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Studien syftar till att åskådliggöra hur sex grundskollärare och tre rektorer 

beskriver att de arbetar med tvålärarskap i undervisningen och hur detta system 

skulle kunna påverka elevers läs- och skrivutveckling. Tvålärarskap är ett relativt 

nytt fenomen i Sverige men har enligt internationella studier visat sig ha en god 

effekt på elevers kunskapsutveckling. Materialet till studien har samlats in med 

hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer och studien har tolkats genom ett 

dialogiskt perspektiv där kommunikation och dialog ses som nödvändigt för all 



 

form av kunskapsutveckling. Resultatet visar att alla respondenter menar att 

tvålärarskap kan minska påfrestningarna hos lärarna genom en fördelning av 

arbetsbördan, vilket kan göra läraryrket mer lustfyllt. Resultatet visar även att 

tvålärarsystem kan vara särskilt gynnsamt för skolor i socioekonomiskt utsatta 

områden eller för skolor med låg måluppfyllelse. Tvålärarskap kan även komma 

att påverka elevers läs- och skrivutveckling i en positiv bemärkelse genom den 

ökade dialogen som arbetssättet skapar. Dock krävs en tydlig styrning från 

skolledningen för att tvålärarsystemet ska bli framgångsrikt. 

_______________________________________________________

Nyckelord: tvålärarskap, tvålärarsystem, läs- och skrivutveckling, arbetssätt, 

måluppfyllelse, dialog, delat ledarskap, kommunikation.  
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1 Inledning    

Det är måndag morgon i mitten av april och svenska står på schemat för klass 3C på 

Ringvägsskolan. Längst fram i klassrummet står klassens båda lärare, Leila och 

Charles, och inväntar att de 36 eleverna ska komma på plats. Lugnet lägger sig i 

klassrummet och Charles startar upp dagens första lektion. Efter en kortare 

genomgång förflyttar eleverna sig vant till sina respektive arbetsplatser i klassrummet. 

Leila passar samtidigt på att ta med sig en elev till det angränsande grupprummet för 

att genomföra två av de nationella delproven inom svenska, delprov D och E som 

handlar om enskild högläsning och enskilt textsamtal. Charles håller i den fortsatta 

svenskundervisningen. När tjugo minuter har passerat kommer Leila in för att hämta 

en ny elev och lektionen fortskrider fram till halv tio rasten.  

Dock verkar ovanstående scenario vara mer av en utopi än en verklighetsbaserad 

händelse från dagens svenska klassrum, trots att det tydligt står skrivet i läroplanen att 

alla elever inom skolan ska ges ett aktivt lärarstöd för att få den stimulans, ledning och 

hjälp som de behöver (Skolverket, 2017, s.18). Ökade krav och tids- samt resursbrist 

påpekas av många lärare i tidigare studier vara ett hinder i deras undervisning (Wallin, 

2018). Detta överensstämmer även med den bild av skolan som vi fått erfara under vår 

senaste praktikperiod. Dagligen har vi sett, lyssnat till och själva upplevt stressen som 

många grundskollärare ger uttryck för gällande alla moment som ska hinnas med i 

skolans undervisning.  

 Emellertid finns det andra studier som visar att scenariot ovan inte behöver vara 

enbart en teoretisk idealbild utan att denna situation kan gå att uppnå genom att 

förändra sättet som den traditionella undervisningen vanligtvis bedrivs på. Flera 

kommuner i Sverige har infört ett så kallat tvålärarsystem. Detta system innebär att 

två lärare arbetar gemensamt med planering, undervisning samt bedömning i ett 

klassrum. Lärarna har tillsammans det fulla ansvaret för elevernas utveckling, vilket 

kan skapa en effektivare undervisning i ett lugnare klimat (Byström Sjödin, 2015). 

Även de senaste resultaten från PIRLS1 pekar på att de skolor som har goda tillgångar 

till personalresurser får ett högre studieresultat (Mullis, m.fl. 2017).  Frågan är om ett 

                                                 

1 PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study och är en internationell studie som 

genomförs vart femte år. Studien undersöker läsförmågan hos elever i årkurs fyra. 
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tvålärarskap skulle kunna vara lösningen på problematiken kring den resurs- och 

tidsbrist inom skolundervisningen som lärare gett uttryck för.   

 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Skolans uppdrag innebär att alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper inom det 

svenska språket för att kunna kommunicera och verka i samhället (Skolverket, 2017, s. 

252). I skolan har eleven rätt till ledning, stimulans och stöd från läraren (Skolverket, 

2017, s. 18) för att nå sin fulla potential inom såväl svenskämnet som skolans övriga 

ämnen. Emellertid finns hinder inom skolväsendet som gör att detta blir svårt att 

uppnå. Tids- och resursbrist är två av dessa. Möjligen kan ett tvålärarsystem skapa 

bättre förutsättningar för både lärare och elever. Syftet med föreliggande studie är att 

åskådliggöra hur sex grundskollärare och tre rektorer beskriver att de arbetar med 

tvålärarskap i undervisningen och hur detta system skulle kunna påverka elevers läs- 

och skrivutveckling (enligt respondenterna). Studiens syfte uppnås genom att besvara 

följande fyra forskningsfrågor: 

1. Vilka för- och nackdelar beskriver grundskollärare och rektorer att de upplever 

genom tvålärarskap i undervisningen? 

2. Varför har man infört tvålärarskap på grundskollärarnas och rektorernas 

skolor?  

3. Hur beskriver grundskollärare och rektorer att ett tvålärarsystem påverkar 

elevers läs- och skrivutveckling? 

4. Vilka yttre ramfaktorer beskriver grundskollärare och rektorer som nödvändiga 

vid ett tvålärarskap i undervisningen?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av fem kapitel. I det första kapitlet presenteras studiens syfte och 

de fyra forskningsfrågorna. I nästkommande kapitel ges en historisk tillbakablick av 

lärarrollen följt av tidigare forskning om tvålärarskap och avsnittet avslutas med en 

beskrivning av studiens teoretiska perspektiv. Det tredje kapitlet redovisar val av 

metod, insamlingen av studiens material och urvalet av respondenter. Kapitlet 

innehåller även en redogörelse över hur materialet sorterats och kategoriserats, hur 

studien förhåller sig till de etiska principerna samt ett avsnitt rörande studiens 
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trovärdighet och pålitlighet. I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat som svar 

på studiens fyra forskningsfrågor. Därefter följer en resultatanalys som genomförts 

med hjälp av studiens teoretiska perspektiv. Kapitlet avslutas med en 

resultatsammanfattning. Det femte och sista kapitlet inleds med en diskussion av 

resultaten. Därefter följer en metoddiskussion och uppsatsen avslutas med förslag på 

eventuell framtida forskning. 

2  Bakgrund 

Kapitlet börjar med en historisk tillbakablick på lärarrollen och hur denna har 

förändrat sig genom tiderna. Därefter följer en översikt av tidigare forskning rörande 

tvålärarskap och kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens teoretiska 

perspektiv. 

2.1 Lärarrollen i den svenska skolan – en kort historik 

Många verksamheter i dagens svenska samhälle har genomgått stora förändringar 

under de senaste 150 åren. Skolan är emellertid en instans som under alla år uppvisat 

en anmärkningsvärd stabilitet, vilket också i viss mån gäller läraryrket (Säljö, Liberg & 

Lundgren, 2017, s. 190). Läraryrket i Sverige har på vissa vis förändrats i takt med 

tidens gång, framförallt sett till de krav som ställs på den enskilda läraren. Dock har 

yrket både i dagens samhälle och historiskt sett alltid präglats av ensamarbete. I och 

med folkskolan och skolpliktens införande 1842 beslutades att varje socken skulle 

bedriva skolundervisning med en godkänd och utbildad lärare. I dåtidens samhälle 

rådde dock, precis som i dagens samhälle, lärarbrist. Detta ledde till att på vissa platser 

ansvarade eleverna själva för undervisningen, de kunniga fick lära de okunniga 

(Lagerberg, 2007, s. 15). I de byar där det fanns en utbildad och godkänd lärare så var 

det dennes plikt att självständigt och på egen hand arbeta för att fostra eleverna in i 

den kristna etiken (Brynolf, m.fl. 2012, s. 37). Dock förutsattes det att barnen hade fått 

någon form av hemundervisning innan de började i folkskolan och förväntades således 

redan kunna läsa, vilket inte alltid var fallet (Lundgren & Säljö, 2017, s. 62). 

