggnad 

kan man variera med mätningen av reliabilitet. En möjlighet är att utföra ett Cronbach´s 

Alphatest (Pallant, 2007). Testet mäter korrelation mellan faktorer och för att uppnå kriterierna 

för reliabilitet ska a vara högre än 0,8 men ett värde som är över 0.7 är också acceptabelt. I 

denna avhandling hade kompanjonundervisning värdet 0,69, handledning 0,76 och samarbete 

utöver kompanjonundervisning och handledning är 0,75.  

Enkäten som avhandlingen baseras på har inget särskilt forskningstillstånd då projektets 

finansiär, Högskolestiftelsen i Österbotten har avgjort att projektet uppfyller kriterierna för 

gott vetenskapligt syfte. Vilket betyder att det inte i enkäten frågas efter elevernas personliga 

uppgifter eller sensitiv information.   

Det är svårt att kontrollera tillförlitlighet på en enkät i förhand. Forskare måste bara tro att 

frågorna är så tydliga att respondenterna förstår dem på samma sätt. Därför bör forskare sätta 

mycket tid på at utarbeta en tydlig enkät. (Patel & Davidson, 2011.) Enkäten är utarbetad på 

fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier av experter inom området specialpedagogik så 

trovärdigheten höjs. Enkäten granskades av tre personer, en speciallärare som jobbar i 

lågstadiet 1–6, en speciallärare som jobbade i 7–9 och en specialklasslärare. Enkäter bör 

granskas och prövas på samma typ av personer som undersökningsgruppen består av (Bell, 

2016). Testpersonerna föreslog mindre justeringar i enkäten främst hur språket kunde 

formuleras mera tydligt. Forskaren bör också undvika kunskapsfrågor då är det lätt att 

respondenten hoppar över frågan eller tolkar fel. Övriga saker som bör undvikas är ledande 

frågor genom t.ex. känslomässiga ord. (Bell, 2016.)  

Om man inte har möjlighet att träffa sina respondenter bör man skicka med ett följebrev där 

undersökningens beskrivs och respondentens rättigheter och skyldigheter beskrivs (Bell, 
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2016). Ett följebrev har skickats ut till respondenterna där syftet och relevant information 

presenteras.   

En av de viktiga grundreglerna vid insamling av data är att informera deltagaren om att hen 

kan avbryta sitt deltagande utan negativa konsekvenser och att personuppgifter förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Dahmström, 2005). I följebrevet bör respondenten få reda 

på vem som har tillgång till resultaten, övrigt bör brevet vara neutralt och uppmuntrande för 

att respondenten ska ha motivationen att svara. Anonymitet betyder att man inte kan koppla 

ihop ett svar med en person. (Bell, 2016.) Allt som allt skickades tre följebrev ut till 

respondenterna (bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3) tillsammans med enkäten. I varje följebrev 

beskrevs undersökningen och syftet för undersökningen. I det tredje följebrevet inkluderade 

man en tävling om ett presentkort för att motivera finlandssvenska speciallärare att svara på 

enkäten.  

  

Hög kvalitet och god kompetens har stor vikt för att forskningen ska vara tillförlitlig. För att 

beskriva kvalitet kan ordet validitet användas. Validitet står för hur forskningen är genomförd 

och att de metoder som använts verkligen är avsedda för undersökningen. (Thornberg & Fejes, 

2009; Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018.) Validitet är viktigt för att generalisera studiens 

resultat (Eliasson, 2013). För att höja validiteten i en undersökning kan skribenten definiera 

begreppen tydligt så att de hänger ihop med den teoretiska delen av avhandlingen. Detta ger 

trovärdighet då det man mäter är klart definierat, och hur man tänker mäta det. Det som kan 

konstateras är att validitet aldrig kan bli bättre än reliabiliteten. (Eliasson, 2013.) En analys 

utförs oftast med en koppling till den teoretiska grunden för studien. Forskaren bör ha en god 

överblick över den teoretiska ramen när mätinstrumentet utarbetas (Denscombe, 2018; Patel 

& Davidsson, 2011).   

  

Forskaren ska alltid använda sitt sunda förnuft då hen utför sin forskning och analyserar sitt 

resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Hög kvalitet och god kompetens har stor vikt för att 

forskningen ska vara tillförlitlig. Studien ska också innehålla ett innovativt tänkande som 

samtidigt balanserar med en analytisk distans (Thornberg & Fejes, 2009). Det är etiskt att 

skydda respondenterna och bevara deras anonymitet i en forskning (Dahmström, 2005). Det 

är mycket viktigt att ingen utomstående kommer åt materialet för att behålla respondenternas 

anonymitet. Tystnadsplikt är också en del av det etiska perspektivet som bör följas när det 

gäller det insamlade data och respondenterna. (Olsson & Sörensen, 2011.) Forskaren bör alltid 
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vara ärlig inför respondenterna om syftet och målet i undersökningen. Det att respondenten vet 

sina rättigheter men också att forskaren har sitt juridiska ansvar redogjort är viktigt vid en 

undersökning.  De etiska linjerna som finns ska inte lösa alla problem men de är där för att 

hjälpa och kan vara avgörande i någon viktig fråga. (Bell, 2016.)  

