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Sammanfattning  

Studiens syfte är att bidra med kunskap genom att undersöka ett antal lärares 

uppfattningar beträffande samarbetet mellan SvA-lärare och klasslärare. Studien 

syftar även till att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som de tycker sig se i det 

samarbetet. Studien har genomförts på fyra olika skolor i samma kommun, med 

syftet att få en ett bredare perspektiv på hur samarbete kan se ut i praktiken mellan 

SvA-lärare och klasslärare. Även om aktuella styrdokument framhåller samarbete 

som ett krav för att utveckla såväl undervisning som verksamhet påvisar 

forskningen flera problematiska aspekter som påverkar samarbetet mellan lärare. 

Arbetet med vår kunskapsöversikt har visat att tidigare forskning inom området är 

begränsad. Den forskning som finns påtalar samarbetet, utifrån ett mer 

övergripande perspektiv, genom att belysa såväl samarbetets positiva aspekter som 

utmaningar. Mot denna bakgrund ser vi ett behov av forskning som syftar till att 

belysa lärares uppfattningar av hur samarbetet ser ut i praktiken. Studien undersöker 

hur samarbetet mellan klasslärare samt SvA-lärare kan se ut i praktiken och hur de 

önskar att ett samarbete ska se ut. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer. Lärarna i studien belyser vikten av 

ett samarbete för att öka SvA-elevers möjlighet att tillgodose sig samma innehåll 

som den ordinarie undervisningen. Samtidigt pekar lärarna på flera utmaningar med 

ett samarbete, bland annat brist på tid vid planering, disponering av förtroendetid 

och fysiska avstånd. Resultatet analyseras med hjälp av Communities of Practice 
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(CoP) vilken är en social teori om lärande som undersöker gruppens struktur och 

innehåll.  

 

Ämnesord 

Communities of Practice, klasslärare, samarbete, språkutveckling SvA-lärare, 

svenska som andraspråk, SvA-elever 
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Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi vår grundlärarutbildning med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 på Högskolan Kristianstad. Vi 

vill inleda med att rikta ett stort tack till alla lärare som har deltagit i denna studie 

och på så sätt bidragit med betydelsefulla erfarenheter och kunskaper. 

Fortsättningsvis vill vi tacka vår handledare Jonas Asklund för att du väglett oss 

genom skrivandet. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett väl fungerande samarbete. Ett bra 

samarbete har varit viktigt för att vår målsättning med arbetet kunde nås. Vi har 

tillsammans skrivit, genomfört och stöttat varandra genom samtliga delar av 

examensarbetet. Vi är mycket nöjda med vårt resultat och hoppas på en givande 

läsning!
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1. Inledning  

Det finns i nuläget få studier som undersöker variationer av goda samarbeten mellan 

klasslärare och SvA-lärare och hur ett samarbete kan utvecklas enligt lärarna. 

Denna studie syftar till att fylla detta tomrum inom detta specifika forskningsfält, 

för att lyfta fram vikten av ett samarbete och dess utvecklingsmöjligheter enligt ett 

antal verksamma pedagoger. 

Begreppet samarbete kan idag anknytas till innovation och utveckling inom skolan. 

Hargreaves och O´Connor (2019) framhåller att professionellt lärande bidrar till 

högre måluppfyllelse hos eleverna och utveckling av skolverksamheten. Frågan 

beträffande samarbete har gått från om lärare bör samarbeta till på vilka sätt 

respektive hur väl dessa samarbeten fungerar.  

Samarbete är också något som lyfts fram i flera delar av Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019). Läroplanen 

beskriver att lärare ska samarbeta med andra lärare med syftet att nå 

utbildningsmålen. Vidare utvecklas beskrivningen av hur ett sådant samarbete kan 

utformas. Lärare ska samarbeta med förskollärare, lärare i fritidshem och övriga 

pedagoger med syftet att utbyta erfarenheter och kunskaper. Samarbetet ska även 

syfta till en progression av såväl elevernas utveckling som verksamheten genom att 

sammanhang och kontinuitet skapas.   

 

I styrdokumenten beskrivs även skolledarens ansvar för samarbetets utformning. 

Rektorn ska ansvara för att “samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, 

skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande” (Skolverket, 2019, s. 17). Rektorn ska även tillgodose personalen med 

möjligheter till kompetensutveckling. Detta krävs för att lärarna på ett professionellt 

sätt ska kunna dela med sig av sina kunskaper och lära av varandra, och i 

förlängningen utveckla verksamheten.  



 

2  

Ytterligare ett tecken på att samarbete är något som blivit allt viktigare visar 

Skolinspektionens granskning (2020). I januari publicerade Skolinspektionen sin 

granskning av undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7–9, vilken 

påvisar att en central framgångsfaktor är samarbete med fokus på undervisning. 

Rapporten anger även att för att en effektiv språkinlärning ska ske krävs att 

förutsättningar ges för ett samarbete mellan behöriga lärare i ämnet svenska och 

lärare behöriga i svenska som andraspråk. Skolinspektionen påtalar att skolledaren 

behöver tillgodose att ämnet svenska som andraspråk är ett föremål för samarbete 

mellan lärare. I enlighet med Skolinspektionens slutsats kan vi se flera studier (se 

3.3) vilka framhåller samarbetets betydelse för elevers språkutveckling som en 

central faktor.   

Kaya och Sandwall (2019) framhåller att eleverna måste besitta ett starkt språk om 

de ska kunna delta aktivt i Sveriges samhälle. Förutsättningar för detta är således 

att det finns tillgång till såväl kompetenta SvA-lärare som övriga lärare samt att de 

samarbetar. Samtidigt betonar Bunar (2015) att förutsättningen för utformningen av 

undervisningen av flerspråkiga elever är att den utgår ifrån varje elevs 

skolbakgrund. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att delta i olika 

gruppkonstellationer. Bunar betonar att ett nära samarbete mellan ämneslärare, 

studiehandledare, lärare i svenska som andraspråk respektive modersmålslärare 

leder till att flerspråkiga och nyanlända elever lyckas i skolan. Följaktligen är det 

relevant och aktuellt att undersöka hur ett samarbete mellan klasslärare och SvA-

lärare kan se ut i praktiken och hur pedagoger beskriver utvecklingsmöjligheter 

inom detta samarbete. 

Våra erfarenheter visar att samarbetet mellan klasslärare och SvA-lärare skiljer sig 

åt mellan de olika skolor vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning. Mot denna 

bakgrund blev vi nyfikna på området och ville av den orsaken forska vidare och 

fördjupa oss inom samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna. Med denna studie 

vill vi undersöka ett antal klasslärares respektive SvA-lärares uppfattningar 
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beträffande de olika former av samarbeten, förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter som finns. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap genom att undersöka lärares uppfattningar 

beträffande samarbetet mellan SvA-lärare och klasslärare. Studien syftar även till 

att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som de tycker sig se i det samarbetet. 

Arbetet ska hjälpa oss att få en djupare insikt i hur varierat samarbetet mellan de 

utvalda yrkeskategorierna kan vara och lyfta fram lärares upplevelser och 

erfarenheter.  

1. Hur beskriver de intervjuade pedagogerna strukturen av ett samarbete 

mellan klasslärare och SvA-lärare?  

2. Hur beskriver de intervjuade pedagogerna möjligheterna att utveckla 

samarbetet mellan klasslärare och SvA-lärare?  

 

1.3 Studiens disposition 

Studien har disponerats på följande vis:  I nästa avsnitt redogörs för de centrala 

begrepp som studien innefattar (2). Sedan presenteras forskningsbakgrund gällande 

SvA-undervisning samt samarbetet mellan lärare (3). Därefter redogör vi för 

studiens teoretiska utgångspunkt (4). I nästa avsnitt beskrivs vårt metodval och 

material (5). Studiens resultat presenteras (6) för att sedan analyseras (7). Vidare 

redogörs för resultatdiskussion och metoddiskussion (8). Avslutningsvis redovisas 

en sammanfattning, slutsatser och förslag på fortsatt forskning (9). 
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2. Centrala begrepp 

Här kommer vi kort att definiera och förklara de centrala begrepp som förekommer 

i vår studie. Dessa begrepp förklaras med avsikt att göra studien tydlig för läsaren 

och beskriver hur begreppen tillämpas i studien. Begreppens betydelse förtydligas 

i de fall de kan användas, alternativt tolkas, som en förkortning.   

 

2.1 Flerspråkiga elever 

Kultti (2012) definierar flerspråkiga elever som barn som flyttat från ett annat land 

till Sverige, vilka använder både sitt modersmål och det svenska språket eller ett 

annat språk. Samtidigt beskriver författaren att flerspråkiga elever kan även vara 

födda i Sverige men vars föräldrar talar ett annat språk. Flerspråkiga elever kan 

enligt Kultti definieras som elever vilka ofta talar ett språk hemma och ett annat i 

skolan.   

2.2 Kollegialt lärande  

Timperley (2013) definierar kollegialt lärande som ett sammanfattande begrepp för 

kompetensutveckling med samarbete i fokus. Samarbetet ska syfta till att lärare 

delar sina kunskaper med varandra för att utveckla och förbättra undervisningen.   

2.3 Samundervisning 

Sundqvist (2014) definierar samundervisning som ett inkluderande arbetssätt där 

syftet är att olika yrkeskategorier inom skolverksamheten samarbetar och diskuterar 

undervisningen. Samundervisning ska bidra till att eleverna inte förflyttas från 

ordinarie undervisning på grund av behovet av extra stöd i ett ämne eller 

språkundervisning.  

2.4 Svenska som andraspråk (SvA)  

Svenska som andraspråk är sedan år 1995 ett eget ämne i skolan. Puskás och Björk-

Willén (2017) skriver att inom språkforskningen tillämpas begreppet andraspråk 

när man talar om det språk en person lär sig efter sitt modersmål. 
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3. Forskningsbakgrund 

Studiens forskningsbakgrund kommer att presentera ett övergripande perspektiv på 

vad litteratur och forskning lyfter fram angående SvA-undervisningen och dess 

utvecklingsmöjligheter, samarbetet mellan lärare, dess förutsättningar samt 

möjligheter och utmaningar.  

Forskningsbakgrunden består av tidigare forskning, vetenskapliga artiklar och 

litteratur. De databaser som använts till litteratursökningen var HKR Summon samt 

ERIC. De utvalda studierna har utgått ifrån flertalet perspektiv, såsom pedagogiska 

perspektiv, elev- och organisationsperspektiv. Detta bidrar till en övergripande bild 

av det aktuella forskningsläget. Studien undersöker ett område där tidigare 

forskning är begränsad. Mot denna bakgrund är det väsentligt att den tidigare 

forskning som presenteras kan relatera till ämnet genom att tillföra olika aspekter 

vilka tillsammans kan anknyta till studiens syfte.  

Forskningsbakgrunden inleds med en beskrivning av SvA-undervisningens 

utformning och dess problematiska aspekter (3.2), vidare presenteras vikten av ett 

samarbete samt vad brist på samarbete kan leda till (3.3.). Därefter lyfts olika 

faktorer som påverkar samarbetet mellan lärare fram bland annat skolans val och 

investeringar (3.4.) personliga intressen och samsyn (3.5.), de utmaningar och 

möjligheter som finns inom det kollegiala lärandet (3.6.). Vidare framhålls 

inkluderande lärmiljöer och samundervisning (3.7.) Avslutningsvis beskrivs 

språkutvecklande undervisning utifrån Cummins perspektiv (3.8.) 

3.1 SvA-undervisningen och dess problematiska aspekter 

Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk, och Ulrika Magnusson, 

universitetslektor och docent, (2019) har i sin studie undersökt hur SvA-

undervisningen bedrivs på olika skolor i landet. Studien har utgått ifrån intervjuer 

med ett antal SvA-lärare och elever som följer kursplanen för svenska som 

andraspråk på olika skolor och resultaten visar på markanta skillnader. Vid en skola 
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var SvA-läraren noggrann med att betona vikten av att låta eleverna använda sitt 

modersmål, hellre än svenska, för att underlätta inlärningen. Trots detta, var svenska 

det dominerande talade språket under SvA-lektionerna. Ett antal elever vid skolan 

berättade att undervisningen mest går ut på att jämföra sitt modersmål med det 

svenska språket och att de använder sitt modersmål betydligt mer på raster än under 

lektionerna. Vid en annan skola berättade SvA-läraren att det pratas mer svenska i 

SvA-klassrummet jämfört med förberedelseklasserna. Samtidigt framhåller läraren 

att hon försöker prata med eleverna på deras modersmål och uppmuntra eleverna 

att prata med varandra på sitt modersmål under lektionerna. En strategi hon 

tillämpade i sin undervisning var att fråga efter eller använda sig av ord och 

meningar på elevernas modersmål eller be eleverna förklara något på sitt 

modersmål. Studien lyfter fram att ett antal elever uppgav att det känns bra när 

läraren pratar eller ställer frågor till dem på deras modersmål då detta leder till att 

de känner sig bekräftade.   

I likhet med Hedman och Magnussons studie (2019) vilken visade att SvA-

undervisningen bedrivs olika beroende på skola, framhåller Jenny Nilsson, 

språkforskare, och Nihad Bunar, professor i barn och ungdomsvetenskap, (2016) de 

problematiska aspekterna av detta. En aspekt som författarna framhåller är att SvA-

undervisningen skiljs från den ordinarie undervisningen. SvA-undervisningen sker 

på olika platser och kan utformas på olika sätt - i förberedelseklasser, vanliga 

klasser, separata grupper, eller mindre vanligt, integrerat med den ordinarie 

undervisningen för ämnet svenska. Även om vikten av att lära sig det svenska 

språket för att kunna integreras in i samhället är obestridd, debatteras det om vilka 

medel som ska användas vad gäller språkinlärning och språkutveckling. I Sverige 

har det diskuterats om SvA-undervisningen bör ske separat från den ordinarie 

undervisningen i svenskämnet samt vilka möjliga konsekvenser detta kan medföra 

både för den sociala och pedagogiska utvecklingen. Forskare inom området har 

kritiserat att SvA-undervisningen sker separat från den ordinarie undervisningen 

eftersom de anser att eleverna berövas på möjligheten att sätta lärandet i en kontext, 

vilket forskning har visat vara en viktig del av språkinlärning.   
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3.2 Vikten av och bristen på ett samarbete mellan olika 

lärarkategorier 

Flera studier framhåller betydelsen av ett samarbete mellan lärare. Bland andra 

anger Kaisa Björk, specialpedagog, Eva Danielsson, specialpedagog och Goran 

Basic, universitetslektor inom pedagogik och lärande, (2019) att pedagogerna inom 

skolans verksamhet i Sverige förväntas samarbeta med varandra med avsikt att 

utveckla elevernas språkliga kunskaper. Betydelsen av samarbetet för 

språkinlärning samt hur detta samarbete utformas varierar i stor utsträckning. Björk, 

Danielsson och Basic diskuterar en studie av Björk och Danielsson (2016) som 

framhäver en SvA-lärares uppfattningar om ett samarbete. Läraren menar att ett 

samarbete mellan olika lärarkategorier är den viktigaste faktorn för att eleverna ska 

kunna utveckla sina språkliga kunskaper inom skolans ram. Studien (2016) belyser 

även vikten av ett samarbete med modersmålslärare eftersom de besitter en 

förståelse för de kulturella skillnaderna.   