I och med undervisningsplanen (U 19) som trädde i kraft 1919 började lärarens roll 

att förändras något. Nu skapades en detaljreglering från myndigheterna över hur 

läraren skulle bedriva arbetet i klassrummet, både till innehåll och genomförande. 
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Dessutom infördes kravet att läraren skulle ge eleverna rätt moral och värdegrund, 

vilket indikerar att läraruppdraget sakta men säkert började formas till något mer än 

bara ett undervisningsuppdrag. Under 1940 och 1950-talet förändrades lärarens roll 

ytterligare. Ansvaret för lärandet låg inte längre enbart hos läraren utan vid denna 

tidpunkt började det även talas om att eleven skulle göras delaktig i sin egen 

kunskapsutveckling. Samverkan och dess innebörd är också något som sakta men 

säkert börjar att anammas under dessa decennier (Brynolf, m.fl. 2012, s. 38–42).  

Från 1960 och fram till 70-talet fortsätter kraven på den enskilda läraren att öka. 

Myndigheternas, i mångas ögon mästrande, läroplaner förordade den klassiska 

förmedlingspedagogiken genom detaljerade texter som i stor utsträckning syftade till 

att moralisera och tillrättavisa lärarna i deras arbete. Om det skulle uppstå problem på 

skolan proklamerades samverkan som den självklara lösningen men läraren själv är 

allt jämt ensam i sitt klassrum (Brynolf, m.fl. 2012, s. 43–47). 

Under 1970-talet och genom den så kallade SIA-utredningen (Skolans inre arbete) 

förändras lärarrollen än mer. I utredningens slutbetänkande finns en punkt som anger 

att undervisning och planering inte enbart ska ske isolerat i den enskilda lärarens 

klassrum utan bör ses ur ett större perspektiv. I 1980 års läroplan fastslås att skolan 

ska organiseras i olika arbetsenheter där lärarna förväntas samarbeta med sina 

arbetskamrater (Brynolf, m.fl. 2012, s. 47–50). Från 1970 och fram till idag har både 

skolan samt läraryrket genomgått flertalet reformer. Det utpräglade ensamarbetet har 

ersatts av ett kollegialt arbetslagsarbete och även lärarens arbetsförlagda tid har 

reglerats genom olika former av kollektivavtal. Sammantaget har detta i mångas ögon 

begränsat läraryrkets frihet, vilket även påverkat yrkesrollen i en negativ bemärkelse. 

Allt fler lärare påtalar att de i dagens skola arbetar med en mycket hög stressnivå som 

i många fall fått påtagliga konsekvenser i form av sjukskrivningar. Stressen kommer av 

att såväl klimatet på skolorna blivit sämre på grund av resurs- och tidsbrist, som av att 

undervisningen anses bestå av mer social fostran, vilket förändrat relationen mellan 

lärare och vårdnadshavare (Brynolf, m.fl. 2012, s. 8–13). 

Dagens lärare har således många fler uppgifter och krav än vad en sockenlärare 

hade för 150 år sedan. Allt fler uppgifter ska hinnas med under en arbetsdag, såväl 

möten och kollegiala samtal som dokumentationer och utvärderingar. I lärarens roll 

ingår även att rapportera studieresultat till föräldrar, elever, skolledning och 

allmänhet. Samtidigt ingår det i lärarens roll att förmedla undervisningen med 

engagemang och inlevelseförmåga för att väcka sina elevers nyfikenhet på kunskap. 
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Lägg därtill att det under åren har tillkommit fler administrativa uppgifter till lärarens 

roll samt att läraren förväntas att följa med i samhällsutvecklingen, vilket skapar 

ytterligare krav på läraren i form av fortbildning för att denne ska hålla sig ajour 

(Brynolf, m.fl. 2012, s. 214–216). 

Det finns förslag gällande hur läraryrket kan förändras för att klara av de ökade 

kraven. Dessa förslag verkar till stor del handla om ekonomiska resurser. Genom att 

öka lärartätheten i skolorna och minska gruppstorlekarna kan man skapa utrymme och 

tid för lärarens undervisning (Brynolf, m.fl. 2012, s. 263). Ett exempel är Falkenbergs 

kommun som hösten 2017 valde att införa tvålärarsystem systematiskt på alla 

grundskolor i kommunen för att stärka elevernas kunskaper i läsning, skrivning och 

matematik samt för att förbättra lärarnas arbetsvillkor (Eirefelt, 2017). Även i Örebro 

har många skolor anammat detta nya sätt att bedriva undervisning på, vilket har 

uppskattats av såväl lärare som skolledning samt elever (Mattson, 2016). 

2.2  Tidigare forskning  

Tvålärarskap är ett relativt nytt fenomen i Sverige, vilket innebär att den tidigare 

svenska forskningen kring undervisningssättet är i stort sett obefintlig. Det mesta av 

den tidigare forskning som finns rörande tvålärarskap (även kallat flerlärarskap och 

samundervisning) och dess påverkan på elevers kunskapsutveckling är därför 

mestadels genomförd i andra länder. Under genomgången av den tidigare forskningen 

blev det tydligt att de flesta studier varit inriktade mot flerlärarskap i allmänhet och 

inte specifikt inriktade mot elevers språkutveckling. I de flesta av dessa studier bedrivs 

dessutom tvålärarskap genom en kombination av allmänlärare (med allmänlärare 

menas en person med lärarexamen utan specialpedagogisk yrkeskompetens) och 

speciallärare (Austin, 2001; Hang & Rabren, 2009; Almon & Feng, 2012), vilket skiljer 

sig något från den svenska formen där det som regel är två allmänlärare i klassrummet. 

Flerlärarskap definieras vanligtvis som en undervisningsform där två eller fler 

professionella lärare tillsammans undervisar en grupp av elever i ett och samma 

klassrum (Hang & Rabren, 2009, s. 259).  

Enbart ett fåtal studier rörande tvålärarskap är genomförda i Sverige (Sundqvist & 

Lönnqvist, 2016; Rolandsson, 2017). Däremot finns det flertalet artiklar i dagspressen 

just nu som indikerar att tvålärarskap som undervisningsform är något som bedrivs i 

flera av Sveriges kommuner. Detta pekar på att det behövs mer forskning kring 

tvålärarskap inom det svenska skolväsendet. Genomgången av den tidigare 
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forskningen visar dock att tvålärarskapets påverkan på elevers kunskapsutveckling är 

övervägande positiv. Emellertid finns en rad överväganden som såväl verksamma 

lärare som skolledning bör ta i beaktning vid användningen av denna 

undervisningsmetod. 

Samundervisning eller “Co-teaching” som det kallas på engelska är en 

undervisningsform som blivit allt mer populär i USA under det senaste decenniet. 

Samundervisningen i USA, och även i andra länder, skiljer sig dock från det svenska 

flerlärarskapet. Som konstaterats ovan är det i Sverige vanligt med två allmänlärare 

som delar på ansvaret och undervisningen medan det i andra länder vanligtvis är en 

allmänlärare och en speciallärare som arbetar sida vid sida i klassrummet med delat 

ansvar för både undervisning och planering (Almon & Feng, 2012, s. 8). Emellertid 

finns det forskning som pekar på att ett delat ansvar i undervisningen ibland kan vara 

problematiskt. I en studie som genomfördes vid nio olika skoldistrikt i USA, New 

Jersey, under år 2000 deltog 139 verksamma lärare från förskola till gymnasienivå. 

Lärarna arbetade alla med tvålärarskap i form av en allmänlärare och en speciallärare 

per klass. I studien framgick det att ojämn arbetsfördelning samt bristande 

kommunikation i lärarparet kan göra tvålärarskapet mindre effektivt (Austin, 2001, s. 

245).  

I ett av studiens resultat framgick att många av allmänlärarna upplevde att 

merparten av ansvaret hamnade på dem. Lärarna gav uttryck för att det mesta av 

ansvaret gällande undervisningens struktur och organisation i klassrummet inte 

delades av specialläraren. Studien visade även att många av lärarna ansåg att det 

förberedande arbetet kring lektionerna ofta var bättre i teorin än i praktiken. Visionen 

rörande tvålärarskapets ansvarsfördelning var svår att genomföra i det praktiska 

arbetet i klassrummet (Austin, 2001, s. 245–247).  