Forskaren bör sträva efter att förebygga och förhindra skador från att ske. Därför bör forskaren 

ha som utgångspunkt att genomföra en så effektiv och tillförlitlig undersökning som möjligt 

och komma fram till resultat som kan föra forskning vidare. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver också att grupper inom en undersökning kan behandlas olika för att få fram ett visst 

resultat. Exempel på detta kan vara ålder eller kön, dock är utgångspunkten att urvalet av 

respondenter görs enligt de vetenskapliga normerna.  
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4 Resultat  
  

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet är indelat enligt forskningsfrågorna för 

att ge en tydlig struktur. I slutet av kapitlet redogörs också resultaten för analyserna om 

subgrupperna, och om de påverkar användningen av kompanjonundervisning, handledning 

eller samarbete utöver kompanjonundervisning och handledning.   

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken form och hur ofta finlandssvenska 

speciallärare använder olika samarbetsformer och hur ofta de förekommer i vardagen. 

Påverkan av faktorer som speciallärares kön, ålder, och behörighet undersöks också.  

Denna avhandling har genom projektet Stöd för lärande och skolgång i Svenskfinland 

undersökt hur ofta speciallärare i de finlandssvenska skolorna använder sig av metoden 

kompanjonundervisning och hur ofta speciallärare fungerar som handledare. 

Kompanjonundervisning och handledning går att dela in i olika kategorier. De olika 

kategorierna används varierande och det presenteras också i resultatet. Den sista 

forskningsfrågan berör samarbete mellan speciallärare och lärarkollegor och vad lärare väljer 

att lägga tid på inom området av samarbete.   

Valet att använda reapeted measures ANOVA är för att undersöka samband mellan olika 

faktorer. Enligt Mauchly's Test of Sphericit kan det konstateras att data inte är sfäriskt. Det 

betyder att resultaten läses enligt Greenhouse-Geisser korrektion.   

Tabellerna som presenteras i resultatet är gjorda enligt skalan i enkäten. Det betyder att de 

staplar som är lägst, motsvarar den största användningen av en samarbetsform och de högre 

staplarna motsvarar en låg användning av en samarbetsform. Det gäller alla tabeller i 

resultatkapitlet.   

  

4.1 Kompanjonundervisning  

Enligt resultatet använder finlandssvenska speciallärare ingen av 

kompanjonundervisningsformerna varje dag. I kategorin varje vecka förekommer parallell 

kompanjonundervisning (M = 2,85, SD = 1,41). Några gånger i månaden använder 

finlandssvenska speciallärare assisterande (M = 3,21. SD = 1,33) och 

teamkompanjonundervisning (M = 3,41, SD = 1,29).   
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I medeltal förekommer parallell kompanjonundervisning (M = 4,10, SD = 0,92) och en lärare 

observerar i klass (M = 4,34, SD = 0,96). I kategorin sällan aldrig förekom i medeltal ingen av 

kompanjonundervisningsformerna.   

Tabell 3 Finlandssvenska speciallärares användning av kompanjonundervisning utspritt under 

ett läsår  

 

En signifikant skillnad kunde läsas mellan de olika kompanjonundervisningsformerna F (3,43, 

299,13) = 6,94, p = 0,01, ηp
2, = 0,07. Med hjälp av korrelationsanalys kunde en positiv 

korrelation mellan de olika kompanjonundervisningsformerna avläsas. Den starkaste 

korrelationen finns mellan assisterande kompanjonundervisning och 

teamkompanjonundervisning (tabell 1). Det framkom ingen signifikant skillnad i 

korrelationsanalysen mellan ålder och de olika kompanjonundervisningsformerna (tabell 1). 

Enligt resultaten framkom ingen interaktionseffekt mellan kompanjonundervisning och 

speciallärares kön F(3,43, 299,13) = 0,24, p = 0,89, ηp
2 = 0,00 eller mellan 

kompanjonundervisning och behörighet F(3,43, 299,13) = 1,14, p =  ,33, ηp
2 = 0,01.   

  

4.2 Handledning  

Enligt resultatet använder finlandssvenska speciallärare spontan handledning under rasten (M  

= 1,75, SD = 0,85) varje dag. Varje vecka förekommer spontan handledning utanför skoltid (M 

= 2,84, SD = 1,15).   
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Några gånger i månaden förekommer enligt medeltalen spontan handledning under lektionen 

(M = 3,59, SD = 1,33), planerad handledning under rasten (M =  3,54, SD = 1,14) och planerad 

handledning utanför skoltid (M = 3,51, SD = 1,0). I kategorin några gånger per termin är 

planerad handledning under lektionstid (M = 4,47, SD = 0,88). Ingen av handledningsformerna 

förekom i medeltal i kategorin sällan eller aldrig.   