 

Vidare lyfter flera studier fram samarbetets problematiska aspekter, bland annat 

framhåller Averys (2016) studie problematiken beträffande samarbetet mellan 

klasslärare och modersmålslärare. I studien framhålls att modersmålslärare 

upplever att de inte får tillgång till nödvändiga undervisningsmaterial eller 

information i förväg om innehållet i undervisningen. De upplever även svårigheter 

att hitta ett utrymme att undervisa på. Både klasslärare och modersmålslärare ansåg 

att kommunikationen och samarbetet behöver förbättras. Modersmålslärare har en 

tendens att fungera som assistenter till klasslärarna i kontrast till en likvärdig 

pedagog. Studien påtalar att denna problematik inte enbart är en fråga om skolors 

organisation utan även en fråga om attityder och syn på språkinlärning.  

 

Bristande samarbete mellan klasslärare och SvA-lärare framhålls av Nilsson och 

Bunar (2016). De menar att den förberedande språkliga undervisningen som sker 
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inom ämnet svenska som andraspråk fokuserar i allt större omfattning på 

undervisning i ämnena svenska, matematik eller engelska och bedrivs av behöriga 

SvA-lärare. Vidare menar Nilsson och Bunar att även om undervisningen bedrivs 

av behöriga SvA-lärare omfattas den vanligtvis av minimal involvering från 

klasslärare. Även om SvA-lärare utgår ifrån det stoff den ordinarie undervisningen 

innefattar sker detta oftast på en grundläggande nivå och överensstämmer sällan i 

hög grad med ämnet som undervisas i den reguljära undervisningen. Eftersom SvA-

undervisningen bedrivs utanför ordinarie undervisning skapar detta en situation där 

andraspråksinlärningen prioriteras framför läroplanens innehåll vilket i 

förlängningen leder till att flerspråkiga elever förlorar värdefull tid i sin utbildning.  

 

3.3 Skolans val och investeringar påverkar samarbetet 

Helen Avery (2016) tar upp en annan faktor som påverkar samarbetet, de val och 

investeringar som skolorna gör för att utveckla samarbetet. Avery påtalar att frågan 

om samarbete eller samundervisning mellan lärare med kompletterande 

kompetenser är ett område som har studerats i flertalet kontexter såsom inom det 

specialpedagogiska fältet, flerspråkig utbildning eller språkliga 

förberedelseprogram. Avery menar att ett samarbete kan variera i en större 

omfattning, vilket kan innebära allt från begränsad kommunikation med fokus på 

information och samordning av undervisningen till avancerade former av 

samundervisning i klassrummen. Samtidigt som Avery förklarar att ett samarbete 

mellan lärare har identifierats som en av framgångsfaktorerna för en mer utvecklad 

utbildning kräver detta en större investering av såväl skolorna som lärarna för att 

lyckas.  

På samma sätt som Avery beskriver skolor och skolledares val av investeringar för 

samarbete som en faktor framhåller andra forskare tidsaspekten, utifrån ett 

lärarperspektiv. Bland andra framhåller Pamela Gunning, forskare, Joana White, 

professor inom fakulteten för lärande, och Christine Busque, forskare, (2015) att 

lärare måste ges den tid som de behöver om de ska få en djupare inblick i andra 



 

9  

kursplaner och flera perspektiv på en elevs skolarbete kräver detta att lärarna 

tilldelas den tid de behöver för att ett samarbete ska kunna ske. Författarna uppger 

att om tid ges till handledning för klasslärare och SvA-lärare kan de utveckla 

metoder för samarbete.   

Holmegaard och Wikström (2004) framhåller de förutsättningar som krävs för ett 

ökat samarbete mellan ämneslärare och SvA-lärare. Forskarna menar att utöver 

undervisning i svenska som andraspråk krävs det att skolan har en systematisk och 

långsiktig satsning på en språkutvecklande undervisning. Forskarna påtalar att det 

inte är tillräckligt med en riktad språkundervisning utan SvA-läraren måste 

samtidigt bedriva en undervisning som utvecklar elevers skol- och ämnesrelaterade 

språkförmågor. Således är kraven på SvA-lärare höga för att möta elevernas behov, 

vilket även framhålls i kommentarmaterial i kursplanen för svenska som andraspråk 

eftersom “det betyder att de behöver arbeta på flera olika kunskaps- och 

färdighetsnivåer samtidigt, vilket ställer andra krav både på eleverna och på den 

undervisande läraren” (Skolverket, 2017, s.5). 

Vidare menar Schröder och Tuisku (2015) att lärarnas idag komplexa uppdrag 

kräver samarbete. Författarna lyfter fram begreppen arbetsgrupp respektive team 

och skiljer på dessa. En arbetsgrupp beskrivs som ett antal individer med ett 

gemensamt uppdrag samt mål. En arbetsgrupp ingår i en organisationsstruktur. En 

arbetsgrupp kan bli ett team när målen är fastställda och effektiva strukturer och 

fungerande arbetsmetoder finns med syftet att förverkliga målen. Schröder och 

Tuisku påtalar utmaningar med ett samarbete om förutsättningar för att bilda en 

arbetsgrupp inte förekommer. En faktor kan vara att arbetslaget inte har en 

gemensam planeringstid. 

Nilsson och Bunar (2016) framhåller en faktor som kan påverka och försvåra 

samarbetet mellan lärarna. De menar att det fysiska avståndet påverkar samarbetet 

mellan lärare. Ett större avstånd mellan ordinarie och förberedande undervisning 
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innebar såväl ett minskat samarbete som professionella kunskapsgivande samtal 

mellan lärare beträffande elevernas progression och behov.    

3.4 Personliga intressen och samsynens betydelse 

Björk, Danielsson och Basic (2019) understryker att lärares personliga intressen och 

ambitioner kan vara en faktor som påverkar samarbetet. Detta innebär att 

samarbetet försvåras i praktiken, då en del pedagoger vill behålla friheten att inte 

anpassa sig och sin tid efter andra. Författarna refererar även till Nilsson och Bunars 

studie (2016) vilken framhåller att skolorganisationens struktur påverkar ett 

framgångsrikt samarbete. Olika yrkeskategorier inom skolans kontext som 

misslyckas med att uppnå ett effektivt samarbete riskerar att påverka elevers 

utveckling negativt.  

Vidare betonar Holmegaard och Wikström (2004) att SvA-lärare och ämneslärare 

måste samarbeta för att stödja och stärka varandra i ett språkutvecklande arbete. 

SvA-lärare besitter kunskaper om hur eleverna kan utveckla sitt andraspråk. Och 

därför menar forskarna att SvA-lärarna ska verka som experter i arbetslaget 

beträffande planering av språkutveckling i samtliga ämnen. Forskarna betonar även 

att majoriteten av SvA-elevers ämnesundervisning sker på det svenska språket, 

därför är det väsentligt att undervisningen är anpassad efter elevernas behov. Att 

arbeta språkutvecklande inom ämnesundervisningen är en förutsättning för att 

eleverna ska lyckas. Ett språkutvecklande arbete kräver ett samarbete mellan lärarna 

och att de har en gemensam syn på språkpedagogik, hur eleverna utvecklar sina 

språkliga kunskaper. Axelsson m.fl. (2003) menar att en samsyn bör råda mellan 

skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare för att alla ska sträva mot samma 

mål. Vidare betonar Axelsson, i enlighet med Holmegaard och Wikström (2004), 

att pedagoger bör sträva efter ett samarbete över ämnesgränserna med syftet att 

bilda en samlad bild av elevens språk- och kunskapsutveckling. Författarna 

understryker att denna rättighet till språkutvecklande arbetssätt inte ska tillgodoses 

slumpmässigt.  
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Axelsson m.fl. (2003) framhäver i sin andra utvärdering av språkutveckling och 

skolresultat inom Stockholms stads storstadssatsning att omfattningen av ett 

samarbete mellan ämneslärare och SvA-lärare påverkar elevernas möjligheter att nå 

skolframgång. Forskare är samstämmiga i sin uppfattning att ett samarbete som 

innefattar diskussioner, planering, genomförande och utvärdering av 

undervisningen är väsentlig för flerspråkiga elever. I samstämmighet med Axelsson 

(2003) menar Gibbons (2013) att flerspråkiga elevers måluppfyllelse ökar om SvA-

lärare och lärare i övriga ämnen samarbetar.  

3.5 Det kollegiala lärandets möjligheter och utmaningar 

Flera studier framhåller vilka förutsättningar som krävs för att ett samarbete kan ske 

och fördelarna med ett samarbete. Bland annat framhåller Kyriaki Makopoulou, 

doktorand inom kollegialt lärande, och Kathleen Armour, professor inom 

pedagogik, (2014) att forskning visar att lärare gynnas av att få medverka i och ta 

del av olika former av kompetensutveckling. Forskningen hävdar att om lärare ges 

olika former av kompetensutveckling höjs standarden på skolan både för lärare och 

elever. Kollegialt lärande är ett exempel på kompetensutveckling med samarbete i 

fokus. Med kollegialt lärande menas att lärare emellan både spontant och naturligt, 

men även strukturerat och avsiktligt interagerar med varandra. Genom att lärare 

arbetar kollegialt kan de dela med sig av sina erfarenheter till varandra och vända 

sig till varandra för hjälp eller idéer. Makopoulou och Armours (2014) studie visar 

att när lärare arbetar kollegialt tillsammans över en tid genererar det i en kollektiv 

kunskap som är mer kraftfull än den kunskap som den enskilda läraren skulle kunna 

uppnå ensam.   

När det gäller vad samarbete kräver och vilka problem som kan uppstå i samband 

med detta uppger Makopoulou och Armour (2014) att även om det är lätt att se 

potentialen med ett kollegialt lärande är det många lärare som inte har möjlighet att 

arbeta kollegialt på grund av hur verksamheten organiseras. Många lärare arbetar 

på skolor där verksamheten organiseras mer utifrån att separera lärarna från 
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varandra i stället för att låta lärarna lära av varandra och samarbeta. För att lärare 

ska kunna arbeta kollegialt krävs det att skolan ser det kollegiala lärandet som en 

viktig del av verksamheten och att lärarna ges mycket tid och många tillfällen för 

att kunna utföra det kollegiala arbetet. Det kollegiala lärandet kräver både mycket 

tid och struktur för att bli effektivt och givande för lärare och elever.   

Hargreaves och O´Connor (2019) lyfter i sin bok Professionell kollegialitet: om att 

utveckla lärares samarbete fram de möjligheter ett samarbete mellan lärare kan 

bidra till. Bland annat framhåller författarna att ett samarbete stärker motivationen 

hos deltagarna, ger en större effektivitet, bättre resultat, variation av perspektiv och 

en uthållighet vid utmanande situationer.   

3.6 Inkluderande lärmiljöer 

Christel Sundqvist, universitetslärare i specialpedagogik, och Emma Lönnqvist 

(2016) påtalar betydelsen av ett lärarsamarbete och konstaterar att en nyckelfaktor 

för de skolor som lyckats väl med inkludering var samarbetet mellan lärare. För att 

skapa inkluderande lärmiljöer där elevernas individuella behov tas i beaktning kan 

olika lärarkategoriers kunskaper tillvaratas genom varierande former av samarbete. 

En variant av ett samarbete framhåller Sundqvist och Lönnqvist (2016) som att 

läraren med mer kunskap inom ämnet handleder och stöttar andra lärare med mindre 

expertis inom området.  Samundervisning är även ett begrepp som nämns som en 

metod för samarbete. Samtidigt understryker författarna utmaningarna med denna 

typ av undervisning. Den innebär förändringar i lärarnas dagliga arbete och 

yrkesroll samt att flera lärare upplever arbetsformen som krävande. Flera studier 

framhåller svårigheter för lärare att förändra sin autonoma roll för att undervisa 

tillsammans med en annan lärare. För att samundervisning ska fungera kräver detta 

ett flertal insatser av lärarna (Sundqvist & Lönnqvist, 2016). 
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3.7 Språkutvecklande undervisning 

Cummins (2017) framhåller att en inspirerande undervisning kännetecknas av fyra 

delar: Den första innebär att eleverna har en inre motivation och är engagerade i sitt 

skolarbete. Den andra beskrivs som när eleverna genererar kunskap. Den tredje 

innebär att det finns en mottagare till elevernas arbeten, med syftet att eleverna ska 

uppleva skolarbetet meningsfullt. Den fjärde delen handlar om att elevernas 

identitet bekräftas i lärandet. 

Cummins påtalar att det som kännetecknar de skolor som uppfyller alla delar av en 

inspirerande undervisning är samarbete och samsyn. Hela skolan har haft 

gemensamma metoder och samsyn på vad en effektiv undervisning för flerspråkiga 

elever innebär konkret. De kännetecknas även av en stark kollegialitet mellan såväl 

pedagoger som skolledare. Skolans miljö bidrar även till att pedagoger tillåts 

utforska olika undervisningsstrategier. Vidare ges de även möjlighet att samarbeta 

med kollegor vilket leder till att deras identiteter som pedagoger bekräftas. 

Cummins betonar även att han vid andra skolor observerat en inspirerande 

undervisning hos enstaka pedagoger, dock har deras strategier varit isolerade från 

kollegors arbetssätt. Cummins påtalar att undervisningen blir avsevärt effektivare 

genom att alla pedagoger på skolan har samma pedagogiska identitet och om lärare 

stödjer och stärker varandras yrkesutveckling. Gibbons (2013) lyfter fram 

begreppet rika uppgifter, vilka innebär att aktiviteter utgår ifrån centrala idéer inom 

ett ämne eller fråga. Rika uppgifter ger eleverna möjlighet att visa djupare kunskap 

i kontrast till kunskap om isolerade fakta. Gibbons menar att de elever som lär sig 

skolspråket måste tilldelas uppgifter som såväl stöttar som utmanar dem, för att de 

ska kunna utveckla det kunskapsrelaterade språket som behövs för att lyckas. 