Ett annat resultat som blev tydligt i studien var vikten av en god kommunikation 

mellan lärarna som arbetar tillsammans. Tid bör därför avsättas så att lärarna får 

möjlighet att föra en kontinuerlig dialog med varandra gällande deras gemensamma 

arbete. Om lärarna inte har en god kommunikation och samarbetsförmåga kan arbetet 

i klassrummet bli bristande, vilket i sin tur påverkar elevernas inlärningssituation 

negativt. Lärarna i studien uttryckte att själva lärarprogrammet och dess struktur 

borde förändras så att lärarstudenterna redan under sin studietid får lära sig att 

samarbeta. För att ett tvålärarskap ska fungera krävs det dessutom att skolledningen 

och all annan personal är samstämmiga kring detta sätt att undervisa. Avslutningsvis 
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var de flesta av lärarna i studien överens om tvålärarskapets positiva effekter då 

undervisningen kunde bli mer individanpassad eftersom att det är fler lärare i 

klassrummet. Lärarna menade att tvålärarskap skapade utrymme för en mer frekvent 

och formativ återkoppling till varje elev samt att lärarna kunde använda sig av 

varandras expertområden (Austin, 2001, s. 249–254). 

Under 2004 och 2005 utfördes en annan studie i sydöstra USA rörande 

tvålärarskap som undervisningsmetod. I studien deltog 45 lärare och 58 elever vid sju 

kommunala skolor från grundskola till gymnasienivå. Studien genomfördes under 

lärarnas första år som samundervisare. Även denna studie syftade till att undersöka 

hur ett tvålärarskap bäst bör bedrivas och om ett tvålärarskap kan komma att höja 

elevernas ämnesmässiga kunskaper (Hang & Rabren, 2009, s. 259–260). I likhet med 

Austins studie visar resultatet även här att det är viktigt att avsätta tid för en gemensam 

planering samt vikten av att det råder en god kommunikation och ett gott samarbete 

mellan lärarna. Lärarna menade att utan ett gott samarbete kan onödiga konflikter och 

missförstånd uppstå. Denna studie indikerade dessutom att elevernas ämnesmässiga 

kunskaper i såväl läsning som matematik höjdes vid användningen av flerlärarskap 

(Hang & Rabren, 2009, s. 264–267).  

En annan infallsvinkel på tvålärarskap är hur studenterna själva upplever denna 

undervisningsform. Detta var något som undersöktes i en studie gjord vid Miyazaki 

International College i Kyushu, Japan. Skolan använder samundervisning 

genomgående i alla ämnen och har studenter från många olika länder i världen. Den 

undervisningsmetod som används vid skolan kallas för “collaborative interdisciplinary 

team teaching” (CITT) och skolan var först i sitt slag i Japan med en 

ämnesövergripande samundervisning över hela kursplanen. Studien som genomfördes 

av Andrew Gladman (2015) var den sista i en stor forskningsserie gällande 

samundervisning i Japan. I denna undersökning samlade Gladman in data från 32 

förstaårsstudenter som alla deltog i någon form av samundervisning. Studiens resultat 

delades in i två huvudkategorier: hur studenterna upplevde att samundervisning 

påverkade dem, samt hur studenterna upplevde att samundervisning påverkade 

lärarna och deras undervisning. De flesta studenter var överens om att när det fanns 

mer än en lärare i klassrummet ökade deras förståelse av undervisningsinnehållet. 

Studenterna var även mer benägna att ställa egna frågor till sina lärare samt att de 

kände sig mer engagerade och involverade under lektionerna. Sammantaget gjorde 

detta att studenterna kände sig mer inkluderade och jämlika i förhållande till varandra 
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och sina lärare. Studenterna menade även att lärarna som undervisade i lag var mer 

benägna att skapa nära och personliga relationer med studenterna. Emellertid uppstod 

detta bara om lärarna själva hade bra relationer mellan varandra. Om det uppstod 

konflikter mellan lärarna så påverkade detta undervisningen negativt. Resultatet 

visade även att om relationerna och samarbetet mellan lärarna fungerade väl så kunde 

detta väga upp för eventuella individuella svagheter hos lärarna (Gladman, 2015, s. 

130–148). 

Studenternas egna upplevelser av undervisningsformen undersöktes även vid 

Ashlands universitet i USA under den tidigare delen av 2010-talet. Där analyserades 

hur studenter från tre olika klasser upplevde flerlärarskapet samt om deras 

studieresultat förändrades i någon bemärkelse vid denna undervisningsform. 

Resultatet visade att studenterna var enhälliga i att flerlärarskap gjorde dem mer 

tillfredsställda då fler lärare i klassrummet skapade en bättre klassrumssituation. 

Resultatet visade även att de lågpresterande studenterna ökade sina ämnesmässiga 

kunskapsresultat vid ett flerlärarsystem medan de högpresterande studenternas 

resultat var oförändrade (Colburn, Sullivan & Fox, 2012, s. 156).  

Att flerlärarskap är särskilt gynnsamt för lågpresterande elever blev även tydligt i 

en studie som genomfördes av Almon och Feng i Lexington, Kentucky. Studien 

jämförde elevernas matematikkunskaper inom områdena multiplikation, 

taluppfattning och division beroende av om de hade en eller flera lärare i klassrummet. 

I studien deltog två fjärdeklasser där ena klassen hade en verksam lärare i 

matematikundervisningen. Den andra klassen hade både en allmänlärare och en 

specialpedagog som delade på undervisningen (Almon & Feng, 2012, s. 2). Resultatet 

visade att samundervisning är gynnsamt för alla elever men att metoden är särskilt 

fördelaktig för elever som av olika anledningar har svårt att nå kunskapsmålen. Enligt 

studien kan detta bero på att flerlärarskap ger större möjligheter till att strukturera om 

den klassiska undervisningssituationen. Med två lärare i klassrummet kan mindre 

elevgrupper skapas vilket ger mer utrymme till extra övningstillfällen. Flerlärarskapet 

öppnar även upp för tydligare och längre genomgångar. Med fler pedagoger i 

klassrummet skapas dessutom tillfällen för utökade lektionsaktiviteter, vilket i studien 

visade sig ge ett positivt gensvar från eleverna (Almon & Feng, 2012, s. 27–28). 

Flerlärarskap kan även gynna alla elever oavsett kunskapsnivå om man tar tillvara 

på två lärarkategoriers kunskaper och för samman dessa gynnar det alla elever. I en 

svensk studie (Sundqvist & Lönnqvist, 2016, s. 39) analyserades 13 amerikanska 
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forskningsartiklar och där framgick det att när en allmänlärare och en speciallärare 

arbetar tillsammans kan det ge positiva effekter hos eleverna. Studien visade även att 

tvålärarskap kan skapa mindre klyftor i klassrummen då elever som är i behov av extra 

stöd inte behöver lämna den ordinarie undervisningen. När allmänläraren och 

specialläraren kombinerar sina individuella expertkunskaper blir undervisningen en 

gemensam och inkluderande pedagogik (Sundqvist & Lönnqvist, 2016, s. 39). I 

analysen av de 13 artiklarna framkom att majoriteten av de tillfrågade eleverna skulle 

ha valt att vara i en klass med två lärare om de själva fick välja. Detta resultat var även 

tydligt i en studie som gjordes vid en skola i Japan 2009 där 112 elever och sex lärare 

deltog. Studien visade att merparten av eleverna föredrog en undervisning som 

bedrevs av fler lärare än en (Johannes, 2012, s. 179).  

I Sundqvist och Lönnqvists (2016) analys framkom ett flertal fördelar med 

tvålärarskap: ökad tillgänglighet från lärarna, högre grad av återkoppling och 

möjlighet till individuell hjälp. Både elever med eller utan inlärningssvårigheter 

uttryckte en ökad tilltro till sina resultat och prestationer tack vare 

flerlärarskapsundervisningen. Den enda nackdelen som framkom i analysen var att 

eleverna kunde uppleva en viss förvirring om lärarna hade olika sätt att undervisa 

(Sundqvist & Lönnqvist, 2016, s. 44). Även denna studie visade, i likhet med Hang och 

Rabrens (2009) studie, att elevernas studieresultat gällande läsning och matematik 

förbättrades genom flerlärarskapet (Sundqvist & Lönnqvist, 2016, s. 47). Det finns 

även andra studier som visar att det inte enbart är elevernas ämneskunskaper som ökar 

vid ett flerlärarskap. Även lärarnas egna kunskaper kan stärkas genom detta arbetssätt 

då en undervisning som sker i par möjliggör för erfarenhetsutbyte och öppnar upp för 

ett lärande av och med varandra (Rolandsson, 2017, s. 8). 