Tabell 4 Finlandssvenska speciallärares användning av spontan och planerad handledning 

under ett läsår  

 

En signifikant skillnad kunde läsas mellan de olika handledningsformerna F(4,10, 344, 87) = 

13,42, p = 0,00, ηp
2 = 0,14. Med hjälp av korrelationsanalys kunde en positiv korrelation mellan 

de olika handledningsformerna avläsas. De starkaste korrelationerna fanns mellan spontan 

handledning under rasten och spontan handledning utanför skoltid, samt planerad 

handledning under rasten och planerad handledning utanför skoltid (tabell 1). Det framkom 

ingen signifikant skillnad i korrelationsanalysen mellan ålder och de olika 

handledningsformerna (tabell 1). Det framkom ingen interaktionseffekt mellan handledning 

och speciallärares kön F(4,10, 344,87) = 0,60, p <0,67, ηp
2 = 0,01 eller mellan handledning 

och behörighet F(4,10, 344,87) = 1,73, p = 0,14, ηp
2  = 0,02.    

4.3 Samarbete utöver kompanjonundervisning och handledning  

I resultaten framkommer det att finlandssvenska speciallärare varje vecka diskutera elevens 

framsteg (M = 2,45, SD=0,94) och svårigheter (M = 2,34, SD = 0,90).   
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Att diskutera stödformer som klassläraren kan erbjuda i klassen (M = 2,93, SD = 0,92) 

förekommer också i medeltal i kategorin varje vecka. Några gånger i månaden planerar 

speciallärare och klasslärare specialundervisningens mål tillsammans (M = 3,25, SD = 1,02) 

och skriver pedagogiska dokument tillsammans (M = 3,63, SD = 0,74). I kategorierna några 

gånger per termin och sällan aldrig förekommer ingen av de undersökta samarbetsformerna 

som används utöver kompanjonundervisning och handledning.   

Tabell 5 Tid av arbetet som går åt till samarbete mellan speciallärare och klasslärare utöver 

kompanjonundervisning och handledning under ett läsår.  

 

En signifikant skillnad kunde läsas mellan de olika samarbetsformerna utöver 

kompanjonundervisning och handledning F(3,47, 295,06) = 16,44, p = 0,00, ηp
2 = 0,16.  Med 

hjälp av korrelationsanalys kunde en positiv korrelation mellan de olika samarbetsformerna 

utöver kompanjonundervisning och handledning avläsas. De starkaste korrelationerna (planera 

specialundervisningens må – diskutera elevens framsteg, diskutera framsteg och svårigheter, 

diskutera svårigheter - stödformer lärare kan erbjuda) kan läsas i tabell 1.   

Det framkom ingen signifikant skillnad i korrelationsanalysen mellan ålder och de olika 

samarbetsformerna (tabell 1).   
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Det  framkom  ingen  interaktionseffekt  mellan 

 samarbetsformerna  utöver kompanjonundervisning och handledning och speciallärares 

kön F(3,47, 295,06) = 0,40, ηp
2 = 0,01 eller mellan samarbetsformerna utöver 

kompanjonundervisning och handledning och behörighet F(3,47, 295,06) = 0,55, ηp
2 = 0,01.  
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5 Diskussion  
  

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat. Kapitlet inleds med resultatdiskussion om 

samarbete, kompanjonundervisning och handledning. Vidare fortsätter kapitlet med 

diskussionen om hur speciallärares kön, behörighet och ålder påverkar samarbetsformerna.  

Kapitlet avslutas med avhandlingens metoddiskussion, slutsatser och förslag till fortsatt 

forskning.  

5.1 Resultatdiskussion  

  

5.1.1 Kompanjonundervisning  

Kompanjonundervisning som en samarbetsform används till en viss del av finlandssvenska 

speciallärare. Det framkom en signifikant skillnad mellan de olika 

kompanjonundervisningsformerna. Korrelationen mellan de olika formerna var positiv vilket, 

betyder att användningen av en form ökar användningen av de övriga formerna. Takala och 

Uusital-Malmivaara (2012) konstaterar att lärare som har positiva erfarenheter av 

kompanjonundervisning använder samarbetsformen mera flitigt vilket, stöder resultatet om 

den positiva korrelationen. Saloviita (2016) konstaterar i sin undersökning att det behövs mera 

information och kunskap om kompanjonundervisning för att öka användningen av 

samarbetsformen.  Enligt Saloviita (2016) upplever lärare att undervisningens kvalité blir 

bättre då två lärare planerar tillsammans. Kompanjonundervisning ökar även 

kommunikationen mellan lärare och kompanjonundervisning upplevs även vara ett effektivt 

sätt att samarbeta på (Ekstam, 2017). Orsaker till lärares osäkerhet kan enligt Sundqvist och 

Lönnqvist (2016) ligga i att lärare inte uppmuntras tillräckligt att använda 

kompanjonundervisning under utbildningen.   

Enligt avhandlingens resultat använder finlandssvenska speciallärare kompanjonundervisning 

mest några gånger i månaden och några gånger per termin. Medeltalet för att använda 

kompanjonundervisning ligger mellan M = 2,85 och M = 4,10 (skala: 1 dagligen och 5 

aldrig/sällan). Ekstam (2017) konstaterar i sin undersökning att över en tredjedel av 

finlandssvenska speciallärare använder sig av kompanjonundervisning, men hon lyfter inte 

upp specifikt vilken form av kompanjonundervisning som används.   
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Fastän läroplanen uppmuntrar att förverkliga specialundervisning på deltid som 

kompanjonundervisning (Utbildningsstyrelsen, 2014) använder finlandssvenska speciallärare 

det mera sällan.   