Vidare påtalar hon att utmanade uppgifter måste ges inom alla ämnen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkt som studiens resultat kommer att utgå ifrån är 

Communities of Practice (CoP). Communities of Practice är en teori som grundar 

sig på tre specifika delar, vilka måste ingå i gruppen för att benämnas som en så 

kallad praktikgemenskap. Begrepp som tillämpas i studien är domän, gemenskap 

och praktik. Med denna teori och dess begrepp kan vi upptäcka och analysera 

samarbetets strukturer samt kommunikation och relationer. Detta ger vår studie ett 

djupare perspektiv och en specifik modell att analysera vårt resultat utifrån. Vid 

sidan av de här begreppen kommer vi att ge exempel på hur denna teori även kan 

anknytas till såväl internationell som svensk skolforskning utifrån flera begrepp.  

 

4.1 Communities of Practice   

Communities of Practice, eller översatt till svenska praktikgemenskap, är en social 

teori om lärande. CoP är en omfattande teori som kan tillämpas på många fält och 

områden. Wenger, McDermott och Snyder (2002) sammanfattar teorin som en 

grupp av människor vilka delar samma intresse för något de arbetar med, som 

utvecklas och förbättras genom kontinuerliga sociala interaktioner sinsemellan. 

Enligt Wenger m.fl. (2002) sker lärande när en individ aktivt deltar i den sociala 

praktikgemenskapen. Författarna understryker att lärande är identitetsskapande och 

att ett syfte skapas i relation till gemenskapen. Genom ett deltagande i 

praktikgemenskaper sker lärande, vilket leder till att individen förändras och 

därmed även identiteten. I en praktikgemenskap är det inte endast de nya 

medlemmarna som tar till sig kunskaper av de mer erfarna, utan hela gruppen 

utvecklar kunskap kontinuerligt tillsammans, vilket leder till att medlemmarnas 

identitet förändras.  Lärandet leder till att människan förändras, såväl hur den är 

som vad den kan göra. Wenger m.fl. (2002) förklarar att den karaktäristiska 

strukturen för teorin utgår ifrån tre delar - domänen, gemenskapen och praktiken.   
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4.1.1 Domänen 

Wenger m.fl. (2002) beskriver den första delen som en delad domän av 

gemensamma intressen och kunskaper som skapas inom gruppen. Medlemmarna i 

gruppen utvecklar sin kunskap när de tillsammans löser ständigt föränderliga 

problem. Genom att gruppens konstellation förändras och nya medlemmar ansluter 

till gruppen kan nya perspektiv lyftas fram. I internationell skolforskning har bland 

andra Hargreaves (2004) pekat på att en av de mest väsentliga resurser människan 

har för att utvecklas och lära i organisationer är de andra deltagarna. Det innebär att 

lärare delar idéer och kunskap med varandra, ger moraliskt stöd vid utmaningar, 

diskuterar enskilda situationer eller elever tillsammans. Detta är kärnan till en stark 

relation mellan kollegor och grunden för effektiva arbetsgemenskaper, vilket bidrar 

till bättre kvalitet på undervisning och i förlängningen en högre måluppfyllelse hos 

eleverna.  

Hargreaves (1998) lyfter fram skilda former av samarbetsorienterade lärarkulturer, 

bland annat samarbetskulturer. Samarbetskulturer kan kopplas till begreppet domän 

då den, i likhet med Wengers begrepp, innefattar pedagogernas gemensamma 

intressen för ett samarbete.  

Hargreaves (1998) beskriver samarbetskultur och pekar på att samverkan inom 

samarbetskulturer är spontan och utgår ifrån pedagogernas individuella intresse att 

samarbeta. Samarbetet är således frivilligt och sällan schemalagt. Formen för 

samarbete kan variera i stor utsträckning, från en kort konversation om en situation 

till informella diskussioner rörande exempelvis arbetsfördelning eller problem med 

vårdnadshavare. Eftersom det i samarbetskulturer oftast inte förekommer en 

konkret målsättning kan det leda till en oförutsägbarhet gällande vad samarbetet ska 

åstadkomma. 
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4.1.2 Gemenskapen 

Den andra delen kallas för gemenskapen, och med begreppet beskrivs hur 

medlemmarna ges förutsättningar att delta i gemensamma aktiviteter och stötta 

varandra och dela med sig av sin kunskap. Eftersom varje medlem besitter ett eget 

individuellt perspektiv bidrar detta till att alla deltagare lär av varandra i ett socialt 

samspel. En förutsättning för att det sociala lärandet ska ske är ett öppet klimat där 

medlemmarna känner tillit till varandra. Tillit i gruppen skapas och bevaras genom 

att medlemmarna strävar efter ett gemensamt mål och vision, där de känner att de 

kan be om stöttning vid behov. När medlemmarna i gruppen känner varandra kan 

de enklare be om hjälp då de har kännedom om hur frågan kommer tas emot, och 

samtidigt kan de avgöra vem i gruppen som har mest kunskap eller erfarenhet 

beträffande frågan, således vem de ska fråga. Inom en produktiv gemenskap kan 

självfallet konflikter uppstå. Ju starkare gemenskapen är desto bättre är den på att 

hantera dessa konflikter och använda dem för att istället stärka gemenskapen i 

gruppen och således åstadkomma tillfällen för lärande.  

Hargreaves (1998) begrepp påtvingad kollegialitet kan anknytas till gemenskapen. 

Påtvingad kollegialitet innebär att ett samarbete är påtvingat av exempelvis 

skolledare eller skolmyndigheter. Inom en påtvingad kollegialitet är samarbetet 

obligatoriskt, förutsägbart samt bundet till tid och plats. Ett exempel kan vara 

kollegial handledning eller planeringsarbete. Ofta väljer skolor att dela in lärarna i 

arbetslag för att främja samverkan, en slags påtvingad kollegialitet.  

Inom samma teoribildning finns flera forskare bland andra Hattie (2012), som pekar 

på att samplanering bidrar till en ökad måluppfyllelse hos eleverna. Samplanering 

är även ett begrepp som förekommer inom forskning om det kollegiala lärandet, 

vilket anknyter till svensk skolforskning. Samplanering innebär att kollegor 

planerar, diskuterar och utvecklar sin undervisning tillsammans.  

Ytterligare ett begrepp inom svensk skolforskning som kan anknytas till begreppet 

gemenskapen, framhålls av Åsén Nordström (2017) som relationsskapande samtal.  

Även detta begrepp förekommer inom forskning om kollegialt lärande. Avsikten 
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med dessa samtal är att skapa och utveckla relationer. Inom skolverksamheten krävs 

vanligen olika former av samarbete mellan kollegor. En ständig utveckling av 

samarbetet är nödvändig för att de ska utvecklas i takt med verksamhetens 

förändring och mål. När tid avsätts för kollegor att lära känna varandra bidrar detta 

till att medlemmarna känner en gemenskap och tillit till gruppen. Ett exempel på 

relationsskapande samtal kan vara gemensam tid för arbetslaget, vilket kan 

anknytas till Wengers begrepp gemenskapen där medlemmar avsätts tid till 

gemensamma aktiviteter med syftet att skapa ett öppet klimat i gruppen.  

Ett begrepp inom svensk skolkontext, vilket kan knytas till gemenskapen lyfts fram 

av Langelotz (2017) och handlar om kommunikation. Hon pekar på att lärare inte 

nödvändigtvis behöver ha fysiska möten på arbetsplatsen för att bilda en 

praxisgemenskap. Hon framhåller att kommunikation via internet även leder till att 

kunskap mellan lärare delas och därigenom utvecklas ett lärande. 

4.1.3 Praktiken 

Den tredje delen kallas för praktiken och innebär att medlemmarna antas besitta 

basala kunskaper inom området vilket leder till att arbetet kan effektiviseras. När 

dessa tre delar kombineras och utvecklas parallellt leder det till en optimal 

utveckling för gruppen. Praktiken omfattar såväl abstrakta som konkreta objekt, 

exempelvis manualer eller medlemmarnas specifika kunskaper inom arbetet 

(Wenger m.fl., 2002). 

I internationell skolforskning har Hargreaves (2004) diskuterat begreppet lärande 

organisationer och anknyter det till skolan. Han menar att en lärande organisation 

innebär att lärarna skulle utnyttja sin kollektiva intelligens samt mänskliga resurser 

med syftet att ständigt utvecklas. Samtliga medlemmar skulle kunna se 

organisationen som helhet och få förståelse för hur organisationens olika delar 

påverkar varandra. När sambandet mellan den egna personliga utvecklingen, 

lärande och organisationens kollektiva lärande betraktas som en framgångsfaktor 

leder det till utveckling. Författaren understryker att ett sådant arbete kan anknytas 

till Wengers teori om praktiska gemenskaper. Lärande arbetsgemenskaper i skolor 
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innefattar tre centrala aspekter: samarbete och diskussioner mellan pedagogerna, 

fokus på en stark och konsekvent undervisning inom ramen för samarbetet och 

sammanställningar av exempelvis utvärderingar med syftet att analysera en 

progression samt utmaningar över tid. Hargreaves beskrivning av lärande 

organisationer ingår i samma fält som Wengers teori om Communities of Practice, 

då dess delar kan sägas liknas varandra. Skillnaden är att Hargreaves applicerat 

Wengers teori i en skolkontext. 

Om en praktikgemenskap utesluter andra individer kan detta resultera i att lärandet 

begränsas. I en stark sammanhållen grupp finns det en risk att gruppen inte tar emot 

nya medlemmar och att kritik och nya idéer inte lyfts fram. Om nya medlemmar 

inträder i en praktikgemenskap, kan detta leda till att gruppens kommunikation och 

relationer påverkas negativt. Gemenskapen i gruppen kan vara så stark att ny 

kunskap ignoreras då gruppen anser den vara irrelevant. Risken som detta medför 

kan vara att nya arbetssätt och metoder inte utvecklas samt att nya perspektiv inte 

beaktas (Hislop, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 

1 Figuren visar en modell av den karaktäristiska strukturen för Communities of Practice 

och hur dessa bygger på varandra.  
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5. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras den metod för skapandet av material som använts i 

studien. Vidare beskrivs hur urvalet av informanter gick till och den metod som 

använts.  Därefter redogör vi för studiens genomförande och bearbetning och analys 

av data, generaliserbarhet och validitet. Avslutningsvis presenteras de etiska 

principer vi tagit hänsyn till i vår studie.   

5.1 Kvalitativ metod  

Studiens syfte var att bidra med kunskap om ett antal lärares uppfattningar 

beträffande samarbetet mellan SvA-lärare och klasslärare. I vår studie var vi således 

i behov av utförliga svar för att få en djupare insikt i lärares uppfattningar och 

beskrivningar. Vi valde därför en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Det innebär att intervjufrågorna är förutbestämda och samtliga frågor 

ställs till alla informanter och i samma följd. Följdfrågor är däremot inte bestämda, 

vilket gör att det handlar om en semistrukturerad intervju.  En kvalitativ metod är 

relevant för vår studie eftersom våra frågeställningar kräver mer djupgående svar 

och vi som intervjuare behöver få möjlighet till följdfrågor. Vi valde därför bort en 

kvantitativ metod eftersom vi i vår studie inte är intresserade av att använda en 

kvantifierbar data, då vi ville få möjlighet att ställa följdfrågor samt fördjupa oss i 

ett antal lärares uppfattningar och erfarenheter. Denscombe (2018) pekar på att en 

kvalitativ metod är mer givande när studien syftar till att undersöka ett begränsat 

område mer djupgående.  

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av en inspelningsapp. Denscombe (2018) beskriver semistrukturerade 

intervjuer som planerade intervjuer vilka innefattar specifika områden med breda 

frågor. I denna form av intervju ges informanterna möjlighet att utveckla sina egna 

idéer och tankar. Detta kräver flexibilitet hos de som intervjuar eftersom följdfrågor 

som inte är förutbestämda kan behöva ställas beroende på informanternas svar. 
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Denscombe (2018) framhåller att ljudinspelning ger möjlighet till en närmast 

komplett dokumentation av vad informanterna säger under intervjun.   

 

5.2 Urvalsprocess  

Vår primära tanke var att genomföra intervjuerna på en och samma skola med syftet 

att få en djupare inblick i hur ett samarbete kan se ut i praktiken. Detta var dock 

inte genomförbart då det inte fanns tillräckligt med verksamma lärare på enbart en 

skola som kunde medverka i intervjuer. Därför valde vi att genomföra intervjuerna 

med informanter verksamma på olika skolor, med syftet att istället få ett en större 

variation gällande samarbetets struktur. Detta medför att vi förväntade oss 

skillnader i svar och hoppades få ta del av olika berättelser och perspektiv 

beträffande samarbetet och dess förutsättningar. Inledningsvis valde vi ut en skola 

och skickade vårt missivbrev till rektorn som sedan vidarebefordrade brevet till 

lämpliga lärare. Vi fick svar från enbart en lärare som tackade ja och ändrade då 

vårt urval eftersom vi behövde få in fler informanter. Därefter skickade vi vårt 

missivbrev till lärare från tidigare praktikplatser och två andra skolor i kommunen 

och fick då svar från ytterligare sju lärare som tackade ja.  

Studien utfördes med hjälp av sju intervjuer på fyra olika grundskolor inom samma 

kommun. Intervjuerna genomfördes med fyra klasslärare och tre SvA-lärare. 

Intervjuer utfördes enskilt med undantag för ett tillfälle, då två informanter 

medverkade samtidigt. Vi använde oss av ett subjektivt urval eftersom det är 

väsentligt för studien att informanterna har den information och erfarenhet som är 

relevant för våra specifika frågeställningar. Detta innebar att intervjuerna 

genomfördes med informanter som har erfarenhet av ett samarbete med klasslärare 

alternativt SvA-lärare. Således bör våra informanter ha, alternativt haft, någon form 

av samarbete. Denscombe (2018) förklarar subjektivt urval som att ett begränsat 

antal personer väljs ut med ämnesspecifika kunskaper inom studiens område.    
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Vidare beskriver Denscombe (2018) att ett explorativt urval ofta tillämpas i 

forskningsstudier av mindre skala. Ett explorativt urval innebär att studien 

genomförs på ett område som inte är helt utforskat ännu och syftar till att kunna 

generera ny information och insikter. Det explorativa urvalet studerar en mer 

kvalitativ data i kontrast till representativa data vilket förknippas med större 

surveyundersökningar och kvantitativa data. Informanterna har i det förstnämnda 

urvalet möjlighet att utveckla sina svar, och detta urval lämpar sig till vår studie 

eftersom vi är intresserade av färre och mer nyanserade svar. Vår studie kräver 

informanter med erfarenhet inom ämnesområdet vilka kan ge utvecklade svar.   