 För att en samundervisning ska bli lyckad visar tidigare forskning att det finns 

viktiga aspekter som lärare och skolledning bör ta i beaktning. I en amerikansk studie 

från 2013 lyfts framförallt fyra punkter för en lyckad samundervisning. Punkterna är: 

öppen dialog och kommunikation mellan lärarna, gemensam planeringstid för 

pedagogerna, enhetlig kunskapssyn för att förhindra förvirring vid själva 

undervisningssituationen samt gemensam syn på hur eventuella konflikter mellan 

lärarna bör hanteras (Beyers Brown, Howerter & John Morgan, 2013, s. 84). I studien 

blev det tydligt att samundervisningen blev mer lyckad när lärarna gemensamt fyllde i 

en form av personlig “checklista”. Inför varje terminsstart fick alla lärare fylla i ett 

dokument som innehöll självreflekterande frågor rörande pedagogernas egna 
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personliga normer och värderingar samt deras egna syn på ansvar och 

ansvarsfördelning. Detta för att skapa en öppen dialog mellan lärarna och för att deras 

förståelse för såväl sina egna som sina kollegors lärandestilar skulle öka. Checklistan 

användes sedan ett flertal gånger för att säkerställa att lärarna hade en gemensam syn 

på samundervisningens grundstenar och med hjälp av dokumentet kunde även kritiska 

punkter förutses. Efter att lärarna kommit till insikt om hur de vill arbeta, förde varje 

lärarpar en diskussion om hur de skulle fördela arbetsuppgifterna mellan varandra. 

Denna diskussion dokumenterades skriftligen för att förtydliga ansvarsfördelningen 

och för att undvika känslan av att den ena gör mer än den andra. I detta skede gjordes 

även en konflikthanteringsplan för att strukturera upp hur arbetet med eventuella 

konflikter bör hanteras. Resultatet från studien visade att när lärarna är överens och 

har skrivit ned hur de själva vill arbeta i tvålärarskapet skapar det bättre möjligheter 

för att hantera konflikter när och om de dyker upp. Även vikten av att ständigt 

utvärdera tvålärarskapet som undervisningsmetod, för att se om den gynnar elevernas 

kunskapsutveckling, var något som blev tydligt i studiens resultat (Beyers Brown, 

Howerter & John Morgan, 2013, s.85–90). 

Sammanfattningsvis visar genomgången att den tidigare forskningen kring 

tvålärarskap i Sverige, är relativt sparsam.  Vidare visar sammanställningen att i andra 

länder bedrivs denna undervisningsform vanligtvis av en allmänlärare och en 

speciallärare (Austin, 2001; Hang & Rabren, 2009; Almon & Feng, 2012). För att ett 

tvålärarskap ska bli gynnsamt krävs struktur, tid, organisation och ett gott samarbete 

mellan lärarna för att inte skapa förvirring hos eleverna (Austin, 2001; Hang & Rabren, 

2009; Beyers Brown, Howerter & John Morgan, 2013). Vid ett väl fungerande 

flerlärarskap visar den tidigare forskningen att det finns en rad positiva effekter med 

undervisningsmetoden. Ökade resultat hos framförallt lågpresterande elever, ett bättre 

och mer inkluderande klassrumsklimat samt stärkta ämnesmässiga kunskaper hos 

både lärare och elever är några av de fördelar som framkom (Sundqvist & Lönnqvist, 

2016; Gladman, 2015; Rolandsson, 2017; Hang & Rabren, 2009; Almon & Feng, 2012; 

Colburn, Sullivan & Fox, 2012).  

2.3 Teoretiskt perspektiv   

I skolans uppdrag ingår att ge elever många tillfällen för samtal och gemensam dialog, 

med såväl klasskamrater som lärare, för att öka deras kommunikativa förmåga. 

Undervisningen bör därför innehålla många olika verbala element eftersom individens 



 11 

språkliga förmåga är av stor vikt vid såväl identitetsutveckling som för att kunna delta 

i samhällslivet (Skolverket, 2017, s. 9). Ett teoretiskt perspektiv som stämmer väl 

överens med detta synssätt, och som ligger till grund för denna studie, är det dialogiska 

perspektivet (kallas även för dialogism). Detta perspektiv är nära sammankopplat med 

en sociokulturell syn att allt lärande sker i samspel och kommunikation med andra 

människor men är specifikt inriktad mot vilken roll själva dialogen spelar i 

kommunikationsprocessen (Jakobsson, 2012, s. 154).  

En man som av många anses vara grundaren till detta perspektiv är Michail 

Bachtin. Han levde och verkade i före detta Sovjetunionen mellan åren 1895–1975 och 

arbetade med litteratur, språk och språkfilosofi. Under sin livstid skrev han även nio 

större litterära verk. Bachtin blev dock inte uppmärksammad av västvärlden förrän 

under sina sista levnadsår då hans verk under 1970-talet blev översatta. En av de som 

inspirerats av och tolkat Bachtin är Olga Dysthe (1996). Hon menade att 

dialogbegreppet enligt Bachtin är av närmast filosofisk karaktär. All mänsklig existens 

är enligt Bachtin i grunden är av dialogisk natur. Människan befinner sig i en ständig 

och pågående dialog med sig själv och sin omgivning. Livet består av att ständigt ställa 

frågor, lyssna till andra människor och känna in omgivningens svar för att genom detta 

utvecklas som individ, vilket även flera av Bachtins tolkare noterat: 

[A]tt leva betyder att man befinner sig i en oavslutad dialog med andra människor (Dysthe, 1996, 

s. 63).  

Dialogen kan närmast ses som byggstenen i människans utveckling eftersom språket 

och själva meningen med orden uppstår genom en dialog med andra människor. 

Uttryck och åsikter bygger alltid vidare på någon annan människas uttalande och 

tankar, vilket gör att ord aldrig kan ses som helt neutrala eller opåverkade av den 

kontext vi befinner oss i. I förlängningen kan det sägas att människan blir den hon är 

genom de dialoger hon för med andra människor (Bachtin, 1986, s. 88–89). Enligt 

Bachtin är det genom kommunikation med andra som en medveten definition av sitt 

egna jag kan uppstå. Utan dialogen kan inte människan konstruera sig själv och därför 

är den en grundläggande faktor i allt mänskligt samspel (Dysthe, 1996, s. 63–64).  

I live in a world of others’ words. And my entire life is an orientation in this world, a reaction to 

others’ words (an infintely diverse reaction) (Bachtin, 1986, s. 143). 

För att en dialog ska äga rum krävs att personerna har respekt gentemot varandra samt 

tillit till sig själva. I dialogen behöver dessutom båda parter vara aktiva och gå varandra 
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till mötes för att ett samspel ska äga rum. Det är i samspelet mellan individerna som 

mening och förståelse skapas (Dysthe, 1996, s. 66). Sett ur detta perspektiv gynnas inte 

kunskapsutvecklingen hos eleverna av att läraren för en monologisk 

envägskommunikation, vilket generellt sett ofta är fallet i dagens klassrum (Brynolf, 

m.fl. 2012, s. 216). För att förståelse och kunskapsutveckling ska äga rum krävs istället 

någon form av gensvar och dialog mellan de inblandade. Detta gensvar behöver inte 

nödvändigtvis vara av verbal karaktär men alla undervisningssituationer gynnas av att 

en konkret och faktisk dialog äger rum (Dysthe, 1996, s. 66).  

En samtalssituation och dialog där individerna tycker och tänker väldigt lika ger 

sällan det största utbytet. Ofta är det i konflikten mellan olika utsagor som ny förståelse 

kan skapas. Den nya kunskapen och förståelsen som uppstår blir både djupare och 

bredare än vad en samstämmig dialog hade gett. Kommunikation måste alltid ses som 

en dynamisk och föränderlig process där personerna är ömsesidigt beroende av 

varandra. Utan ett aktivt samspel kan alla möjligheter till dialog och kommunikation 

försvinna, vilket gör att både budskapet och förståelsen avstannar (Dysthe, 1996, s. 67–

72).  