Det som kan påverka användningen av kompanjonundervisning ligger enligt Takala och 

Uusitalo-Malmivaara (2012) i att lärare har brist på tid och resurser. Da Fonte och 

BartonArwood (2017) konstaterar att för att användningen av kompanjonundervisning ska öka 

bör en genmansam tidpunkt schemaläggas. Det lyfts också fram att lärares bristande kunskap 

är en påverkande faktor för användningen av kompanjonundervisning (Da Fonte & Barton-

Arwood, 2017; Saloviita & Takala 2010). Takala m.fl. (2009) lyfter fram att lärare i 

undersökningen från 2009 föredrar att arbeta självständigt, vilket kan vara en orsak till varför 

kompanjonundervisning inte förekommer i så stor grad (Sundqvist, 2014).   

Parallell kompanjonundervisning används mest av finlandssvenska speciallärare. Parallell 

kompanjonundervisning kan tänkas vara den typ av kompanjonundervisning som är enklast att 

genomföra då det förekommer brist på tid. Det kan konstateras att en stor användning av 

assisterande  kompanjonundervisning  har  samma  förklaring  som 

 parallell kompanjonundervisning (Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Orsaken till att de övriga 

formerna av kompanjonundervisning används mer sällan är att de är mera krävande att 

genomföra och de förutsätter att lärare också har kunskap om att bygga upp ett gott samarbete 

(Saloviita & Takala 2010; Sundqvist & Lönnqvist, 2016).  

  

5.1.2 Handledning och samarbetsformer utöver kompanjonundervisning och  

handledning  

Handledning som begrepp hade flera olika definitioner beroende på situation (Bladini, 2004; 

Tveiten, 2010). Ett dilemma kring begreppet i den finländska forskningen lyfts fram av 

Karjalainen (2010) där han förklarar handledning som en kort diskussion vars syfte är att lösa 

ett dilemma där undervisning och eleven står i centrum. Aira (2012) anser att handledning kan 

ses ur olika synvinklar och begreppet uppfattas på olika sätt mellan olika personer. På grund 

av att handledning är ett mångfacetterat begrepp kommer handledning och samarbetsformer 

utöver kompanjonundervisning och handledning att diskuteras tillsammans.  

Samarbete utöver handledning och kompanjonundervisning förekommer i medeltal mest i 

kategorin varje vecka och några gånger i månaden (tabell 4). Resultatet i denna avhandling 
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överensstämmer med resultaten från studien av Da Fonte och Barton-Arwood (2017) där de 

konstaterar att speciallärare och klasslärare hade ett intresse att arbeta tillsammans och 

upprätthålla en öppen kommunikation. Även läroplanen lyfter upp samarbete som en väsentlig 

del av arbetet, eftersom samarbete är en grund för att uppnå ett så stort stöd som möjlig för 

den enskilda eleven (Utbildningsstyrelsen, 2014).   

Enligt Oja (2012) är lärares arbetsbild ständigt i förändring och efter att trestegsstödet togs i 

bruk har samarbetet ökat mellan lärare och övriga instanser.  

Av resultaten i denna studie kan det konstateras att lärare sätter mest tid på att diskutera elevens 

framsteg och svårigheter (tabell 5). Det förekommer i medeltal varje vecka. Ett elevcentrerat 

perspektiv kan förklaras genom implementeringen av trestegsstödet. Trestegsstödet borde ha 

gett lärare en större medvetenhet om samarbetets positiva inverkan på elever som behöver 

specialundervisning. För att nå ett bra resultat i lagarbete måste varje individ ha en förståelse 

för inkluderande arbete och praktik (Gebhardt m.fl., 2015). Den samarbetsform som används 

minst av samarbetsformer utöver handledning och kompanjonundervisning är planering av 

specialundervisningens mål och att skriva pedagogiska dokument tillsammans. En förklaring 

till detta kan vara att samarbetet förekommer intensivt under perioder (Takala m.fl., 2009). 

Lärare kan ha upplevt det svårt att uppskatta hur mycket samarbetsformen förekommer under 

ett läsår.   

Det kan konstateras att det finns ett samband mellan de olika samarbetsformer som 

förekommer utöver kompanjonundervisning och handledning. Ett positivt samband kunde 

läsas mellan alla kategorier av samarbete, vilket betyder att användning av en kategori höjer 

användning av den andra kategorin. Det stöder tanken om att lärare ser ett positivt resultat i att 

samarbeta och därför framkommer det mera samarbete i de övriga kategorierna. Samarbete 

mellan lärare på skolan har också påvisats ha en positiv inverkan på elevernas inlärning i 

skolan och på samarbetet mellan hem och skola (Hamilton-Jones & Vail, 2013).    

Enligt Sundqvist (2012) förekommer det en diffus definition för handledning vilket kan 

påverka hur lärare besvarar frågor angående handledning. Detta kan tas i beaktande då man 

läser resultaten i denna avhandling och hur ofta de olika handledningsformerna förekommer.  