 

5.3 Pilotstudie  

 

Pilotstudien utfördes genom att studiens skribenter intervjuade en person var. Vi 

valde att genomföra pilotstudien med verksamma lärare inom grundskolan, då 

frågorna var relevanta för deras yrkesroll och för att bidra med användbara 

synpunkter. Avsikten med pilotstudien var att undersöka om frågorna kunde 

besvaras eller om de var i behov av att omformuleras för att skapa förståelse. För 

att intervjuerna skulle fungera är det väsentligt att intervjufrågorna var tydliga. De 

medverkande i pilotstudien kontaktades och fick förfrågan om de kunde svara på 

ett antal frågor beträffande en studie. De medverkande fick innan intervjun 

genomfördes information gällande studiens innehåll. Med hjälp av pilotstudierna 

upptäckte vi att några frågor gav lika svar och att ordningen i vilka frågorna ställs 

behövde förändras. Två frågor togs bort, en fråga lades till som en följdfråga och 

ytterligare en fråga lades till. De svar som pilotstudien gav användes inte som 

material i den fortsatta studien. Denscombe (2018) framhåller att en pilotstudie bör 

genomföras innan de intervjuer som studien syftar att tillämpa. Syftet med en 

pilotstudie är att undersöka hur frågorna samt metoden fungerar i praktiken. 

Pilotstudien bidrar till att skribenterna kan upptäcka behovet av eventuella 

förändringar inför intervjuerna för att minska problem med forskningsmetoden.  
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5.4 Genomförande  

Datan skapades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide 

utformades till intervjuerna. Denna fick informanterna inte tillgång till innan 

intervjuerna eftersom detta kan medföra att informanterna förbereder sina svar och 

att informanterna kan uppleva att det tar tid att förbereda sig. Detta kan i sin tur leda 

till att informanterna upplever att de inte har tid att ställa upp på intervjun eller att 

man i intervjun går miste om spontana svar. Vår intervjuguide bestod av frågor 

gällande lärarnas samarbete, kommunikation, förutsättningar och samarbetets 

utvecklingsmöjligheter. Bryman (2018) pekar på att semistrukturerade intervjuer 

möjliggör en frihet för informanterna att utforma sina svar. 

Intervjuerna genomfördes digitalt med hjälp av Zoom och tog cirka 30 minuter 

vardera. De spelades in via mobiltelefon och vi båda medverkade vid samtliga 

intervjuer. Båda två hade ett gemensamt ansvar att ställa frågor under intervjuerna 

och hade möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Under intervjuerna intog vi en 

passiv och neutral roll genom att inte lägga några värderingar i våra informanters 

svar. Syftet var att informanterna skulle känna sig trygga och därför ge oss ärliga 

och sanna svar (Denscombe, 2018). Denscombe framhåller att den första frågan bör 

vara av enkel karaktär och beröra det övergripande ämnet. Stukát (2011) anser att 

det i vissa fall kan vara fördelaktigt att två forskare är närvarande vid intervjuerna, 

eftersom de båda två kan få syn på och upptäcka mer än vad en intervjuare kan.  

5.5 Bearbetning och analys av data 

Syftet med intervjuerna var att få kännedom om innehållsmässiga aspekter som är 

väsentliga för vår studie. Således krävde transkriberingen inga förtydliganden om 

informanten tagit pauser eller stakat sig under intervjun. Det mest betydelsefulla för 

vår studie var innehållet i vad informanterna sa, inte sättet som de sa det på. 

Denscombe (2018) pekar på att en transkribering underlättar för skribenterna att 
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analysera och jämföra den data som skapats och bidrar till en närkontakt med 

intervjun.  

Efter varje intervju diskuterade vi intressant och relevant information från 

informanterna. Vi delade upp transkriberingarna av intervjuer lika då vi under 

rådande omständigheter har träffats digitalt. Det som diskuterats innan 

transkriberingen markerades i färgad text av var och en av oss. Vi har båda haft 

tillgång till allt material och därför haft möjlighet att kommentera alternativt tillägga 

intressant innehåll. 

Under transkriberingen stötte vi flera gånger på ofullständiga meningar i 

intervjumaterialet. Flera informanter påbörjade en mening och avslutade i vissa fall 

inte den alternativt upprepade början av meningen igen. Vid transkriberingen har vi 

skrivit ut fullständiga meningar och inte upprepningar. Alla bekräftande uttryck från 

oss har tagits bort, då detta endast användes för att visa att vi som intervjuare hör 

och förstår vad personen säger, men det tillför inget till intervjuns innehåll. Vidare 

skrevs allt som informanterna sades ner förutom längre pauser eller skratt. 

Denscombe (2018) beskriver denna metod som en övergripande transkribering, då 

den befinner sig mellan en större omfattande transkribering och en selektiv 

transkribering. Efter detta gjorde vi en tematisk kodning utifrån vårt producerade 

material. Denscombe (2009) pekar på att innehållsanalys används som en metod för 

att kvantifiera innehållet. Det empiriska materialet bryts ner och relevanta 

kategorier utarbetas för analys av datan. Detta kan exempelvis vara nyckelord 

kopplade till ämnesområdet. Denscombe (2009) liknar denna metod för kodning 

som ett paraply där samtliga kategorier kan anknytas till studiens syfte. 

Kategoriernas syfte blev att sortera och hitta relevant innehåll för vår studie. 

Följande kategorier skapades och presenteras i resultatet av vår studie. Synen på 

SvA-ämnet (6.2), Samarbete mellan klasslärare och SvA-lärare (6.3), tid och 

kommunikation (6.3.1), andra faktorer som påverkar samarbete (6.3.2), samarbetets 

utvecklingsmöjligheter och goda exempel (6.3.3). 
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5.6 Generaliserbarhet och validitet 

Studiens urval och omfattning är begränsad, således kan vårt resultat inte 

generaliseras utan gäller endast den grupp lärare vi undersökt. Informanternas 

erfarenheter är individuella vilket innebär att studien inte är representativ för 

samtliga SvA-lärare och klasslärare i grundskolans tidigare år.  

Validitet innebär att det som avses mäta verkligen mäts. Stukát förklarar att 

validiteten är svårfångad men samtidigt fundamental för studier. Forskarna måste 

under hela arbetet med studien fråga sig själva om de undersöker det som avses att 

undersökas (Stukát, 2011). För att beakta validiteten i studien har vi i utformandet 

av intervjuguiden utgått ifrån studiens syfte samt våra frågeställningar. Samtliga 

frågor ställdes till alla informanter, i samma följd. Intervjufrågorna var formulerade 

på ett sätt som gav möjlighet till väl utvecklade svar. Informanterna kommer att ges 

tillfälle att ställa frågor, och vi kommer även att ställa följdfrågor vid behov. Detta 

medför att studien är tillförlitlig.  

Denscombe (2018) framhåller att det finns såväl fördelar som nackdelar med 

intervjuer. En fördel för validiteten är att datan kan kontrolleras under tiden den 

skapats. En nackdel för validiteten är att intervjuer baseras på vad informanterna 

säger snarare än vad de faktiskt gör. Stukát (2011) anser att detta kan medföra en 

risk att informanterna förskönar sina svar utefter vad de tror att forskarna vill höra, 

vilket leder till att validiteten minskar.  

5.7 Etiska principer  

När en vetenskaplig text ska produceras är det väsentligt att skribenterna tar hänsyn 

till de etiska ställningstagande som krävs. Forskare har ett ansvar att se till att de 

individer som ingår i studien inte utsätts för någon form av kränkning eller skada 

(Vetenskapsrådet, 2017).   
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Beträffande informationskravet innebär det att forskare har en skyldighet att 

informera deltagarna i studien om bland annat syftet med forskningen (Bryman, 

2018). Vi inledde våra intervjuer med att informera våra deltagare om syftet med 

vår undersökning. Deltagarna fick muntligt godkänna sitt deltagande i studien samt 

godkänna att intervjun dokumenterades med hjälp av en ljudinspelningsapp. 

Deltagarna blev även informerade om att de när som helst kunde välja att avbryta 

sin medverkan i studien. Studien uppfyller informationskravet genom att ett 

informationsbrev skickades ut till deltagarna, vilken innefattar studiens syfte samt 

att undersökningen vill belysa lärarnas uppfattningar om hur samarbetet ser ut i 

realiteten, förutsättningar för ett samarbete och hur lärarna önskar att ett samarbete 

var utformat. Vår studie följer således samtyckeskravet och informationskravet 

vilket är två av huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) beskriver för en god 

forskningssed.   

  

Konfidentialitetskravet behandlar sekretess och offentlighet. Detta innebär att vi har 

tystnadsplikt beträffande känsliga uppgifter om våra deltagare (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi informerade deltagarna innan intervjun påbörjades om att vi har 

tystnadsplikt samt att deltagandet är anonymt beträffande såväl deras identitet som 

deras arbetsplats. Utöver detta är vi skyldiga att avidentifiera personliga uppgifter 

och förvara vår producerade data så att icke behöriga inte kommer åt dem (Bryman, 

2018).  I vår studie gavs därför deltagarna fiktiva namn. Vi har dessutom i såväl 

vårt informationsbrev som samtyckesblankett informerat om att deltagarnas namn, 

arbetsplats och kommunen de är verksamma i kommer att avidentifieras. Det fjärde 

huvudkravet som Vetenskapsrådet (2002) beskriver är nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet omfattas av att den data vi skapar endast får användas i syfte för 

vår vetenskapliga undersökning. Vi informerade deltagarna att det producerade 

materialet inte kommer att användas i något annat syfte än till vår studie samt att 

det enbart är vi som kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna. Inspelningarna 

från intervjuerna kommer även att raderas efter det att studien har publicerats. 

Studien uppfyller nyttjandekravet respektive konfidentialitetskravet.  
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5.8 Metoddiskussion 

Inför metodvalet vägde vi för- och nackdelar med en kvalitativ respektive en 

kvantitativ studie. Vårt intresse var att undersöka ett antal klasslärares och SvA-

lärares upplevelser och erfarenheter av ett samarbete dem emellan. Vi valde därför 

att genomföra en kvantitativ studie med hjälp av intervjuer. Intervjuerna gav oss 

möjlighet att gå på djupet med utrymme för utförliga svar och följdfrågor. En 

kvantitativ studie hade gett oss möjlighet att få in svar från fler informanter och 

därmed kunnat ge oss en generell bild av informanternas upplevelser och 

uppfattningar. Vi var emellertid inte intresserade av en generell bild, utan av att få 

en djupare inblick och valde därför bort en kvantitativ metod. I vår studie har det 

empiriska materialet producerats från sju informanter som är verksamma på fyra 

olika skolor inom samma kommun. Antalet informanter är inget stort antal, vilket 

medför att vi inte kan hävda någon generaliserbarhet av resultatet.  

 

Bryman (2018) lyfter fram en kritisk aspekt beträffande kvalitativ undersökning 

som vald metod. Han pekar i det sammanhanget på att studiens generaliserbarhet 

och validitet kan kritiseras i de fall den genomförs med ett fåtal informanter. Trots 

Brymans kritik bedömde vi att en kvalitativ metod var relevant för studiens syfte då 

vi ville få tillgång till data gällande lärares erfarenheter och tankar kring ett 

samarbete. En kvalitativ metod visade sig vara en väl fungerande metod eftersom 

den data som producerades var relevant och användbar för vår studie. Mot denna 

bakgrund är vi väl medvetna om att en generell slutsats inte kan dras av studiens 

resultat. Detta eftersom vår studie enbart fått ta del av ett begränsat antal lärare i en 

och samma kommun. Däremot anser vi att vi kan dra flera slutsatser utifrån 

respondenternas uppfattningar som i vissa frågor var överensstämmande med 

varandra, och i vissa fall inte. Med hänsyn till detta hoppas vi ändå att studien kan 

bidra med användbara tankar och idéer för hur ett samarbete mellan klasslärare och 

SvA-lärare kan utvecklas.  
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Initialt ville vi genomföra våra intervjuer på en och samma skola med syftet att 

undersöka samt lyfta fram goda exempel på samarbeten mellan yrkeskategorierna. 

Detta gick däremot inte att genomföra då vi inte fick in tillräckligt med svar från 

lärare som hade tid att ställa upp på intervju från samma skola. Detta resulterade i 

att vi fick förändra vårt initiala syfte och istället intervjua klasslärare och SvA-lärare 

verksamma på flera olika skolor. Eftersom intervjuerna genomfördes på olika 

skolor medförde det att vi fick fler perspektiv på hur samarbetet kan skilja sig åt 

mellan olika skolor och årskurser. Vi fick svar från en rektor som kunde medverka 

på intervju. Intervjun genomfördes och transkriberades dock upptäckte vi att 

materialet inte var användbart för vår studie, då studien syftar till att lyfta fram 

klasslärare och SvA-lärares beskrivningar av samarbetet och dess 

utvecklingsmöjligheter. Följaktligen har inte intervjun presenterats i studiens 

resultat.  

 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en ljudinspelningsapp med syftet att 

senare transkriberas. Vi valde att båda spela in intervjuerna på varsin mobiltelefon, 

för att försäkra oss om att materialet sparades. Denscombe (2018) pekar på 

eventuella svårigheter vid transkribering av ljudupptagning. Författaren lyfter fram 

svårigheter såsom att uppfatta vad informanten sagt eller ofullständiga meningar 

från informanterna. Vi upplevde att ljudet från inspelningarna var av god kvalitet 

och hade således inga svårigheter att transkribera. Vi upplevde under 

transkriberingen en fördel med att båda två medverkade på samtliga intervjuer. Vi 

valde att dela upp transkriberingen av intervjuerna, dock diskuterade vi intressant 

innehåll tillsammans innan transkriberingen påbörjades. Syftet med detta var att den 

som transkriberade skulle markera de intressanta delarna med en färg i det delade 

dokumentet.  