För att gynna ett aktivt samspel i undervisningen där läraren inte enbart för 

monologer i klassrummet bör det dialogiska perspektivet ges mer plats. Genom ett 

tvålärarskap i klassrummet kan det skapas fler möjligheter till dialog mellan såväl 

lärarna i lärarparet som mellan eleverna. Perspektivet användes således för att studera 

om tvålärarskap kan möjliggöra för en mer utvecklad dialog i klassrummet.  

 

3 Material och metod 

I detta kapitel redovisas val av metod samt hur materialet i studien samlats in, 

sorterats, bearbetats och kategoriserats. Därefter följer en redogörelse över 

respondenturvalet samt hur studien förhåller sig till de etiska principerna. Kapitlet 

avslutas med en redovisning av studiens trovärdighet och pålitlighet.  

3.1 Metod 

Studien syftar till att undersöka lärares och rektorers egna uppfattningar om 

tvålärarskap, vilket gör en kvalitativ metod mest användbar. En kvalitativ metod 
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fokuserar på deltagarnas  egna perspektiv och syn på verkligheten. Detta utgör grunden 

för det insamlade materialet. Metoden används för att deltagarnas personliga 

tolkningar av ett visst fenomen ska komma fram och forskaren försöker därför att hela 

tiden se verkligheten ur respondenternas ögon (Bryman, 2018, s. 488).  

En kvalitativ metod lämpar sig bäst när studien berör en liten grupp människor då 

metoden går på djupet och ger ett rikt och fylligt material. Detta gjorde metoden 

särskilt lämplig i denna studie. När en kvalitativ metod används i en studie finns vissa 

begränsningar sett till studiens möjlighet att eftersträva generaliserbarhet eftersom 

respondenterna i undersökningen inte kan sägas vara representativa för en hel 

yrkesgrupp (Bryman, 2018, s. 484). Denna studie gör därför inga anspråk på att sträva 

efter generaliserbarhet. 

3.2 Genomförande 

Vid insamlingen av data till denna studie användes semistrukturerade 

telefonintervjuer som genomfördes med stöd av två intervjuguider (se bilaga 1 och 2). 

En semistrukturerad intervju är av flexibel karaktär där intervjufrågorna inte följer ett 

strikt mönster. Under intervjun är frågeställaren aktiv, lyhörd och följsam för att 

respondenternas egna tankar ska komma fram, vilket var av stor vikt för denna studie. 

Telefonintervjuerna spelades in och transkriberades därefter för att underlätta en 

noggrann analys av respondenternas svar. Vid kvalitativ forskning ligger fokus inte 

bara vid vad respondenterna säger utan även hur de säger det. Därför är det bra att 

spela in intervjuerna för att inte frågeställaren ska bli distraherad av att skriva ned det 

som den tillfrågade säger (Bryman, 2018, s. 577–578).  

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

I studien intervjuades sex grundskollärare och tre rektorer och respondenterna hade 

delgivits information om studiens syfte samt hur studien förhåller sig till de 

forskningsetiska principerna, i god tid innan telefonintervjun. Respondenterna fick 

även ge sitt samtycke till att intervjuerna spelades in.  

I denna studie har alla intervjuer skett via telefon då det geografiska avståndet 

mellan intervjuarna och respondenterna varit stort. Tvålärarskap bedrivs inte på alla 

skolor i Sverige, vilket ledde till att urvalet av respondenterna blev utspritt över hela 

landet. Då tidsfaktorn för denna studie var begränsad blev telefonintervjuer det mest 

lämpliga alternativet. Telefonintervjuer har emellertid sina fördelar jämfört med en 
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traditionell intervju där respondenten och frågeställaren sitter ansikte mot ansikte. Vid 

en telefonintervju är det inte lika stor risk att respondenten svarar på ett sådant sätt 

som denne tror att frågeställaren förväntar sig. En telefonintervju eliminerar därför i 

stor utsträckning denna problematik. Genom att intervjuaren inte är fysiskt 

närvarande kan en telefonintervju därför minska risken till förställda och modifierade 

svar från respondenten (Bryman, 2018, s. 262).  

Vid de semistrukturerade telefonintervjuerna användes två olika intervjuguider 

(se bilaga 1 och 2) beroende av om det var rektorer eller lärare som intervjuades. 

Intervjufrågorna hade sina ursprung från studiens forskningsfrågor och var ordnade 

efter olika teman. Frågorna ställdes inte i en strikt ordning utan var av flexibel karaktär 

där respondenterna fick möjlighet att uttrycka sina egna tankar och åsikter gällande 

studiens frågeställningar. Tonvikten låg hela tiden vid vad intervjupersonerna ansåg 

relevant och det fanns goda möjligheter till att ställa följdfrågor under intervjuernas 

gång. Med hjälp av intervjuguiden kunde ändå en viss struktur bibehållas. 

Respondenterna fick frågorna i god tid innan intervjuerna ägde rum för att i lugn och 

ro kunna förbereda sig inför telefonsamtalen. 

3.2.2 Urval 

Denna studie hade ett målinriktat urval av respondenter. Ett målinriktat urval betyder 

att relevanta respondenter med kunskaper om och erfarenheter av studiens 

forskningsområde väljs ut (Bryman, 2018, s. 496). Då studien syftar till att 

åskådliggöra lärares och rektorers syn på tvålärarskap valdes därför personer med 

denna kompetens. Respondenterna fanns dessutom tillgängliga inom den tidsram som 

studien genomfördes, vilket var av största betydelse för studiens resultat. För att 

komma i kontakt med lämpliga respondenter gjordes först en sökning på internet för 

att få en översikt över vilka skolor som arbetar med tvålärarskap. Med hjälp av 

information från skolornas hemsidor samt nyhetsartiklar kunde ett urval ske. Därefter 

skickades mail ut till de skolor som blev aktuella för studien. Detta resulterade i att det 

i studien intervjuades sex grundskollärare och tre rektorer (i uppsatsen används 

beteckningen rektor genomgående, även i de fall där respondenten är biträdande 

rektor). Intervjuerna varierade mellan 20–45 minuter. Lärarna kommer att benämnas 

L1-L6 och rektorerna R1-R3. Respondenterna arbetar vid skolor belägna på olika orter 

i Sverige och samtliga av de intervjuade är verksamma inom grundskolan. Årskurserna 

varierar från årskurs ett till åtta. L1 och L2 har arbetat tillsammans i tvålärarskap 
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under cirka tre år. L3 och L4 har använt sig av arbetssättet under cirka ett och ett halvt 

år och arbetar även de tillsammans. L5 har varit verksam i ett tvålärarskap i nästan ett 

och ett halvt år. L6 har arbetet i ett tvålärarsystem under nästan tre år. R1 har nyligen 

börjat på en skola med tvålärarskap och har därför endast arbetat med arbetssättet i 

cirka fyra månader. R2 har varit verksam på olika skolor med tvålärarskap under mer 

än tio år. R3 har arbetet med tvålärarsystem sedan ett och ett halvt år tillbaka.  

3.2.3 Databearbetning och kategorisering 

Vid telefonintervjuerna spelades samtliga samtal in med hjälp av mobiltelefonens 

inspelningsfunktion för att dokumentera respondenternas svar. Därefter 

transkriberades inspelningarna för att säkerställa att all information från intervjuerna 

framkom. Genom detta förfaringssätt skapades goda analysmöjligheter eftersom 

transkriptionerna gjorde det möjligt att gå igenom intervjuerna vid ett flertal tillfällen. 

Respondenternas svar sorterades först in under respektive intervjufråga för att 

därefter kategoriseras under teman som blev synliga vid datasorteringen. Dessa teman 

låg sedan till grund för de kategorier som, i analysen av resultatet, skapades utifrån 

studiens dialogiska perspektiv. Databearbetningen ledde således fram till följande fyra 

huvudkategorier: 1) dialogens betydelse för läraren, 2) dialogens betydelse för eleven, 

3) skolan som en dialogisk organisation samt 4) orsaker och effekter av en dialogisk 

undervisning. Dessa teman används som studiens analysmetod.  