Det kan också konstateras att resultatet kan påverkas av att handledning som begrepp inte 

förekommer i läroplanen (Sundqvist, 2012). I resultatet från denna studie framkommer en 

positiv korrelation mellan de olika handledningsformerna. En positiv korrelation innebär att 

användning av en handledningsform ökar användningen av de övriga handledningsformerna.   
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I avhandlingens resultat kan det tydligt avläsas att spontan handledning förekommer mera än 

planerad handledning, vilket Sundqvist och Ström (2015) också kommit fram till i sin 

undersökning. Spontan handledning under rasten förekommer mest i denna studie, vilket 

Sundqvist också konstaterat i sin undersökning från 2014. Ingen förändring kan avläsas mellan 

undersökningarna, vilket kan bero på att lärare har samma arbetsmängd som förut.   

Enligt avhandlingens resultat handleder över en tredjedel av finlandssvenska speciallärare 

varje vecka lärare utanför skoltid (tabell 3), Sundqvist (2012) och Takala m.fl. (2009) har 

kommit fram till samma resultat.  

Planerad handledning används mera sällan och i avhandlingen resultat kan det konstateras att 

planerad handledning under rasten och planerad handledning utanför skoltid förekommer 

några gånger i månaden, medan planerad handledning under lektionstid används minst och 

ligger i kategorin några gånger per termin. Faktorer som påverkar planerad handledning är att 

det kräver mera tid och planering från lärares synvinkel (Sundqvist, 2012). Genom inplanerade 

handledningsträffar diskuterar speciallärare och klasslärare mer sällan och handledningen i sig 

är mer strukturerad. I undersökningen av Takala m.fl. från 2009 lade lärare 12 % av deras 

arbetstid på handledning. Resultaten kan vara svåra att jämföra, men en liten ökning kan 

konstateras då medeltalet är högre i denna studie. Användning av handledning är mera 

utarbetat i avhandlingen så det är en utmaning att jämföra resultaten då handledning är en liten 

del av undersökningen från 2009.  

Övrigt kan man konstatera att det verkar som att speciallärare inte har sett den positiva effekten 

av kontinuerlig handledning och väljer därför att använda mera spontan handledning. Tidsbrist 

lyfts fram som den största orsaken till att speciallärare inte har mycket planerad handledning 

(Sundqvist, 2012). Sundqvist (2014) konstaterar också att handledning är en obefintlig del av 

lärarutbildningen i Finland, vilket påverkar medvetenheten om handledning.  Detta kan vara 

en av de största orsakerna varför finlandssvenska speciallärare väljer att använda spontan 

handledning istället för planerad handledning.   

  

5.1.3 Hur påverkar speciallärares kön, ålder och behörighet ett samarbete  

Speciallärares kön, behörighet eller ålder hade ingen inverkan på användningen av de olika 

samarbetsformerna i denna studie, vilket även Gebhardt m.fl. (2015) konstaterat.   
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Orsaken till varför speciallärares kön inte påverkar kan ligga i att läroplanen är könsneutral 

och alla lärare oavsett kön har samma krav i sitt arbete. Resultatet kan ifrågasättas eftersom 91 

% av de som svarat på enkäten är kvinnor och männens andel är 7 %. Läraryrket är 

kvinnodominerat, vilket betyder att det är svårt att uppnå ett icke könsbundet resultat. Saloviita 

(2018) och Sirkko m.fl. (2018) har specifikt kommit fram till att det inte finns ett samband 

mellan speciallärares kön och kompanjonundervisning.   

I denna studie har behörighet ingen inverkan på speciallärares samarbetsformer. Av de 

finlandssvenska speciallärare som svarade på enkäten var 93 % behöriga och 7 % hade svarat 

att de var obehöriga. Det betyder att majoriteten har gått en utbildning och det påverkar 

resultatet då behörighet ger en starkare grund för ett yrke.   

I avhandlingens resultat framkommer det att ålder inte har en signifikant skillnad med de olika 

samarbetsformerna i någon av forskningsfrågorna. Medelåldern för speciallärare som svarat 

på enkäten är 45 år där den yngsta var 22 år och den äldsta 67 år. Takala m.fl. (2009) har 

kommit fram till att det finns ett svagt samband mellan ålder och kompanjonundervisning. 

Orsaken till olika resultat kan bero på att undersökningarna har utförts med åtta års mellanrum 

och skolan som ett jämställt ställe har gått fram i utvecklingen där alla behandlas lika. Övriga 

orsaker kan vara den nya läroplanen som infördes 2014 och trestegsstödet som tagits i bruk, 

vilket har gett lärare ett bredare perspektiv på stödåtgärder. Sundqvist och Ström konstaterar i 

sin undersökning från 2015 att lärare med liknande arbetserfarenhet använder sig mera av 

samarbetande handledning. I samma undersökning lyfts fram att det finns en osäkerhet att 

handleda en annan person som är äldre än en själv eller har mera arbetserfarenhet än en själv.  