 

Att kritiskt granska studiens metod är en viktig del i kvalitativ forskning. Under 

arbetet med studien har vi reflekterat över valda metoder och tillvägagångssätt. En 

faktor som kan diskuteras är intervjuteknik. Vi utvecklade fler följdfrågor efter hand 

som intervjuerna genomförts, vilket kan påverka vårt resultat eftersom samtliga 
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informanter inte fått samma följdfrågor. För att undvika detta hade vi kunnat 

intervjua fler i vår pilotstudie och på så sätt uppmärksammat detta i ett tidigare 

skede. 

 

En annan faktor som kan påverka vårt resultat är att intervjufrågorna inte skickades 

ut i förväg till informanterna. Detta bidrog till att vi fick spontana svar dock hade 

svaren kunnat bli mer utförliga om informanterna hade fått möjlighet att förbereda 

sina svar. Vid utformning av följdfrågor valde vi att ställa frågor som handlar om 

utmaningar inom samarbetet, även om studien fokuserar på samarbetets 

möjligheter. Syftet med att ställa frågor gällande utmaningar var att få 

informanterna att beskriva vilka utmaningar som finns och vilka lösningar de kan 

finna. Genom att informanterna beskriver utmaningar inom samarbetet övergår 

intervjufrågorna sedan till utvecklingsmöjligheter vilka utgår ifrån utmaningarna 

som informanterna beskrivit tidigare.  

 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer bidrog till material som 

handlar om hur lärare beskriver samarbetet och dess utvecklingsmöjligheter. En 

fältstudie hade kunnat bidra med en konkret inblick i hur samarbetet sker i 

praktiken. Genom intervjuer får vi endast tillgång till lärarnas subjektiva 

beskrivningar av samarbetet. En fältstudie hade således kunnat bidra till en mer 

objektiv uppfattning av samarbetets struktur.  
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6. Resultat 

I följande avsnitt redovisas en sammanställning av de sju intervjuer som 

genomförts. Resultatet utgår ifrån lärarnas beskrivningar av erfarenheter och 

upplevelser av ett samarbete. Trots att intervjuerna har genomförts på olika skolor 

och inom olika yrkeskategorier tycker vi oss se en gemensam berättelse. Först 

kommer vi att kort presentera de lärare som deltagit i studien. Vidare sammanfattas 

resultatet utifrån två övergripande rubriker, synen på SvA-undervisning (6.2.) samt 

samarbete mellan klasslärare och SvA-lärare (6.3). 

6.1 Presentation av informanter 

Samtliga sju informanter arbetar i grundskolan. Alla lärare är behöriga och har 

arbetat olika länge inom skolans verksamhet. Studien innefattar fyra klasslärares 

och tre SvA-lärares erfarenheter och kunskaper inom valt fält. Samtliga informanter 

har fiktiva namn för att behålla anonymitet.  

Anna är utbildad grundskollärare åk 1–7 med inriktning svenska och 

samhällskunskap samt matematik. Hon är även behörig SvA-lärare då detta ingick 

i hennes utbildning. Anna har arbetat i 14 år och arbetar just nu i en årskurs 2. 

Beatrice är grundskollärare åk 1–7 med inriktning svenska och samhällskunskap. 

Är behörig i SvA åk 1–6. Beatrice har arbetat som lärare i 23 år och arbetar just nu 

i en årskurs 5.  

Catrine är grundskollärare åk 1–7 med inriktning matematik och svenska. Catrine 

är även förstelärare. Hon är behörig SvA-lärare åk 1–3 då detta ingick i hennes 

utbildning. Catrine har varit verksam som lärare i 15 år. Hon arbetar just nu i en 

årskurs 2.  

Doris är grundskollärare åk 1–7 med inriktning svenska, samhällskunskap och bild. 

Doris är även förstelärare och behörig SvA-lärare i årskurs 1–3. Hon har arbetat 

som lärare i 27 år och arbetar i nuläget i en årskurs 2.  
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Elin är lågstadielärare och behörig SvA-lärare. Elin har även gått utbildningar i 

litteratur samt läs- och skrivutveckling. Hon har varit verksam lärare i 43 år. Just 

nu arbetar Elin med SvA-elever från årskurs 3–6. 

Felicia är grundskollärare årskurs 1–7 med inriktning svenska, svenska som 

andraspråk samt SO. Felicia har varit verksam som lärare i 16 år och arbetar som 

både klasslärare och SvA-lärare i en årskurs 1. 

Gunilla är grundskollärare årskurs 1–7 med inriktning svenska, svenska som 

andraspråk samt SO. Gunilla har arbetat som lärare i 19 år och arbetar som både 

klasslärare och SvA-lärare i en årskurs 1. 

 

6.2 Synen på SvA-ämnet 

I vårt material finns flera exempel på att de intervjuade lärarna resonerar om SvA-

ämnets utsatta ställning i relation till svenskämnet. Flera av informanterna är eniga 

om att de inte upplever att SvA-ämnet är prioriterat på deras skola. Felicia berättar 

att även om de på hennes skola tillgodosetts med fortbildning om både språket och 

läs- och skrivundervisning har SvA-läraren prioriterats bort. Både Felicia och 

Gunilla säger att SvA-lärarna som enbart arbetade med SvA-undervisningen togs 

bort för några år sedan och SvA-undervisningen lades under klasslärarens ansvar. 

Elin berättar att allt färre elever får möjlighet till undervisning i SvA på hennes 

skola: 

Sedan för några år sedan hade jag fler timmar till SvA-eleverna. Det har ju blivit 

mindre och mindre. Nu är det ju nästan ingenting, jag menar, 8 av 22 får hjälp. 

(Elin) 

 

Elin berättar att SvA-undervisningen har fått allt mindre utrymme. Hon är även den 

enda SvA-läraren på skolan, vilket leder till att hon inte har möjlighet att undervisa 

alla 22 elever på grund av tidsbrist. Elin uttrycker en oro för sina SvA-elever då 

hon inte vet om tjänsten blir ersatt när hon slutar. Elin upplever inte att SvA-ämnet 
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är prioriterat på hennes skola och anser att SvA-lärarens roll är viktig eftersom hon 

har möjlighet att arbeta med elever i mindre grupp i kontrast till klassläraren som 

måste stötta många fler elever samtidigt. Elin betonar att SvA-eleverna i många fall 

är tysta på grund av en språklig osäkerhet vilket ofta leder till att andra elever tar 

mer uppmärksamhet från läraren. 

Både Anna och Beatrice nämner att SvA-läraren i vissa fall används som vikarie, 

vilket leder till att SvA-eleverna inte tillgodoses med den undervisning de har rätt 

till. Anna berättar att på grund av sjukdom har en av SvA-lärarna på hennes skola 

blivit insatt som lärare i en klass. Beatrice framhåller att vid brist på personal är det 

SvA-läraren som används som vikarie, och inte svenskläraren: 

 

...men så fort det saknas någon så rycks alltid den där extra personen så att i de 

klasserna där det finns en svensklärare och en SvA-lärare som är med på de 

lektionerna, då är det alltid SvA-läraren som liksom får gå till annat, så det naggas 

ju alltid på den typen av resurs och det är ju lite störande. (Beatrice) 

 

Beatrice berättar att SvA-läraren betraktas som en extra resurs i klassrummet vilket 

innebär att det är SvA-läraren som vid brist på personal används till annan 

undervisning. Den här otydligheten angående SvA-lärarens roll visar sig ibland 

också i den fysiska placeringen av SvA-undervisningen. Flera av informanterna är 

eniga om att det är en svår balansgång när det gäller utformningen av SvA-

undervisningen. Doris och Catrine lyfter fram att så länge SvA-undervisningen 

följer den ordinarie undervisningen kan det gynna eleverna att undervisningen sker 

utanför klassrummet i mindre grupp. Samtidigt framhåller Elin att eleverna inte får 

missa för mycket från den ordinarie undervisningen och uttrycker att det är en 

utmaning för henne att fördela tiden mellan eleverna: 

Sedan är det alltid en balansgång för de ska ju inte lämna klassrummet för mycket 

heller, utan de ska ju helst vara kvar och inte missa något där heller. Så det är ju en 

balansgång och det är schematekniskt svårt för att jag ska ha tid när det passar dem. 

Det är ett väldigt trixande att få ihop det. (Elin) 
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Elin säger att SvA egentligen ska ges inom klassens ram, men betonar att om hon 

samarbetar med klassläraren och ger eleverna samma innehåll som de fått i 

klassrummet, går inte eleverna miste om något utan ges istället bättre 

förutsättningar. Elin säger att det är en svår uppgift schemamässigt att fördela sin 

undervisning efter flera årskursers varierande schema. På de skolor där Beatrice, 

Felicia och Gunilla arbetar sker SvA-undervisningen integrerat med den ordinarie 

undervisningen.  Gunilla uttrycker en oro beträffande utformningen av SvA-

undervisningen på hennes skola då SvA-eleverna inte alltid får det stöd de behöver, 

då möjligheten att indelas i mindre grupper inte alltid finns: 

 

...de försvinner lätt ibland ska jag säga ibland får bara SvA-elever vara med helt 

enkelt, krasst sagt. För de lär ju sig mycket på det också, såklart men ja. (Gunilla) 

 

Gunilla framhåller att SvA-eleverna vid vissa tillfällen inte får möjlighet till det 

extra stöd de behöver men pekar samtidigt på att undervisningen oavsett bidrar till 

att eleverna utvecklas.   

 

6.3 Samarbete mellan klasslärare och SvA-lärare 

I detta avsnitt kommer resultatet presenteras utifrån flera underrubriker vilka 

innefattar strukturella villkor för samarbete, tid till samarbete, former av 

kommunikation mellan lärarna, övriga faktorer och utvecklingsmöjligheter, 

erfarenheter av goda samarbeten och de möjligheter ett bra samarbete medför.  

6.3.1 Befintligt samarbete 

De flesta av informanterna framhåller att det inte ingår en SvA-lärare i deras 

arbetslag på lågstadiet. I de fall som SvA-lärare ingår i arbetslaget handlar det om 

de lärarna som antar rollen klasslärare och SvA-lärare samtidigt i sin undervisning. 

Elin arbetar som SvA-lärare och säger att hon ingår endast i ett arbetslag för årskurs 

6, men undervisar SvA-elever från årskurs 3–6.  
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Svaren från våra informanter tyder på att samarbetet mellan klasslärare och SvA-

lärare varierar. De flesta informanter är eniga om att det finns någon form av 

samarbete, dock varierade dess omfattning och form. Anna beskriver att samarbetet 

med SvA-läraren på hennes skola är begränsat då SvA-läraren arbetar med de 

grundläggande delarna i det svenska språket samt planerar och genomför sin 

undervisning utanför klassrummet. Anna framhåller att de däremot har ett 

samarbete med studiehandledare, vilka stöttar elever i klassrummet och förtydligar 

ämnesspecifika ord.   

Beatrice, som är behörig SvA-lärare och arbetar som klasslärare, säger att hon har 

undervisat i och planerat för både svenska och svenska som andraspråk samtidigt. 

Hon lyfter fram att det var betydligt enklare på lågstadiet eftersom ett 

språkutvecklande arbetssätt genomsyrar dessa årskurser. På mellanstadiet har det 

blivit en större utmaning då undervisningen ställer högre krav på elevernas 

språkliga förmåga, vilket leder till att elevernas kunskapsnivåer skiljer sig i större 

omfattning. Beatrice anser att detta är tidskrävande då det kräver att hon planerar 

och undervisar på flera olika nivåer med stöd i två kursplaner samtidigt. Även 

Felicia och Gunilla uppger att de inte har tillgång till en SvA-lärare, utan all SvA-

undervisning sker integrerat i klassrummet: 

Meningen är väl att de ska vara med i klassen och att vi som lärare då ska ta SvA-

undervisningen också i klassrummet tillsammans med de andra. (Gunilla) 

Gunilla berättar att SvA-eleverna ska ges SvA-undervisning inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Då Felicia och Gunilla är behöriga SvA-lärare planerar 

de och genomför, precis som Beatrice, sin undervisning utifrån kursplanen för 

svenska samt svenska som andraspråk samtidigt. SvA-läraren Elin lyfter fram att 

samarbetet med klasslärare varierar beroende på lärare och årskurs. Hon menar att 

vissa lärare efterfrågar hennes hjälp och stöd, men inte alla: 
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Det är främst en lärare i 3:an som jag pratar mycket med. Hon kan säga “nu ska vi 

göra det här… och det här..” och “kan du förbereda den här läxan så de vet hur den 

ska göras hemma?” och “kan du gå igenom det här?” (Elin) 

Elin understryker att även om dessa samtal sker i korridoren är denna form av 

samarbete effektiv och givande för eleverna då de får arbeta med samma innehåll 

men med andra metoder och mer stöd. Doris och Catrine framhåller att de i nuläget 

inte har någon form av samarbete med SvA-lärare och tror att detta beror det låga 

antalet SvA-elever i klasserna samt ekonomiska resurser. 

 

6.3.2 Tid och kommunikation 

Gällande frågan om klasslärare och SvA-lärare har planeringstid tillsammans 

varierar bland informanternas svar. Elin som arbetar som SvA-lärare framhåller att 

hon inte medverkar under lärarnas gemensamma planering utan kan byta några ord 

med klasslärarna vid behov. Hon säger att hon inte önskar medverka vid 

klasslärarnas planeringstillfällen eftersom hon inte vill störa dem då de har mycket 

att göra. Samtidigt säger Beatrice att SvA-läraren på hennes skola medverkar på de 

arbetslagsträffar för de årskurser hon undervisar i. Doris och Catrine säger att de 

inte har någon planeringstid tillsammans med SvA-lärare, däremot delar de klassens 

planering digitalt med en språkstödjare som är med i klassrummet ett 

lektionstillfälle i veckan. Anna säger att hon inte har någon schemalagd 

planeringstid med SvA-läraren på sin skola: 

….man hade ju önskat mer. Just nu är det ju mest så att man pratar lite grann när 

man träffas på en rast kan man säga,  för vi har ju inte planeringstid. Ja vi har inte 

tillräckligt mycket planeringstid så vi skulle hinna med det också. (Anna) 

Anna framhåller att hon önskar ett tätare samarbete med SvA-lärare men att de i 

nuläget inte har planeringstid tillsammans på grund av att tiden inte räcker till. En 

annan faktor till bristen på samarbete anser hon vara skolans uppdelning i tre 

byggnader, vilket skapar ett större fysiskt avstånd. Felicia och Gunilla som arbetar 
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som klasslärare och SvA-lärare anger att de upplever att de har mycket 

planeringstid tillsammans. Anledningen till detta, anser Felicia, är att de väljer att 

lägga en stor del av sin förtroendetid på de tillfällen då samplanering sker.  