3.3 Etiska överväganden 

I alla delar av denna studie har de forskningsetiska principerna (informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) beaktats 

(Vetenskapsrådet, 2017). I initialskedet gavs respondenterna information om studiens 

syfte genom ett informationsbrev som skickades ut i god tid innan intervjuerna ägde 

rum. Genom detta brev gavs deltagarna möjlighet att ge sitt samtycke och 

respondenterna fick information om att de skulle vara anonyma under hela studiens 

gång. Det framgick även att deltagandet i studien var frivilligt och att deltagarna kunde 

välja att avbryta medverkandet när helst de önskade. Avslutningsvis framgick 

dessutom i informationsbrevet att studien skulle resultera i en studentuppsats som 

publiceras på DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 
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3.4 Pålitlighet och trovärdighet 

En studies pålitlighet är nära förknippad med graden av tillförlitlighet. Genom att 

redovisa studiens alla steg skapas en transparens vilket gör studien mer pålitlig. 

Transparensen gör även att eventuella otydligheter undanröjs så att processen är tydlig 

och klar för läsaren. För att höja pålitlighetsgraden ytterligare bör forskaren förhålla 

sig objektiv utan att låta sina egna värderingar påverka (Bryman, 2018, s. 468).  

Denna studie har en hög grad av pålitlighet eftersom det har funnits en strävan 

efter att alla steg ska redovisas på ett tydligt sätt. För att förhindra att forskarnas egna 

åsikter eller värderingar påverkar utfallet av studien har en objektivitet försökt att 

hållas under alla faser av undersökningen. Med hjälp av studiens teoretiska perspektiv 

skapades en distans till de fenomen som studerats. Pålitligheten stärks ytterligare 

genom citaten i resultatredovisningen eftersom detta gör att materialet får tala för sig 

själv. För att uppnå en trovärdig studie krävs det att studien undersöker det som den 

avser att undersöka (Bryman, 2018, s. 73).  Denna studie har en hög grad av 

trovärdighet då forskningsfrågorna är tydligt kopplade till studiens syfte och då 

transkriptionerna har genomförts på ett noggrant sätt. Dessutom har de medverkande 

respondenterna en bred erfarenhet kring arbete i och med ett tvålärarskap. 

Sammantaget gör detta att syftet, att åskådliggöra respondenternas egna erfarenheter 

gällande tvålärarskap, har uppnåtts.  

4 Resultat och analys 

Resultatet från de genomförda telefonintervjuerna presenteras genom studiens fyra 

forskningsfrågor (4.1–4.4). Respondenterna kommer att benämnas L1-L6 samt R1-R3. 

Därefter följer en tolkning av resultatet som genomförts med hjälp det teoretiska 

perspektivet. Tolkningen presenteras genom fyra kategorier där lärande och utveckling 

ses i en dialogisk kontext (4.5.1–4.5.4).  

4.1 För- och nackdelar med tvålärarskap 

Resultatet av studiens intervjuer visar att de tillfrågade lärarna och rektorerna 

övervägande beskriver fördelar med ett tvålärarskap. Merparten av respondenterna 

framhöll att möjligheten till kommunikation och samarbete i lärarparet var en av de 

största fördelarna. 



 17 

Jag och min kollega gör all planering tillsammans. Vi har ju olika erfarenheter och olika 

bakgrunder så vi blir ju dubbelt så kompetenta. Den stora fördelen är att vi kan ta våra 

gemensamma kunskaper och slå ihop dem till något ännu bättre (L3).  

Att vara lärare kan vara väldigt ensamt men här är vi alltid två om allting. Vi är alltid två i 

klassrummet men vi har olika bakgrunder och olika tänk. Det är så himla berikande när man 

diskuterar elever, lektioner och inlärning. Att man är två som tänker, gör oss dubbelt så kloka! 

(L6). 

Tvålärarskapet kan även gynna lärarna i själva undervisningssituationen. I 

klassrummet skapar detta arbetssätt tillfällen för mer kommunikation mellan lärare 

och elev. Lärarna får möjlighet att avsätta mer tid till varje enskild elev, vilket gör 

undervisningen mer flexibel eftersom det alltid är två lärare i klassrummet. I 

förlängningen kan detta leda till en mer likvärdig och rättvis bedömning då dialogen 

mellan lärarna ger en bredare bild av elevernas ämneskunskaper. Själva 

bedömningsprocessen kan även upplevas som mindre påfrestande vid ett 

tvålärarsystem. Detta var något som merparten av de tillfrågade respondenterna 

påtalade under intervjuerna. 

Jag behöver inte springa runt själv längre. Vi är flexibla tillsammans och kan plocka ut enskilda 

elever utan att känna att nu är det kaos inne i klassrummet. Jag har alltid min kollega att bolla 

med, det jag inte ser kan kollegan se. Vi har våra olika sätt att undervisa, vilket gör att vi kan möta 

betydligt fler elever (L5). 

De bedömningar och betyg som vi har idag, där läraren ska bedöma mycket utifrån vad som sker 

i klassrummet, gör det jättesvårt för läraren om den är ensam med 25–30 elever (R2). 

Sambedömning, vi kan ju sambedöma och det ger ju stora fördelar för då blir ju undervisningen 

likvärdig (L3). 

Emellertid uttryckte respondenterna att det kunde finnas en viss problematik vid ett 

arbete i tvålärarskap. Detta kunde bottna i en brist på kommunikation och dialog 

mellan lärarna, vilket framförallt berodde på avsaknad av personkemi. I ett 

tvålärarskap är det viktigt att se fördelarna av ett gott samarbete i lärarparet. Om 

lärarna hamnar i en svårighet i samarbetssituationen uttrycker merparten av 

respondenterna att det krävs styrning och handledning från skolledningens sida.  

Det är ju väldigt beroende av vilken kollega du hamnar med. Det vill ju till, man får ju fila på visa 

kanter hos sig själv för att få det att fungera och det är ju folk mer eller mindre benägna att göra 

(L5). 
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Det krävs att man leder detta tvålärarskap och att man tror på att det ska fungera. Man ska inte 

tro att lärare är lyckliga bara för att de är två. Ibland så glömmer man bort att det är inte bara att 

dela på arbetsbördan de ska även kunna jobba ihop.  Det har jag märkt att i vissa av mina lärarpar 

så måste jag gå in och ha en diskussion om vad detta tvålärarskap innebär (R3). 

Vid införandet av ett tvålärarsystem kan rollerna för många inom skolans organisation 

förändras. Assistenttjänster kan succesivt fasas ut på grund av de ökade 

lönekostnaderna för lärarna och även personalen inom fritidsverksamheten kan 

komma att påverkas negativt. 

Om man gör den här omställningen så kan det bli en oro i fritidsverksamheten och där har man 

en liten utmaning. Många som arbetar på fritids arbetar också som resurspersoner och 

elevassistenter, vilket kan göra att heltidstjänster omvandlas till deltidstjänster (R2). 

Det delade ledarskapet som följer av en omorganisation till ett tvålärarsystem kan 

innebära en omställning för lärarna. Både i en positiv och en negativ bemärkelse. Två 

av respondenterna berättade att tvålärarskapet skapade utrymme för mer flexibla 

arbetsvillkor och mer tid till praktiska förberedelser inför lektionerna. Dock menade 

vissa av respondenterna att det delade ledarskapet till viss mån kunde vara 

problematiskt, särskilt i ett tidigt stadie, eftersom lärarna inte är vana vid att det finns 

någon annan som ser allt som händer och sker i klassrummet.  

Det är ju också lättare om man bara ska till tandläkaren eller vara ledig någon enstaka dag. Då 

kollar vi bara av med varandra och oftast är det inga problem (L3). 

Jag har även fått mer koll på min arbetstid och hinner med det jag ska. Jag hinner till och med 

laminera och fixa spel, det har jag aldrig hunnit med tidigare (L6). 

Sen är det ju en omställning för lärare, trots att vi arbetar mycket mer kollegialt än vad vi gjorde 

för en 10 – 15 år sedan. För nu har man ju en kollega med sig i klassrummet. Man gör saker 

tillsammans (R2). 

Vi är några som har jobbat ganska länge och vi är ju vana vid att gå in i våra klassrum och stänga 

dörren, men det har ju försvunnit nu. Nu så sker allting för en öppen ridå (L5). 