  

5.2 Metoddiskussion  

I avhandlingen har jag flera gånger reflekterat över begreppen för olika arbetssätt. Det har varit 

svårt att hitta en rak översättning eller ett ord som beskriver specifikt ett arbetssätt. Jag valde 

att använda kompanjonundervisning då det ordet står i läroplanen och i enkäten som samlat in 

data. Begreppet samarbete i denna avhandling syftar på de specifika samarbetsformerna som 

avhandlingen undersöker. Övrigt kan nämnas att handledning som begrepp har olika 

betydelser i olika kontext, men i denna avhandling syftar handledning på ett möte där 

specialläraren och klassläraren diskuterar pedagogiska frågor för att komma fram till ett 

resultat.   
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Valet att använda en kvantitativ forskningsmetod baseras på att data som avhandlingen 

undersöker är kvantitativt. Datat är insamlat med en enkät och avhandlingen fokuserar på en 

fråga där lärare på en skala skulle avgöra hur mycket de använder sig av samarbete under ett 

läsår. För att få exakt svar på forskningsfrågorna uppfyller en kvantitativ forskningsmetod 

syftet att hitta samband mellan olika faktorer och kategorier (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2018).  

Den kvantitativa datainsamlingen gjordes med en webbenkät som lärare i Svenskfinland fyllde 

i. Fördelar med en enkät är att en stor mängd svar är lätt att samla in och föra in i en datafil 

som kan analyseras.   

Svagheter angående enkäten är att lärare skulle göra en värdering av hur mycket samarbete de 

har under ett läsår. Samarbete mellan lärare varierar mycket under ett läsår och då påverkar 

tidpunkt för enkäten på resultatet. Svarsprocenten i enkäten kan lyftas fram som en negativ 

aspekt då svarsprocenten var så liten. Ett försök att höja svarsprocenten gjordes genom att 

tillägga en tävling för att vinna ett presentkort för de som svarat på enkäten. Frågan som 

avhandlingen baseras på var indelad i tre underrubriker. Kompanjonundervisning, handledning 

och övriga frågor om samarbete. Formuleringen av frågorna kan ses bristfälliga då begreppen 

är diffusa som exempel handledning utanför skoltid. Samarbete utöver 

kompanjonundervisning och handledning var en precisering av vad handledning kan innehålla 

för samarbete vilket gör det svårt att skilja forskningsfrågan i tre rubriker. Frågans upplägg var 

en svaghet för att det inte framkom att en del av frågorna hängde ihop med det övergripande 

temat handledning.    

Enkäten skickades ut till 395 speciallärare i Svenskfinland och det var 156 lärare som svarade 

på enkäten. Det externa bortfallet är 60 %.  Svarsprocenten är under rekommendation vilket 

betyder att resultaten inte är generaliseringsbara men kan ses som riktgivande. Att använda en 

kvantitativ forskningsmetod underlättar att se på data ur ett mera avlägset perspektiv vilket ger 

en högre validitet för resultatet. Levens test utfördes och det kan konstateras att fastän värden 

inte är signifikant är variansen så liten att det inte påverkar resultatet. Snedhet och toppighet 

hade inte stora avvikande värden som bör tas i beaktande i resultatet. Enligt Brown (2011) kan 

ett högre värde tolkas som att resultatet förekommer hos hela befolkningen men man vet inte 

i hur stor omfattning (Brown, 2011). Cronbach´s Alpha test utfördes för att mäta reliabilitet 

och det kan konstateras att kompanjonundervisning har ett värde på 0,69 medan handledning 

har 0,76 och samarbete utöver kompanjonundervisning och handledning är 0,75. Lärare som 
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deltog i enkäten informerades om att svaren är anonyma och behandlas konfidentiellt 

(Denscombe, 2018). Det etiska kravet på att lärare deltog frivilligt försäkrades och uppnåddes 

genom tydliga instruktioner och följebrev.   

  

Det internabortfallet som förekom var procentuellt liten, vilket betyder att det inte har en stor 

påverkan på resultatet (Ejlertsson, 2014; Olsson & Sörensen, 2011). Övriga svagheter med 

bortfall är att oftast är det lärare inte svarar som borde vara med i undersökningen för 

sannolikheten att de avviker från mängden är större än de som väljer att delta (Bell, 2016).  För 

att undersöka samband mellan samarbetsformerna och om det finns subgrupper som påverkar 

användningen var det bästa ändamålsenliga analysen Repeated measures ANOVA. I analysen 

framkommer det om det finns ett samband och hur stark sambandet är.   

Genom att analysera resultaten kunde jag göra upp tabeller som redogör resultaten tydligt och 

överskådligt.  

   

5.3 Slutsatser  

Avhandlingens syfte var att kartlägga hur mycket speciallärare använder olika 

samarbetsformer i sin undervisning. Resurser och brist på kunskap är övriga faktorer som kan 

påverkar användningen av samarbete och de olika samarbetsformerna (Takala m.fl., 2009). 

Resurser är svårt att påverka så eget initiativ och konsten att hitta nya lösningar står i centrum. 

Mera tidskrävande samarbetsformer används mindre enligt studiens resultat, vilket kan tolkas 

som att det finns brist på tid och schemalagd samarbetstid (Sundqvist, 2014). Spontan 

handledning användes tydligt mera än planerad handledning. Det har övrig forskning också 

konstaterat (Sundqvist, 2012). Speciallärare har ett elevinriktat perspektiv och det kan 

konstateras att fokusen ligger på elevens framsteg och svårigheter. Detta reflekteras troligen 

från implementeringen av trestegsstödet och läroplanen 2014. Samarbetets ställning och 

prioritering behöver en ändring för att specialläraren ska ha möjlighet att uppfylla läroplanens 

rekommendationer. Stöd i skolan har förändrats och gör det ständigt men det finns mycket som 

inte fungerar till maximal potential så som kompanjonundervisning och handledning.  