Flera av informanterna lyfter fram att tiden är en förutsättning för ett fungerande 

samarbete. De framhåller även att det är varje lärares val hur deras arbetstid 

disponeras. Anna säger att det inte förekommer något hinder för henne att 

samarbeta och samplanera med SvA-lärare. Däremot berättar hon att det är en 

utmaning särskilt då hennes skola är uppdelad på tre olika platser. Hon lyfter även 

fram att en utmaning kan vara skillnader i schema då SvA-lärare kan ha 

planeringstid under skoltid när klassläraren bedriver undervisning. Både Anna och 

Beatrice säger att en förutsättning för ett väl fungerande samarbete är den fysiska 

närheten mellan yrkeskategorierna. Beatrice framhåller att tiden är en utmaning för 

att få ett fungerande samarbete: 

Tiden är väl alltid det svåra, sen tycker jag i och för sig att det är ju hur man 

själv prioriterar och jag tänker att man till ganska stor del kan påverka det 

själv. (Beatrice) 

Beatrice anser att även om tiden i vissa fall kan påverka samarbetet handlar det mer 

om hur lärarna själva väljer att prioritera och hur de disponera sin arbetstid. Beatrice 

uttrycker även att SvA-läraren inte alltid arbetar på samma skola under en hel 

skoldag vilket försvårar ett samarbete då SvA-läraren inte alltid är fysiskt 

tillgänglig.   

Vid sidan av frågor om villkoren för samarbete och den tid till samarbete som 

informanterna tycker sig ha, ställde vi också frågor om kommunikation. Svaren 

gällande kommunikationen mellan klasslärare och SvA-lärare skiljer sig bland 

informanterna. Flera av informanterna använde sig av digitala hjälpmedel för att 

kommunicera. Doris, Catrine och Elin använder sig av Classroom för att 

kommunicera. Genom Classroom kan SvA-läraren Elin ta del av klasslärarens 

planeringar och det som sker i klassrummet: 
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….det är en väldigt stor fördel med Classroom. De har ju delat sina Classroom med 

mig, så när som helst kan jag gå in och kolla vad de gör. Jag kan gå in och spionera 

på dem helt enkelt. Jag kan gå in och titta på mina elever och se “jaha nu har de 

den här uppgiften” och det gör jag ju. Jag går in och kollar vilka brister de har eller 

hur det går för dem med läxan och med skrivuppgifterna som de håller på med och 

så där. (Elin) 

 

Elin menar att Classroom ger henne möjlighet att arbeta med samma innehåll som 

de andra eleverna arbetar med utan att behöva medverka under lärarnas 

planeringstid. Elin säger även att Classroom bidrar till att hon får en överblick över 

elevernas kunskapsnivå, vilket gynnar hennes undervisning och planering.  Även 

Anna anger att hon använder Classroom och delar detta med studiehandledare men 

inte SvA-läraren. Anledningen till detta är enligt Anna att SvA-läraren självständigt 

planerar språkundervisningen, som inte följer innehållet i undervisningen för de 

övriga eleverna i klassen. Anna framhåller att kommunikationen med SvA-läraren 

sker under raster och är begränsad: 

 

….då hann ju jag och SvA-läraren prata lite mer om hurdant det gick.  För vi har 

ju ingen planeringstid tillsammans, men dock någon rast här och där hon kommer 

några minuter där och när hon går några minuter där så det är ju inte något extremt 

mycket men lite grann. (Anna) 

 

Anna berättar att under en period arbetade SvA-läraren tre gånger i veckan med 

Annas elever, vilket bidrog till att de kunde kommunicera mer även om 

kommunikationen inte var schemalagd och därför begränsad. Även SvA-läraren 

Elin beskriver kommunikationen med klasslärare som begränsad. Den fysiska 

kommunikationen äger rum under korta diskussioner i korridoren.  

Doris som arbetar i en årskurs två berättar att när hon samarbetade med SvA-lärare 

fanns det inte någon tid till diskussion och samtal dem emellan, utan att hon istället 

fick uppfinna ett sätt att kommunicera. Doris använde sig av lappar där hon skrev 

vad de hade arbetat med under veckan samt en plastback där hon lade i material 
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som SvA-läraren kunde använda sig av. Felicia, Gunilla och Beatrice säger att de 

kommunicerar inom arbetslaget då de själva undervisar i både svenska och SvA.  

 

6.3.3 Andra faktorer som påverkar samarbetet 

Flera informanter lyfter fram andra faktorer som kan påverka samarbetet. 

Doris och Catrine pekar på viljan som en förutsättning. De är eniga om att viljan att 

samarbeta hos lärarna är avgörande för ett väl fungerande samarbete. Även om tiden 

inte alltid räcker till att träffas fysiskt och planera säger Doris att det kan lösas på 

andra sätt. Ytterligare en förutsättning som både Catrine och Elin framhåller är att 

betrakta varandras kompetenser som viktiga resurser. Catrine säger att det är viktigt 

att SvA-läraren är intresserad av det som sker i klassrummet, samtidigt berättar Elin 

att det är väsentligt att klassläraren betraktar SvA-läraren som en resurs. Felicia och 

Gunilla är eniga om att ett öppet klimat bland kollegor är en förutsättning för 

samarbetet: 

Men någonting som är viktigt är ju att det är ett öppet klimat kollegor emellan att 

man har inställningen att man känner sig trygg att man kan prata om både saker 

som man har misslyckats med och lyckats med, att man kan ventilera saker som 

händer, med elever och föräldrar alltså klimatet och relationen mellan kollegorna 

är ju jätteviktigt så att alla vi samarbetar. (Felicia) 

 

Felicia berättar att ett öppet klimat bland kollegor samt goda relationer är en 

förutsättning för ett bra samarbete.  

 

6.3.4 Samarbetets utvecklingsmöjligheter och goda exempel 

Alla informanterna är eniga om att de önskar mer samarbete med varandra. 

Samtliga klasslärare önskar ett tätare samarbete med SvA-lärare där det ges 

möjlighet att diskutera och samplanera.  Doris framhåller att tid för samplanering 

mellan klasslärare och SvA-lärare hade gynnat eleverna: 
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Planering ihop. Vi förstår att de är på så många ställen och har så många elever och 

att det därför är svårt att få ihop det. Men på något vis. Det hade ju gynnat eleverna 

om man hade haft tid att prata och planera. Självklart. (Doris) 

 

Samtidigt som Doris framhåller att tiden för samplanering är en förutsättning för ett 

samarbete, är det även en utmaning då SvA-läraren undervisar flera elever i olika 

årskurser. Anna och Beatrice uttrycker vidare en önskan om att en SvA-lärare ska 

ingå i varje arbetslag. Anna anser att detta hade bidragit till ett bra samarbete 

eftersom de då hade haft samtliga arbetslagskonferenser tillsammans, vilket ger 

dem möjlighet till samplanering.  Beatrice säger att det mest optimala är att arbeta 

i tvålärarsystem där en SvA-lärare och svensklärare ingår: 

 

..för ska man kunna göra något riktigt bra av det så tycker jag att det krävs att man 

hunnit sitta ner och titta på det material man ska använda tillsammans inför 

lektionerna och förbereda eleverna på olika sätt och ibland så behöver man ju 

plocka ut några elever och jobba med dem. (Beatrice) 

 

Beatrice menar att ett tvålärarsystem bidrar till att undervisningen kan vara mer 

flexibel, då det medför en möjlighet att dela upp eleverna i grupper utefter 

kunskapsnivåer. Gunilla arbetade tidigare som SvA-lärare men arbetar idag som 

klasslärare. Hon framhåller att hon tyckte att det var bättre när SvA-lärarna kunde 

fokusera på enbart undervisning i SvA i kontrast till den integrerade undervisningen 

som sker på hennes skola idag: 

 

...jag tycker det var bättre när vi hade en SvA-lärare dels för att den kunde fokusera 

bara på de eleverna och eftersom jag jobbade som det själv så kände jag att det var 

väldigt utvecklande för eleverna när de kunde sitta i mindre grupper och man kunde 

göra det mer konkret för dem, så på det sättet skulle det ju kunna utvecklas bättre 

att man hade fått lite mer tid för det för nu ska det liksom in i den vanliga 

undervisningen. (Gunilla) 

 



 

39  

Gunilla anser att SvA-eleverna inte idag ges samma möjlighet till det stöd de 

behöver eftersom de alltid ingår i den ordinarie undervisningen. Hon betonar att en 

mer konkret undervisning för vissa SvA-elever hade gynnat deras språkutveckling 

ytterligare. Även Felicia framhåller att en SvA-lärare som enbart undervisar i SvA-

ämnet hade gynnat eleverna. Hon menar att en extra undervisning som lägger vikt 

vid att bygga upp elevernas basordförråd hade varit givande. I enighet med Gunilla 

säger Felicia att det hade varit bättre om det funnits en SvA-undervisning utöver 

den ordinarie undervisningen. Felicia menar att det inkluderande synsättet som 

förekommer i skolans värld idag kan ha påverkat hur SvA-undervisningen 

utformats på deras skola. SvA-läraren Elin framhåller vidare att en 

utvecklingsmöjlighet inom samarbetet är att klasslärarna efterfrågar SvA-lärarens 

kompetens och betraktar henne som en viktig resurs: 

 

Ja.. Jag skulle väl vilja… Jag tycker det är bra som det varit i 3:an där jag känner 

att de efterfrågar och att jag får vara med i diskussioner, även om det är en 

diskussion som tar några minuter och den sker i korridoren, så känns ju det bra att 

jag liksom är med. “vi behöver hjälp med det här..” och “detta tycker vi är viktigt” 

då känner jag mig mer delaktig. Så är det inte alltid. Men så vill jag ju helst ha det. 

(Elin) 

 

Elin säger att när klasslärare efterlyser hennes kunskap, stöd och delaktighet bidrar 

detta till ett gynnsamt samarbete eftersom hon då blir en tillgång och resurs, vilket 

gör att hon känner sig mer delaktig.  

 

Flera av informanterna lyfter fram exempel på goda samarbeten som de har haft 

alternativt har. Beatrice berättar om ett temaarbete där klasslärare, SvA-lärare 

modersmålslärare och studiehandledare ingick. De samarbetade och samplanerade 

temaarbetet utifrån en bok, vilket bidrog till att eleverna arbetade med samma 

innehåll fast med olika arbetssätt samt språk. Beatrice betonar att ett sådant tätt 
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samarbete var givande för såväl elevernas språkutveckling som gemenskapen på 

skolan. Catrine framhåller ett tidigare väl fungerade samarbete med SvA-lärare: 

Tidigare, när jag hade elever som i början när jag började jobba här, när man 

verkligen hade ett samarbete fler tillfällen i veckan eller så. Då var det samarbetet 

väldigt tätt och jag blev så glad för hon tog ut eleverna många gånger och pratade 

alltid om det vi gjorde i klassrummet...Så där har man ju sett lite olika sätt och det 

är definitivt det sätt när man samarbetar mycket som jag anser gynnar eleverna 

bäst. (Catrine) 

 

Catrine beskriver ett samarbete med en SvA-lärare och betonar vikten av att SvA-

eleverna får samma undervisning och innehåll som övriga elever i klassen. Även 

Anna menar att SvA-undervisningen innehåll bör följa den ordinarie klassens 

eftersom eleverna då befäster kunskaperna bättre.  

 

Doris lyfter fram ett tidigare samarbete med SvA-lärare. Då ingick en lärare i 

arbetslaget som undervisade i SvA-ämnet samt andra ämnen. Läraren undervisade 

även i modersmålsundervisningen efter skoltid. Det anser Doris vara gynnsamt för 

all undervisning eftersom läraren hade kännedom om vad eleverna hade arbetat med 

under skoldagen, och om elevernas olika kunskapsnivåer. SvA-läraren Elin berättar 

om ett samarbete med en klasslärare hon upplever givande: 

 

Så där har vi ett ganska tätt samarbete och då är det ofta att jag förbereder läxan, 

pratar om begrepp och jobbar med det dem gör. Nu har de exempelvis skrivit 

faktatexter om djur och de har fått stått framför gruppen och berätta om ett djur. 

Då har de tränat hos mig på att berätta och de har också gjort så i den klassen att 

de berättar om sin bänkbok och presenterar den. Då tränar dom hos mig. (Elin)  

 

Även Elin betonar vikten av att eleverna får arbeta med samma innehåll hos henne. 

Ett tätt och bra samarbete bidrar till att Elin kan utforma sin undervisning som följer 

den ordinarie undervisningen. Genom ett bra samarbete får eleverna även möjlighet 
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att träna och förbereda inför uppgifter i klassrummet, utifrån deras individuella 

förutsättningar.  

 

Samtliga informanter är eniga om att ett bra samarbete gynnar elevernas 

språkutveckling. Felicia betonar att undervisningskvaliteten blir bättre då lärare får 

möjlighet att ventilera och diskutera med varandra. Ett samarbete möjliggör även 

att kollegorna kan utnyttja varandras styrkor och ta hjälp av varandra, vilket i 

förlängningen utvecklar undervisningen. Elin säger att ett bra samarbete leder till 

att tiden eleverna har hos Elin utnyttjas optimalt. Det leder i sin tur till att elevernas 

språkliga förmågor utvecklas effektivare.  Doris anser att ett bra samarbete leder till 

att varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina erfarenheter och kunskaper: 

 

Jag tänker såhär, om vi tänker att om varje elev lyckas i skolan så tjänar samhället 

på det. Det är en vinst för samhället och om vi kan lägga dem pengarna på tidiga 

åtgärder, insatser och stöd redan från lågstadiet, ja eller förskoleklass, egentligen 

hela vägen, så klart att hela samhället hade tjänat på det. Det är bara så svårt att 

bevisa och få de som bestämmer att förstå att det är så det är. (Doris) 

 

Doris betraktar samarbetet utifrån ett samhällsperspektiv och betonar att elevernas 

skolframgång påverkar samhället i stort. Hon menar att ett samarbete kan skapa 

bättre förutsättningar för eleverna att lyckas.  
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7. Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet från de genomförda intervjuerna att analyseras 

med hjälp av studiens teoretiska begrepp. De begrepp som tillämpas är domänen, 

gemenskapen, praktiken. Med hjälp av dessa begrepp kan samarbetets struktur, 

kommunikation samt relationella aspekter analyseras. Vidare kommer vi att koppla 

dessa begrepp till internationell och svensk skolforskning.  