Tvålärarskap behöver inte passa alla. En av respondenterna beskrev tjusningen med 

att vara själv i sitt klassrum. Dock påpekade samma person att denna tjusning kunde 

avta med åren.  

Om jag tänker tillbaka på mig själv när jag jobbade som lärare älskade jag att vara ensam med 

min grupp. Den här känslan av att jag har eleverna i min hand och de lär sig. Det är verkligen helt 
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fantastiskt. Men när man blir lite äldre så märker man att det inte räcker att vara en i klassrummet 

hur fantastisk man än skulle vara (R1). 

De flesta av de tillfrågade lärarna menade dock att tvålärarskapet gör arbetet roligare. 

Att vara två som gemensamt delar på både framgångar och motgångar är något som 

många i studien lyfte som tvålärarskapets starkaste fördel.  

Lärare som arbetar i tvålärarskap säger ofta att när det går bra och när man har ett riktigt flow då 

är man ju två som tillsammans rider på den vågen, och när det är riktigt jäkligt, jobbigt och tufft 

så är man ju två i det också (R2). 

Det är mycket roligare att gå till jobbet när jag vet att vi ska göra någonting tillsammans än att 

man ska dra hela lasset själv (L5).  

Jag kan ju tycka att jag är jättemorgontrött och det suger att gå upp på morgonen men när jag 

kommer hit och träffar min kollega och mina elever då blir jag så glad (L6). 

Sammanfattningsvis betonade merparten av respondenterna att det var positivt att 

arbeta i ett tvålärarsystem och ingen av de tillfrågade ville gå tillbaka till det gamla 

systemet med en lärare i klassrummet. En av rektorerna menade dessutom att 

tvålärarskap kan höja attraktionskraften på yrket.  

Attraktionskraften till läraryrket tror jag är superviktig och att den kan höjas med ett tvålärarskap. 

Som lärare vill man ju göra ett bra jobb, man vill ju att eleverna ska lyckas. De flesta lärare slutar 

för att de inte kan göra det som förväntas av dem, så jag tror faktiskt att med ett tvålärarskap 

skulle man få tillbaka många lärare i arbete (R2).  

Jätteroligt och jag tror att det är många i huset nu som aldrig i livet kan tänka sig att gå tillbaka 

till att vara ensamma i klassrummet igen! (L5). 

Under intervjun ställdes frågan om tvålärarskap kunde vara ett vinnande koncept. 

Ja! Ja det är ett superja, utan tvekan! Både jag och min kollega är väldigt ambitiösa och vi älskar 

vårt jobb (L6).  

Ja! Jag skulle vilja skrika ut det här, hur fan bra det här är, jag måste svära. Det är som sagt ett 

vinnande koncept och det kan man ju faktiskt våga säga eftersom man har jobbat så pass länge 

och har det andra att jämföra med. Allt pekar definitivt på att det här är ett vinnande koncept, för 

eleverna och för oss vuxna. Herregud, det är ju mycket roligare att jobba, jag skulle aldrig, aldrig, 

vilja gå tillbaka till det där andra (L4). 
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4.2 Anledningar till tvålärarskap 

Resultatet visar att två av de främsta anledningarna till att skolorna i studien infört ett 

tvålärarsystem var på grund av låg måluppfyllelse och skolans socioekonomiska 

upptagningsområde. De tillfrågade lärarna och rektorerna upplevde att en förändring 

var nödvändig för att höja elevernas kunskapsresultat. Respondenterna såg 

tvålärarskapet som en möjlig lösning på den låga måluppfyllelsen. 

Vår skola ligger i ett utsatt socioekonomiskt område med många elever med annan kulturell 

bakgrund och vi har haft stora problem med låg måluppfyllelse (L6). 

Något som även framkom under intervjuerna var att många av skolorna hade valt att 

införa tvåläraskap på grund av att många elever hade en annan kulturell och språklig 

bakgrund, vilket gjorde att skolans resurser inte räckte till. En av respondenterna gav 

uttryck för att anledningen till tvålärarskap var på grund av att de existerande 

resurserna (elevassistenter, specialpedagoger), inte användes på bästa sätt.  

Vi började fundera på hur vi skulle kunna göra någonting annat med de resurser som vi redan 

hade. Om vi gör som vi alltid har gjort kommer vi få ett resultat som vi alltid har fått (R3). 

Flera av lärarna uttryckte att införandet av tvålärarskap bottnade i att de hade 

svårigheter i att uppfylla sina uppdrag. Detta ledde till att en omorganisation blev 

nödvändig och därav började de arbeta med ett tvålärarsystem. Det nya arbetssättet 

visade sig ge bättre studieresultat hos eleverna samt en bättre arbetsmiljö, med lägre 

sjuktal, hos lärarna. Många av de tillfrågade respondenterna gav uttryck för att de 

tidigare känt oro och stress kring de ökade kraven inom yrket.  

Efter tre år så hade sjuktalen minskat och kvalitén på undervisningen ökat (R2). 

Innan kom jag från en skola där jag hade 27 elever själv och jag var helt slut. Jag kunde inte stå 

för kvalitén på min undervisning. Jag höll på att gå in i väggen, jag mådde inte bra, jag kände inte 

att jag hann med. När jag fick se den här annonsen så var det inte så svårt för mig att flytta på mig 

(L6). 

4.3 Tvålärarskapets inverkan på elevers läs- och 

skrivutveckling 

I studien menade de tillfrågade lärarna och rektorerna att ett tvålärarskap kan ge elever 

fler möjligheter till såväl inflöde som utflöde av det talade språket. Respondenterna 
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ansåg att arbetssättet skapade utrymme till nya gruppkonstellationer inom klassen. 

Detta gjorde att eleverna fick fler tillfällen till att föra samtal i mindre grupper, vilket 

enligt respondenterna skulle kunna ha en positiv inverkan på elevernas läs- och 

skrivutveckling. Respondenterna menade även att med ett tvålärarskap blir väntetiden 

för eleverna i klassrummet betydligt kortare. Arbetssättet gör dessutom 

undervisningen mer varierad och flexibel, vilket också kan vara gynnsamt för elevernas 

språkutveckling. 

Det är svårt att säga hur det har påverkat eleverna. Men känslan är ju att vi lättare kan se och 

möta eleverna. Känslan är helt klart att vi kan se fler elever och stötta dem mot målen utifrån 

deras nivå (L1).  

Man märker en nivåskillnad. Att de som har undervisats med tvålärarskap sedan årskurs ett har 

en fördjupad kunskap. Jag tror att det handlar om att det blir mindre tid som eleverna måste sitta 

och vänta (R2).  

Jag tog de svagaste eleverna vid läsning och gick iväg med dem och då kunde min kollega vara 

kvar med den större delen av gruppen som kunde läsa sin bok själva. Den möjligheten hade jag 

inte tidigare med de svaga läsarna. Nu kan jag faktiskt sitta och läsa högt för de elever som behöver 

det (L5). 

Flera av de tillfrågade lärarna och rektorerna menade att tvålärarskapet möjliggjorde 

för en mer individualiserad undervisning, vilket kan vara särskilt gynnsamt för både 

låg- samt högpresterande elever. Arbetssättet kan frigöra en av lärarna så att denne 

kan stötta enskilda elever i klassrummet. Tvålärarskapet bidrar även till att lärarna kan 

utnyttja varandras expertkunskaper genom att dela upp ämnena mellan varandra, 

vilket kan öka kvalitén på undervisningen.   

Vi turas för det mesta om att leda lektionerna. Min kollega har lett svenskundervisningen och jag 

har mer lett matematiken. En står framme i klassrummet och den andra står kanske lite längre 

ned eller sitter bredvid någon elev som behöver det för att kunna stötta och hjälpa när det behövs. 

Det finns även möjligheten att kunna jobba med bara några få elever om det behövs (L1). 

Det blir ju mer individanpassat utifrån eleverna eftersom vi kan slå ihop grupper och göra olika 

konstellationer. Det kan ju vara så att vissa behöver göra fördjupningsuppgifter. Vi har ju ganska 

många som ligger en årskurs över och det kan vi tillgodose när vi kan ändra om i grupperna. Det 

blir mer individanpassat och det är även mycket lättare att fånga upp elever som riskerar att halka 

efter (L3). 