  

5.4 Förslag till fortsatt forskning  

Riktlinjer för hur mycket finlandssvenska speciallärare använder de olika samarbetsformerna 

framkommer i avhandlingen. Orsakerna bakom varför och hur speciallärare tänker vid valet 
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av samarbetsformer kunde vara intressant att undersöka. Elevernas perspektiv kunde också 

inkluderas med de resultat som kommer fram i avhandlingen. För att data samlades in med 

enkät är möjlighet ti kvalitativt material snävt. En kombination av kvantitativ och kvalitativ 

data kunde ge en mera djupare förståelse för hur speciallärare tänker när de jobbar. Orsakerna 

som ligger bakom en liten användning av någon samarbetsform är ett intressant område som 

kunde utvecklas. Genom en djupare förståelse har man möjlighet att diskutera åtgärder.  
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Bilaga 1  

Första mailet:   

Bästa speciallärare/specialklasslärare  

I höst är det sex år sedan de finländska skolorna började arbeta enligt det så kallade 

trestegstödet. Åbo Akademi, specialpedagogik genomför därför en enkätundersökning bland 

alla speciallärare och specialklasslärare i F-9 i svenskspråkiga skolor i Finland.   

Nedan har du länken till denna enkät. Vi hoppas att just du tar dig tid att svara eftersom just ditt 

bidrag är viktigt för att vi ska få en rättvis bild av situationen ute i skolorna.   

KORT INFO FÖRE DU BÖRJAR:  

Tidsåtgång: cirka 20-30 minuter  

Antal frågor: 51 frågor med varierande längd.   

Kolla på förhand: Vi frågar bland annat efter din skolas elevantal (elevantalet i den största ifall 

du arbetar i flera), hur många elever som får intensifierat stöd och särskilt stöd samt antal 

skolgångsbiträden/assistenter.  

Pausa enkäten och fortsätta sen: Går tyvärr inte om du behöver stänga ner sidan. Blir du 

avbruten och måste logga ut från datorn kan du börja från början vid annat tillfälle eller välja 

att skicka in den halvfärdiga enkäten (gå då till sista sidan för att skicka in).   

Min speciallärarkollega har inte fått enkäten: E-postadresser kan bli fel, lärare byter 

arbetsplats... Har du en kollega som arbetar som speciallärare/specialklasslärare som inte fått 

detta mail, hör gärna av dig till cbjork@abo.fi   

Jag har en fråga: Maila till cbjork@abo.fi  

   

ETT STORT TACK FÖR DITT BIDRAG!   

God fortsättning på hösten och varma hälsningar från Vasa  

   

Camilla Björk-Åman PeD, Christel Sundqvist PeD och Kristina Ström professor 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/9064/lomake.html  

https://survey.abo.fi/lomakkeet/9064/lomake.html
https://survey.abo.fi/lomakkeet/9064/lomake.html
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Bilaga 2  

Andra mailet:  

Bästa speciallärare/specialklasslärare  

Du fick för en tid sedan en förfrågan om att besvara en enkät från Åbo Akademi, 

specialpedagogik. Enkäten berör alla speciallärare och specialklasslärare i F-9 i svenskspråkiga 

skolor i Finland. Många speciallärare och specialklasslärare har redan tagit sig tid att svara. 

Tack för detta!   

Om du ännu inte har besvarat enkäten så gör det gärna! En förhoppning med enkäten är 

att kunna delta i utvecklingen av specialundervisningen i svenskfinland. Att delta i 

enkäten är en chans att påverka!   

En del har upplevt att vissa frågor är svåra att besvara, Här är lite information baserat på de 

frågor vi fått som vi hoppas kan vara till hjälp om du fastnar vid en eller flera frågor.  

Jag jobbar i en enhetsskola och har inte kolla på hela skolans elever i intensifierat och 

särskilt stöd: Du kan välja att uppge totala elevantalet för t.ex. 7-9 (om du jobbar där) istället 

för antal elever i hela skolan samt antal elever i olika stödnivåer i åk 7-9. På så sätt blir andelen 

elever i olika stödformer ändå rätt.  

Jag har svårt att uppge ett exakt svar: Exempelvis frågorna: 19. Om det finns 

skolgångsbiträden/assistenter på din skola. Tänk på deras resurs som en helhet och kryssa i de 

punkter som överensstämmer med hur resursen används i praktiken. Tänkt skolan som en helhet 

och uppskatta ungefärligt hur ofta den sammanlagda skolgångsbiträdesresursen används på 

olika sätt. 20. Hur fördelar du din undervisning beträffande trestegsstödet och dess nivåer? 

Uppskatta svaret i procent. Notera att det även här handlar om en uppskattning. Du behöver 

inte göra en exakt beräkning.   

Jag kan inte besvara vissa frågor. De är inte en del av min arbetsbild, jag vet inte svaret. 