7.1 Domänen 

Vi kan se att klasslärare och SvA-lärare uttrycker ett gemensamt intresse för SvA-

elevers språkutveckling. De uttrycker även att de olika yrkeskategorierna besitter 

olika kompetenser som är viktiga för elevernas utveckling. Det framkom av 

resultatet att SvA-lärare vill betraktas som en resurs för klassläraren, vilket även 

klasslärare framhöll. Wenger m.fl (2002) beskriver domän som ett gemensamt 

intresse och kunskaper inom en grupp. Vårt resultat tyder på att flera lärare upplever 

att de ges möjlighet till fortbildning, vilket leder till utveckling av kompetens i en 

gemenskap. Klasslärarna beskriver även att de ges möjlighet att planera i arbetslag, 

dock ansvarar de själva över disponering av sin arbetstid vilket innebär att 

planeringen kan skilja sig åt mellan arbetslagen. I vårt material finns flera lärare 

som uppger att tiden är en förutsättning för samarbete. Flera lärare anser att tiden 

för ett samarbete finns, dock påverkar andra faktorer såsom fysiskt avstånd, intresse, 

disponering av förtroendetid.  

 

Vad vi kan se utifrån vårt resultat är att viljan och intresset är en avgörande faktor 

för ett samarbete. Flera lärare framhåller att det måste finnas ett intresse mellan 

yrkeskategorierna för att ett samarbete ska ske. Hargreaves (1998) beskriver en 

form av samarbetsorienterad lärarkultur. Samarbetskulturer innebär att samverkan 

är spontan och att den utgår ifrån lärarnas intresse att samarbeta. En samarbetskultur 

är frivillig och vanligtvis inte schemalagd vilket leder till att ett samarbete kan 
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variera. Vi kan i vårt resultat se att samarbetskulturerna skiljer sig mellan skolor, 

arbetslag och lärare. Vårt resultat tyder på att alla de intervjuade lärarna önskar mer 

schemalagd tid tillsammans då de anser att detta kan förbättra undervisningen samt 

samarbetet. Resultatet visar också att i flera fall sker kommunikationen och 

samarbetet genom korta samtal i korridorerna under raster eller innan eleverna 

börjat. 

7.2 Gemenskapen 

Vi kan se av resultatet att den fysiska utformningen av skolan kan vara ett hinder 

för samarbete. Flera lärare menar att det fysiska avståndet, skolans utformning, 

hämmar en gemenskap. En av skolorna i undersökningen är uppdelad i tre 

byggnader, vilket en lärare anser försvårar samarbetet på grund av avsaknaden av 

fysisk närhet till kollegorna. Ett stort fysiskt avstånd mellan lärarna blir således ett 

hinder för gemenskapen.  

Det som många klasslärare framhöll som ett önskemål var att SvA-lärare skulle ingå 

i alla arbetslag eftersom de då medverkar på samtliga arbetslagsmöten. Samtidigt 

uttrycks en önskan från en SvA-lärare att denna gemenskap bör ske i mindre 

omfattning. Wenger m.fl (2002) anser att gemenskapen är en viktig del då den ger 

gruppen förutsättningar att stötta varandra, dela med sig av kunskaper samt delta i 

gemensamma aktiviteter. Resultatet i vår studie visar att SvA-lärare i vissa fall inte 

ges möjlighet att ingå i de gemenskaper som förekommer på grund av att de används 

till annan undervisning och då inte kan följa sitt ordinarie schema. Flera av 

informanterna i studien framhåller att SvA-lärare i vissa fall används som vikarier. 

Lärarna anser att detta leder till att SvA-eleverna inte ges tillgång till den SvA-

undervisning de är i behov av. 

Vårt resultat tyder på att en så kallad påtvingad kollegialitet förekommer. Samtliga 

klasslärare och SvA-lärare ingår i ett arbetslag dock skiljer sig utformningen av 

arbetslagen åt. På en skola ingår SvA-läraren i ett arbetslag och samtidigt undervisar 

läraren SvA-elever från fyra olika årskurser. På en annan skola är samtliga lärare i 

arbetslaget både klasslärare och SvA-lärare. Resultatet visade även att SvA-lärare 
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fanns tillgänglig på skolan men ingick inte i ett arbetslag. I de fall där SvA-läraren 

inte ingick i ett arbetslag berättar våra informanter om en avsaknad av 

kommunikation och brist på samarbete. Hargreaves (1998) beskriver en påtvingad 

kollegialitet som exempelvis ett schemalagt planeringsarbete i arbetslaget. 

Klasslärare nämner att en stor del av kommunikationen och planering med SvA-

lärare sker genom korta möten i korridorer eller under raster. Samtidigt berättar de 

lärare som både bedriver undervisning i ämnet svenska och SvA att de har 

schemalagd gemensam planering. Vad vi kan se av resultatet använder sig flera 

lärare av Google Classroom för att kommunicera och därigenom dela med sig av 

sina planeringar samt bedömningar. Classroom betraktas som en form av 

kommunikation mellan klasslärare och SvA-lärare. Classroom kan kopplas till 

gemenskapen på så sätt att lärarna delar med sig av sina kunskaper och betraktas 

som en form av gemensam aktivitet. Langelotz (2017) understryker att lärare inte 

nödvändigtvis behöver ha fysiska möten på arbetsplatsen för att bilda en 

praxisgemenskap. Hon framhåller att kommunikation via internet även leder till att 

kunskap mellan lärare delas och därigenom utvecklas ett lärande. 

En viktig aspekt när det gäller lärarnas förutsättningar att gå in i en lyckad praktik 

är möjligheten att samplanera. Vårt material tyder på att samplanering är en viktig 

framgångsfaktor för ett fungerande samarbete. Samtliga lärare i vår undersökning 

är eniga om att olika former av samplanering bidrar till att undervisningen utvecklas 

och förbättras, eftersom flera lärares perspektiv och kompetenser tillämpas. 

Samtidigt uttrycker en SvA-lärare inget behov av att ingå i flera arbetslags 

planeringsmöten, då stor del av innehållet berör undervisningen för övriga ämnen. 

Däremot är SvA-läraren positiv till att en mindre form av samplanering sker. 

Begreppet samplanering lyfts fram inom det kollegiala lärandet där Hattie 

framhåller att samplanering bidrar till en ökad måluppfyllelse hos eleverna (2012). 

I likhet med Hatties forskning anser de intervjuade lärarna att samplanering bidrar 

till att alla elever får möjlighet att träna på samma innehåll. Vårt resultat tyder på 

att när samplanering råder, leder det till att SvA-elever inte går miste om den 
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ordinarie undervisningen i klassrummet. I de fall då samarbete mellan klasslärare 

och SvA-lärare sker, får SvA-eleverna tillgång till samma innehåll som eleverna i 

den ordinarie undervisning får, men utifrån deras förutsättningar samt med extra 

stöd av SvA-läraren. Samtliga lärare är eniga om att ett samarbete med 

samplanering gynnar flerspråkiga elevers språkutveckling. Flera fördelar med 

möjligheten för samplanering lyfts fram i vårt material bland annat förbättras 

undervisningskvaliteten, undervisningen utvecklas ytterligare samt att tiden 

eleverna har hos SvA-läraren används på bästa sätt. Vårt resultat pekar på att lärarna 

anser att ett samarbete med samplanering bidrar till att elevernas språkutveckling 

effektiviseras. 

Under vår bearbetning av materialet kunde vi se att flera lärare betonar att ett öppet 

klimat är en förutsättning för ett väl fungerande samarbete. Detta innebär att alla 

medlemmar i arbetslaget upplever att de kan ventilera och diskutera såväl 

framgångar som motgångar. En god relation mellan kollegor framhålls vara en 

central faktor för ett öppet klimat. Ett exempel som lyfts fram i resultatet är 

temaarbete. En lärare anser att temaarbete bidrog till en ökad gemenskap bland 

kollegorna eftersom de fick möjlighet att samplanera. Wenger (2002) understryker 

att en förutsättning för att ett lärande ska ske i gruppen är ett öppet klimat bland 

kollegorna.  

Resultatet visade också att SvA-lärare på flera skolor inte ingår i ett arbetslag. En 

SvA-lärare ingår i endast ett arbetslag men undervisar elever i flera olika årskurser. 

På en skola finns SvA-lärare tillgänglig för klasslärarna vid behov men ingår inte i 

ett arbetslag. Detta kan vi koppla till det begrepp som Åsén Nordström (2017) 

benämner relationsskapande samtal mellan kollegor. I de fall där SvA-lärare inte 

ingår i ett arbetslag kan det leda till en brist av denna form av samtal.  Åsén 

Nordström betonar att tid är en förutsättning för att dessa samtal ska ske. Ett 

exempel på relationsskapande samtal är att gemensam tid avsätts för arbetslaget. 

Flera lärare ansåg att de själva disponerar över sin arbetstid vilket leder till att det 
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kan skilja sig mellan arbetslag. Samtidigt uttrycker flera klasslärare och SvA-lärare 

en önskan om mer planeringstid tillsammans med varandra.  

7.3 Praktiken 

Enligt Wenger m.fl (2002) fungerar praktiken när kollegor delar samma domän och 

ingår i en gemenskap. Vårt resultat tyder på att klasslärare och SvA-lärare inte ges 

de förutsättningar de behöver för att få en fungerande praktik. Resultatet visar att 

det förekommer flera utmaningar för lärare såsom tid, arbetsklimat och ett fysiskt 

avstånd. Dessa utmaningar uppfattar vi som en orsak till att samarbetet skiljer sig åt 

mellan arbetslag samt skolor. På en av skolorna beskriver en lärare att det sker ett 

väl fungerande samarbete inom arbetslaget, dock önskar flera lärare mer samarbete 

med SvA-läraren som inte ingår i arbetslaget. På en annan skola ingår SvA-läraren 

i ett arbetslag och samarbetar, i olika utsträckning och utformning, med flera 

klasslärare på skolan. Wenger m.fl (2002) beskriver praktiken som den sista delen 

av modellen. Praktiken innebär att medlemmarna besitter kompetens, vilken de 

delar med sig av i gemenskapen, genom domänen. Detta kan vi anknyta till vårt 

resultat då lärarna lyfter fram flera olika faktorer och förutsättningar som krävs för 

ett väl fungerande samarbete. Vårt resultat tyder på att det krävs både intresse 

(domän) och avsatt tid (gemenskap) att få uppnå ett väl fungerande samarbete i 

praktiken.  

I vårt resultat kunde vi se att flera lärare lyfter fram vikten av att se varandras olika 

kompetenser och erfarenheter som resurser. Detta kan vi koppla till Hargreaves 

(2004) begrepp lärande organisationer, vilket i sin tur kan knytas an till Wengers 

teori om praktikgemenskaper. Hargreaves pekar på att en lärande organisation 

innebär att lärarna utnyttjar varandras kompetenser med syfte att utvecklas. 

Författaren anser att all personal som är verksam på skolan bör se 

skolorganisationen som en helhet för att kunna få en förståelse för hur olika delar 

påverkar varandra. I vårt resultat beskrev en av SvA-lärarna att det är viktigt att 

klasslärare ser henne som en tillgång för att samarbetet ska bli givande. Även flera 
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klasslärare uttryckte vikten av att SvA-lärare ser deras undervisningsinnehåll som 

en tillgång och tillämpar den i SvA-undervisningen. 
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8. Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras och anknytas till den tidigare 

forskningen. Först diskuteras SvA-undervisningens utformning kopplat till tidigare 

forskning. Vidare lyfts samarbetet mellan klasslärare och SvA-lärare fram med 

utgångspunkt i tidigare forskning.  

8.1. Skillnader och utmaningar med SvA-undervisning 

Gällande utformningen av SvA-undervisningen framkommer det i vår studie vissa 

skillnader mellan skolor och årskurser. På några skolor sker SvA-undervisningen 

utanför den ordinarie undervisningen samtidigt som det inte förekommer en separat 

SvA-undervisning på andra skolor, utan den integreras inom den ordinarie 

undervisningen. Här visar vår studie på ett mönster som redan påpekats av tidigare 

forskning, nämligen att SvA-undervisningen bedrivs på olika sätt beroende på skola 

(Hedman & Magnusson, 2019; Nilsson & Bunar, 2016).  

Flera lärare framhåller utmaningar med SvA-undervisningens utformning. De 

beskriver det som en balansgång då SvA-elever inte får gå miste om för mycket tid 

i klassrummet, samtidigt som de är i behov av extra stöd vilket SvA-lärare bidrar 

med. Nilsson och Bunar (2016) påpekar att i de fall där SvA-undervisningen 

bedrivs utanför den ordinarie undervisningen leder det till att 

andraspråksinlärningen prioriteras framför läroplanens innehåll. Forskarna pekar 

på att detta i förlängningen leder till att SvA-elever förlorar värdefull tid av sin 

utbildning. I vårt material framhåller emellertid en SvA-lärare att ett tätt samarbete 

bidrar till att eleverna får möjlighet att träna på uppgifter hos henne för att sedan 

genomföra dem inom den ordinarie undervisningen. Samtliga informanter pekar på 

att så länge SvA-undervisningen till stor del överensstämmer med den ordinarie 

undervisningen går eleverna inte miste om värdefull tid utan ges istället samma 

innehåll utifrån deras förutsättningar och kunskaper.  Vidare lyfter flera forskare 

inom fältet fram att en separat SvA-undervisning leder till att eleverna går miste om 

möjligheten att sätta lärandet i en kontext (Nilsson & Bunar, 2016). Även om 
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tidigare forskning pekar på att en avskild SvA-undervisning resulterar i att eleverna 

berövas möjligheten att sätta sitt lärande i ett sammanhang lyfts inte ett samarbete 

fram som en avgörande faktor. Här är det intressant att se att flera av lärarna i vår 

studie betonar vikten av att SvA-eleverna får möjlighet att arbeta med samma 

innehåll som den ordinarie undervisningen. Lärarna anser att ett tätt samarbete 

bidrar till att eleverna således får tillgång till samma innehåll men med extra stöd.  