Om du inte kan besvara en fråga så hoppar du över den! Du kan gärna kommentera den fråga 

du lämnat i det avslutande kommentarsfältet ”Något annat du vill tillägga”.   

KORT INFO FÖRE DU BÖRJAR:  

Tidsåtgång: cirka 20-30 minuter  

Antal frågor: 51 frågor med varierande längd.   
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Kolla på förhand: Vi frågar bland annat efter din skolas elevantal (elevantalet i den största ifall 

du arbetar i flera), hur många elever som får intensifierat stöd och särskilt stöd samt antal 

skolgångsbiträden/assistenter.  

Pausa enkäten och fortsätta sen: Går tyvärr inte om du behöver stänga ner sidan. Blir du 

avbruten och måste logga ut från datorn kan du börja från början vid annat tillfälle eller välja 

att skicka in den halvfärdiga enkäten (gå då till sista sidan för att skicka in).   

Min speciallärarkollega har inte fått enkäten: E-postadresser kan bli fel, lärare byter 

arbetsplats... Har du en kollega som arbetar som speciallärare/specialklasslärare som inte fått 

detta mail, hör gärna av dig till cbjork@abo.fi   

Jag har en fråga: Maila till cbjork@abo.fi  

ETT STORT TACK FÖR DITT BIDRAG!   

God fortsättning på hösten och varma hälsningar från Vasa  

Camilla Björk-Åman PeD, Christel Sundqvist PeD och Kristina Ström professor 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/9064/lomake.html  
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Bilaga 3 
 

Tredje mailet:   

Bästa speciallärare/specialklasslärare  

Du har tidigare fått två förfrågningar om att besvara en enkät från Åbo Akademi, 

specialpedagogik. För att öka motivationen att besvara denna enkät lottar vi nu ut ett 

presentkort på 100 euro till S-gruppen bland alla de som uppgett/uppger sitt namn vid 

besvarande av enkäten. Om du besvarat men inte uppgett ditt namn så kan du maila till 

cbjork@abo.fi så sätter vi med ditt namn i hatten vid dragning.   

Enkäten är öppen att besvaras till och med fredagen den 17.11.2017. Dragningen av vinnare i 

lotteriet sker måndagen den 20.11.2017.   

Information om enkäten:  

Enkäten berör alla speciallärare och specialklasslärare i F-9 i svenskspråkiga skolor i Finland. 

Många speciallärare och specialklasslärare har redan tagit sig tid att svara. Tack för detta!   

En del har upplevt att vissa frågor är svåra att besvara, Här är lite information baserat på de 

frågor vi fått som vi hoppas kan vara till hjälp om du fastnar vid en eller flera frågor.  

Jag jobbar i en enhetsskola och har inte kolla på hela skolans elever i intensifierat och 

särskilt stöd: Du kan välja att uppge totala elevantalet för t.ex. 7-9 (om du jobbar där) istället 

för antal elever i hela skolan samt antal elever i olika stödnivåer i åk 7-9. På så sätt blir andelen 

elever i olika stödformer ändå rätt.  

Jag har svårt att uppge ett exakt svar: Exempelvis frågorna: 19. Om det finns 

skolgångsbiträden/assistenter på din skola. Tänk på deras resurs som en helhet och kryssa i de 

punkter som överensstämmer med hur resursen används i praktiken. Tänkt skolan som en helhet 

och uppskatta ungefärligt hur ofta den sammanlagda skolgångsbiträdesresursen används på 

olika sätt. 20. Hur fördelar du din undervisning beträffande trestegsstödet och dess nivåer? 

Uppskatta svaret i procent. Notera att det även här handlar om en uppskattning. Du behöver 

inte göra en exakt beräkning.   

Jag kan inte besvara vissa frågor. De är inte en del av min arbetsbild, jag vet inte svaret. 

Om du inte kan besvara en fråga så hoppar du över den! Du kan gärna kommentera den fråga 

du lämnat i det avslutande kommentarsfältet ”Något annat du vill tillägga”.   

KORT INFO FÖRE DU BÖRJAR:  
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Tidsåtgång: cirka 20-30 minuter  

Antal frågor: 51 frågor med varierande längd.   

Kolla på förhand: Vi frågar bland annat efter din skolas elevantal (elevantalet i den största ifall 

du arbetar i flera), hur många elever som får intensifierat stöd och särskilt stöd samt antal 

skolgångsbiträden/assistenter.  

Pausa enkäten och fortsätta sen: Går tyvärr inte om du behöver stänga ner sidan. Blir du 

avbruten och måste logga ut från datorn kan du börja från början vid annat tillfälle eller välja 

att skicka in den halvfärdiga enkäten (gå då till sista sidan för att skicka in).   

Min speciallärarkollega har inte fått enkäten: E-postadresser kan bli fel, lärare byter 

arbetsplats... Har du en kollega som arbetar som speciallärare/specialklasslärare som inte fått 

detta mail, hör gärna av dig till cbjork@abo.fi   

Jag har en fråga: Maila till cbjork@abo.fi  

ETT STORT TACK FÖR DITT BIDRAG!   

God fortsättning på hösten och varma hälsningar från Vasa  

Camilla Björk-Åman PeD, Christel Sundqvist PeD och Kristina Ström professor 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/9064/lomake.html 
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