8.2. Samarbete mellan klasslärare och SvA-lärare 

Lärarna i studien pekar på att ett samarbete leder till att SvA-undervisningens 

innehåll stämmer överens med den ordinarie undervisningen, vilket i sin tur 

resulterar i att SvA-eleverna inte går miste om undervisningens innehåll. Nilsson 

och Bunar (2016) framhåller dock att även om SvA-lärare utgår ifrån den ordinarie 

undervisningens innehåll överensstämmer de sällan med varandra. Flera 

informanter betonar vikten av ett samarbete för att alla elever ska få tillgång till 

samma innehåll i sin undervisning. I de fall där samarbetet är begränsat har flera 

lärare upplevt att SvA-eleverna inte får möjlighet att lära i samma kontext som 

övriga elever i klassen. De lärare som deltog i vår studie framhöll att ett samarbete 

innebär att SvA-undervisningen förbättras och när undervisningen sker parallellt 

får SvA-elever tillgång till samma material och innehåll som de övriga eleverna i 

klassen.  

I resultatet framkom det att flera lärare använder Classroom som en form av 

kommunikation. SvA-lärare får då tillgång till innehållet från undervisningen i 

klassrummet på ett enkelt sätt. Averys studie (2016) visar att lärare upplever att de 

inte får tillgång till information i förväg gällande innehållet i undervisningen. Här 

finns en intressant skillnad. Vårt resultat lyfter fram en aspekt som vi inte upptäckt 

i tidigare forskning. Till skillnad från Averys studie, visar vårt resultat att flera 

lärare inte upplever svårigheter att få tillgång till information då de använder 

digitala verktyg för att kommunicera. Vår undersökning bekräftar dock resultatet i 

Averys studie på det sättet att lärarna önskar förbättrad kommunikation och 

samarbete, vilket stämmer överens med vårt resultat då lärarna i vår studie uttrycker 
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en vilja att utveckla samarbetet. Makopoulou och Armor (2014) understryker att 

kommunikationen mellan lärare behöver vara såväl spontan som strukturerad. Vårt 

resultat tyder på att lärare främst ges möjlighet till en spontan kommunikation, 

samtidigt önskar flera lärare en mer strukturerad kommunikation. Flera klasslärare 

uttrycker en önskan om att en SvA-lärare ska ingå i ett arbetslag för att möjliggöra 

tid för gemensam planering.  

I likhet med tidigare forskning ser vi ett mönster. Vårt resultat visar att tiden är en 

faktor som påverkar samarbetet. Flera lärare betonar att tiden är en förutsättning för 

att ett samarbete ska ske. Gunning, White och Busque (2015) pekar på att lärare 

måste ges tid för att få möjligheten att utveckla metoder för samarbete. I vårt resultat 

framkom det stora variationer gällande tidsaspekten. De lärare som bedriver 

undervisning i svenska och i SvA samtidigt upplever att tiden för samarbete är 

tillräcklig. Samtidigt lyfter flera lärare fram en önskan om mer tid.  

Så som Nilsson och Bunar belyser i sin studie finns ytterligare en likhet till tidigare 

forskning. Forskarna pekar på att ett större fysiskt avstånd mellan ordinarie 

undervisning och annan undervisning leder till ett minskat samarbete och färre 

professionella samtalstillfällen gällande eleverna (2016). Vår studie visar att en 

faktor som lärarna upplever som viktigt för samarbetet är den fysiska närheten. En 

av lärarna berättade att samarbetet försvåras då skolan är uppdelad i tre byggnader, 

vilket leder till att en spontan kommunikation inte sker lika lätt.  

I likhet med Holmegaard och Wikström (2004) pekar lärarna i vår undersökning på 

att ett språkutvecklande arbete gynnas av ett samarbete mellan klasslärare och SvA-

lärare och att de stöttar och stärker varandra i detta arbete. 

En SvA-lärare menade att en annan viktig förutsättning för ett fungerande 

samarbete är att klasslärare betraktar SvA-lärare som resurser. Även flera 

klasslärare betonar vikten av att SvA-läraren betraktar klasslärarens undervisning 

och kompetens som en resurs.  
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En annan förutsättning som vårt resultat visar på är lärares vilja och intresse att 

samarbeta. Flera lärare betonar att den enskilda viljan att samarbeta påverkar 

omfattningen av samarbetet. En lärare berättade att tiden för ett samarbete finns 

men viljan att strukturera om planeringen är begränsad. Andra lärare berättade att 

bristen på tid försvårar ett samarbete, men framhåller att så länge viljan och intresset 

finns kan ett samarbete utformas. Även Björk, Danielsson och Basic (2019) pekar 

på att lärares personliga intressen påverkar samarbetet. Forskarna understryker att 

bristen på intresse hos en part leder till att samarbetet försvåras i praktiken. De lyfter 

även fram att en del pedagoger vill behålla sin frihet beträffande arbetstiden. Det 

framkom i vårt resultat att flera lärare själva väljer att använda sin förtroendetid för 

att samplanera och samarbeta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52  

9. Sammanfattning och slutsats 

I detta avsnitt sammanfattas vår studie kort utifrån frågeställning och resultat. 

Vidare redovisas de slutsatser vi kommit fram till. Avslutningsvis presenteras 

förslag på fortsatt forskning. 

9.1 Sammanfattning 

Avsikten med vår studie är att undersöka lärares uppfattningar beträffande 

samarbetet mellan SvA-lärare och klasslärare. Studien syftar även till att undersöka 

vilka utvecklingsmöjligheter som de tycker sig se i det samarbetet. Med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer har vi fördjupat oss i fyra klasslärares och tre SvA-

lärares tankar, erfarenheter och uppfattningar gällande samarbetet och dess form. I 

vårt material kan vi se att informanternas svar skiljer sig från varandra, vilket kan 

bero på att intervjuerna har genomförts på fyra olika skolor där SvA-

undervisningen skiljer sig åt. Resultatet visar att samtliga informanter önskar ett 

tätare samarbete med varandra och är positivt inställda till varandras kunskaper och 

kompetenser. Däremot råder det delade meningar beträffande hur samarbetet bör 

utformas och hur tiden för planering bör fördelas.  

 

9.2 Första slutsatsen 

Studiens första frågeställning handlar om hur de intervjuade pedagogerna beskriver 

strukturen av ett samarbete mellan klasslärare och SvA-lärare. Slutsatsen, som kan 

dras utifrån resultatet, blir att samarbetets form och struktur varierar mellan skolor 

och arbetslag. Några informanter undervisar i både svenska och SvA samtidigt, 

vilket innebär att ett samarbete endast sker inom arbetslaget då lärarna både är 

klasslärare men även SvA-lärare. I resultatet kan vi se en SvA-lärare som har olika 

former av samarbete beroende på klasslärare. I vissa fall förekommer inget aktivt 

samarbete med SvA-lärare även om tillgängligheten inte skulle hindra det, eftersom 

det inte finns tid och resurser för ett samarbete. Vi kan även se en lärare som 

beskriver att det fysiska avståndet påverkar ett samarbete med SvA-lärare. I 
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resultatet kan vi se att lärarna i undersökningen är eniga om att de inte har någon 

schemalagd planeringstid tillsammans med SvA-lärare utan planeringen sker inom 

arbetslaget. Det ingår inte någon SvA-lärare i något av arbetslagen på lågstadiet, 

förutom i de fall där klasslärarna bedriver undervisning i svenska och SvA 

samtidigt. 

9.3 Andra slutsatsen 

Den andra frågeställningen handlar om hur de intervjuade pedagogerna beskriver 

möjligheterna att utveckla samarbetet mellan klasslärare och SvA-lärare. Samtliga 

informanter är eniga om att de önskar ett tätare samarbete med varandra. Flera av 

lärarna önskar schemalagd planeringstid tillsammans och att en SvA-lärare ska ingå 

i varje arbetslag. Samtidigt som flera lärare pekar på tiden som en utmaning för ett 

samarbete, framhåller andra lärare att disponeringen av förtroendetiden kan gynna 

ett samarbete. Många lärare i undersökningen lyfter även fram att synen på 

varandras kompetenser, vilja och intresse är väsentlig för ett förbättrat samarbete. 

De påpekar att det är viktigt att se varandra som resurser, som en viktig faktor i 

utvecklingen av samarbetet.  

9.4 Förslag på fortsatt forskning 

I tidigare forskning framhålls många problematiska aspekter gällande SvA-

undervisningen och samarbetet mellan lärare. Vår studie bidrar med ett bredare 

perspektiv på hur samarbetet kan se ut i praktiken och vilka utvecklingsmöjligheter 

det finns. Vårt förslag på fortsatt forskning är att genomföra en studie på en skola, 

vilken har ett väl fungerande samarbete mellan klasslärare och SvA-lärare, med 

syftet att belysa framgångsfaktorer och resultat av ett väl fungerande samarbete. Vi 

har under vårt arbete med studien upplevt en brist på SvA-lärare på de skolor 

studien genomförts. Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka SvA-

lärares uppfattningar gällande SvA-ämnets prioritet samt deras upplevelser av sin 

yrkesroll. För att få ett större perspektiv med fler medverkande hade enkäter kunnat 

tillämpas.  
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Under arbetet med studien har vi uppmärksammat att lärare som har behörighet i 

SvA från tidigare utbildning bedriver sin undervisning utifrån två kursplaner 

samtidigt. Idag ges inte behörighet i SvA inom ramarna för grundlärarutbildningar. 

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning hade således kunnat vara att undersöka 

hur nyutbildade lärare upplever de krav som ställs på dem beträffande SvA-

undervisning då de inte är behöriga i SvA. 

Vi har under arbetet med undersökningen upptäckt att SvA-lärare i vissa fall 

används som vikarier. Då vår tidigare forskning inte kunde knytas till detta område 

hade det varit intressant att undersöka hur SvA-lärares förutsättningar skiljer sig 

mellan skolor.  

Vi anser att vidare forskning inom detta område är väsentligt eftersom tidigare 

forskning lyfter fram samarbetets betydelse för flerspråkiga elevers 

språkutveckling.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Elina Heiman och Therese Nilsson och vi läser 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 på 

Högskolan i Kristianstad. Under denna termin skriver vi vårt examensarbete och 

vårt valda kunskapsområde inriktar sig på samarbetet mellan SvA-lärare och 

klasslärare. Syftet med vår studie är att undersöka hur ett samarbete mellan dessa 

yrkeskategorier ser ut i praktiken och dess utvecklingsmöjligheter.  

 

Vår önskan är därmed att intervjua dig som arbetar i grundskolans tidigare år och 

som antingen tillhör yrkeskategorin SvA-lärare eller klasslärare. Vi önskar även 

att intervjua skolledare med syftet att få deras perspektiv på samarbetet och dess 

förutsättningar samt betydelse. Intervjun kommer att genomföras i ett personligt 

digitalt möte på cirka 30 minuter där dina erfarenheter och tankar kring samarbete 

blir utgångspunkten. 

 

Samtalet spelas in via ljudupptagning då vi ska kunna transkribera och analysera 

det efteråt. Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att all insamlad data kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt och 

enbart användas av oss samt behöriga på högskolan för studien. Ditt namn, 

arbetsplats och kommunen du är verksam i blir avidentifierat i uppsatsen. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du har möjlighet att avbryta när du vill utan 

motivering. Vi hoppas att du är intresserad av att delta i vår studie och är 

välkommen att höra av dig via mail, så bokar vi tid för ett möte. Din medverkan 

skulle vara till stor hjälp i vårt kommande examensarbete. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, Elina och Therese 

 

Elina Heiman 
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elina.heiman0050@stud.hkr.se   

 

Therese Nilsson 

therese.nilsson0054@stud.hkr.se 

 

Ansvarig handledare: Jonas Asklund 

jonas.asklund@hkr.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

 

Klasslärare samt SvA-lärare 

 

1. Vad är din yrkestitel? Vilken utbildning har du? 

2. Är du behörig SvA-lärare? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. I vilken årskurs arbetar du nu? 

 

5. Hur många SvA elever undervisar du? 

 

6. Ingår det på din skola någon SVA-lärare i något av arbetslagen på 

lågstadiet? 

 

7. Finns det någon form av samarbete mellan SvA-lärare och klasslärare på er 

skola? 

- Om ja, hur ser ett sådant samarbete ut. 

- Beskriv hur ni arbetar språkutvecklande med SvA-elever. 

- Arbetar ni språkutvecklande i andra ämnen förutom svenskämnet? Ex 

matematik eller naturvetenskap? Beskriv hur.  

 

- Om nej, arbetar du språkutvecklande med SvA-elever? På vilket sätt? 

Beskriv. 

 

8. Samarbetar ni vid bedömning av SvA-elever? Hur? Beskriv. Samarbetar 

du med någon vid bedömning av SvA-elever? 

 

9. Hur dokumenterar ni/du SvA-elevers utveckling och kunskap? 

Dokumenterar ni tillsammans med klasslärare? Dokumenterar du 

tillsammans med någon lärare? 

 

10. Upplever du att ämnet SvA är prioriterat på din skola?  

 

11. Hur ser kommunikationen ut mellan respektive yrkesroller? Hur går du till 

väga för att dela med dig av dina kunskaper till kollegor? 

 - Skulle du vilja ändra på något gällande kommunikationen? 
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12. Hur skulle du vilja se att samarbetet såg ut mellan klasslärare och SvA-

lärare? 

- Personal, tid, fortbildning, kommunikation 

- När ni arbetar med matematik? Naturvetenskap?  

 

 

13. Upplever du att ni ges de förutsättningar ni behöver för att lyckas med 

samarbetet? 

- tid, samplanering, plats, utformning av SvA-undervisning, kommunikation  

Har ni eller har ni haft något teambuilding på er skola? 

 

14. Vilka framgångsfaktorer tror du är avgörande för ett väl fungerande 

samarbete?  

 

15. Vilka möjligheter anser du att ett samarbete kan bidra med? 

16. Vilka utmaningar anser du kan uppstå? 

 

17. Eventuella samarbeten, modersmålslärare och studiehandledning? 

 

Något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

Till dig som ska medverka: 

 

Samtyckesblankett för medverkan i studien “Samarbete mellan SvA-lärare och 

klasslärare”. Studien är gjord av Elina Heiman och Therese Nilsson. 

 

 

  Svar ja, jag har läst igenom informationen och samtycker till min 

medverkan i denna studie.  

 

 

 

  Svar ja, jag samtycker till att intervjun dokumenteras via ljudinspelning 

med hjälp av en ljudinspelningsapp. 

 

 

Medverkans underskrift _________________________________________ 

 

 

 

Medverkandes namnförtydligande___________________________________  

 

 

Datum _______________________________________ 

 

 

Skribentens underskrift och namnförtydligande 

________________________________ 

 

 

Skribentens underskrift och namnförtydligande 

________________________________ 

 

 

 