Den utökade tiden som lärarna får med varje elev var även något som eleverna 

uppskattade. De tillfrågade respondenterna gav många exempel på hur eleverna 
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uttryckt sig positivt till tvålärarskapets kommunikativa och relationsstärkande sida. En 

av skolledarna beskrev även att elever i efterhand berättat att de själva upplevt sina 

ämneskunskaper som starkare än de elever som inte undervisats i ett tvålärarskap. 

Eleverna säger att nu har läraren tid med mig, nu ser ju läraren mig och nu vet ju läraren vad jag 

kan. Som en elev uttryckte det: jag har bättre kunskaper än mina gymnasiekamrater och det är 

för att jag har gått i ett tvålärarsystem. Det är klockrent! (R2). 

För de elever som har något att jämföra med så är de väldigt positiva. De säger saker som: jag får 

hjälp mycket fortare, det finns alltid någon som har tid med mig, jag blir alltid sedd, det är alltid 

någon som pratar med mig på varje lektion (L5). 

4.4 Nödvändiga ramfaktorer vid ett tvålärarskap 

För att tvålärarskap ska kunna bedrivas visar resultatet att det finns vissa nödvändiga 

ramfaktorer. Alla respondenter var eniga i att tvålärarsystem till en början kräver extra 

ekonomiska resurser till följd av de ökade lönekostnaderna. 

Vår rektor har funderat länge över det här med tvålärarskap men det är ju ganska dyrt. Det ska ju 

till extra pengar och man ska anställa folk och styra om hela huset (L5). 

Dock är inte resultatet entydigt i på vilket sätt ett tvålärarskap bäst kan finansieras. 

Flera av skolorna i studien hade fått ett ekonomiskt tillskott från kommunen vid 

införandet av tvålärarsystemet. Emellertid visar resultatet att tvålärarskap även går att 

införa utan detta extra tillskott. Flera av respondenterna menade att en omfördelning 

av befintliga resurser kunde vara ett sätt att bekosta omorganisationen. Nedskärningar 

av exempelvis elevassistenttjänster och andra specialpedagogiska instanser kunde 

även vara ett sätt att möjliggöra för ett tvålärarskap enligt de tillfrågade.  

Dels har vi större grupper eftersom att vi har både svenska och svenska som andraspråks elever i 

klassrummet. Dels har vi fått finansiera vårt tvålärarsystem själva så det har ju blivit lite på 

bekostnad av vårt resursteam. Vi har inte längre ett ställe dit eleverna kan gå för att få resurstid, 

exempelvis med specialpedagogen. Så, såklart, är resursteamet stympat och de finns inte 

tillgängliga i den utsträckning som vi kanske är vana vid (R3). 

Vi har inga assistenter i klasserna. Vi har två specialpedagoger i matte och svenska som arbetar 

från förskoleklass till årkurs 6. Om det finns någon nackdel så är det att vi egentligen skulle ha 

velat ha fler specialpedagoger. Men kommunen satsar ju istället på tvålärarskapet (L6). 

Gemensamt för alla tillfrågade var att man valde att inte sätta in vikarier vid sjukdom 

och på så sätt dra ner på en del av utgifterna. Resultatet visar dock att när skolorna 
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väljer att inte sätta in vikarier så ger det inte bara ekonomiska fördelar. En av 

respondenterna uttryckte att även eleverna gynnades av detta då de ansåg att deras 

relationer med lärarna stärktes när det inte kom in en extern pedagog. De flesta av 

respondenterna tyckte inte att frånvaron av vikarier var någon särskild nackdel för 

deras arbetssituation men en av de tillfrågade påpekade att det kunde skapa en viss 

stress när läraren blev själv med klassen.  

Ibland kan man se att om någon är sjuk, då blir det som en enorm panik hos läraren då vi inte har 

någon vikarie. Så det är en utmaning (R1). 

En sak som eleverna lyfter som någonting positivt är att man inte behöver vikarier! Eleverna 

menar att de kan ju alltid fortsätta att jobba (R2). 

Dock menade en av de tillfrågade rektorerna att rutinen kring att inte sätta in vikarier 

vid sjukdom är något som ledningen tydligt måste kommunicera till alla medarbetare 

som ett sätt för att tvålärarskapet ska fungera ekonomiskt. 

Om man är två lärare i samma klass så sätter man inte in vikarie första veckan. En vecka får man 

klara. Det brukar inte vara några problem (R2). 

Emellertid påpekade en av respondenterna att tvålärarsystemet inte behöver vara extra 

kostsamt i längden eftersom systemet kan bidra till färre sjukskrivningar. Dock är det 

en fördel om politikerna i kommunen vill satsa på ett tvålärarskap.  

På sikt blir det billigare för vi har lägre sjuktal. Vi har fler lärare som faktiskt jobbar med det som 

de har utbildat sig för. Men för att det ska bli riktigt bra så måste man ha med sig politikerna (R2). 

Vid införandet av ett delat ledarskap kan det krävas en viss vägledning och stöttning 

från skolledningens sida. Merparten av respondenterna gav uttryck för att utan 

vägledning kunde samarbetet i lärarparet bli bristfälligt.   

Det är inte bara att dela jobbet mitt itu. Det är viktigt att de kan samarbeta bra ihop också (R1). 

Vi saknade handledning. Eftersom det här är ett nytt arbetssätt så hade det varit bra med 

handledning i hur man kan samarbeta. Dels i hur tvålärarskapet ska fungera i klassen men även i 

hur det fungerar kontra ett arbetslag (L1). 

En av de tillfrågade rektorerna påpekade att lärarparen inte får bli för isolerade i sitt 

tvålärarskap och att det därför är skolledningens ansvar att strukturera upp 

tvålärarskapet för att bibehålla det kollegiala arbetet i skolans arbetslag. Denna rektor 

påpekade även att skolledningen spelar en viktig roll för att undvika osämja mellan de 
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anställda. Detta är särskilt viktigt på mindre skolor där det kan bli svårt att alternera 

lärarparen. 

Sen får man se upp som rektor så att de här två som arbetar ihop inte blir så tighta att de inte 

behöver arbetslaget. Vi jobbar mycket med det här i de olika arbetslagen. Lärarna måste vara 

medvetna om att vid nästa tjänstefördelning så kan de få jobba med en annan kollega. Vi försöker 

skapa ett ”vi”-tänk (R2). 

Lärare kan komma att sluta om de inte klarar av att jobba så tight i lärarparet. Där behöver man 

som rektor vara jättetydlig. Jag har varit med om att man har tyckt att det har varit jättejobbigt i 

början men när man sedan har jobbat med det så har det funkat. Jag tror att man behöver vara 

väldigt öppen i sitt förhållningssätt och i vad man förväntar sig av de som man jobbar med. Sen 

kan det ju också vara så att man får två stycken som ämnesmässigt ska jobba ihop men att det 

bara inte funkar mellan de två. Är man en stor skola så kan man göra varianter men på en liten 

skola blir det mer sårbart (R2).  

För att ett framgångsrikt tvålärarskap ska kunna bedrivas krävs ett gott samarbete i 

lärarparet. Emellertid behöver det finnas tid för lärarna att utarbeta detta samarbete. 

Alla tillfrågade respondenterna betonade att det är oerhört viktigt att denna 

planeringstid finns schemalagd för att detta ska gå att genomföra. När lärarna får tid 

till gemensam planeringstid skapar det ett mer lustfyllt arbete och gör dessutom 

undervisningen mer välplanerad. 

Det är mycket roligare att planera och undervisa nu. Jag sitter inte själv med det utan jag har en 

kollega. Min kollega och jag har en tid på våra scheman varje vecka så vi inte behöver springa runt 

och jaga varandra och fundera över när vi ska träffas. Vi har vår tid på schemat där vi träffas och 

planerar. Jag har aldrig varit så välplanerad i hela mitt liv som jag är nu. Det är jätteskönt! (L5). 

4.5 Lärande och utveckling i en dialogisk kontext 

Resultatet tolkas utifrån studiens teoretiska perspektiv där dialog och kommunikation 

i samspel med andra ses som en grundsten till människans utveckling. De dialoger 

människan för med sin omgivning ses ur perspektivet som nödvändiga för människans 

identitetsskapande och som nyckeln till förståelse och kunskap. Tolkat ur detta 

perspektiv antas tvålärarskap möjliggöra för en mer dialogisk undervisning. Vid 

analysen av resultatet blev vissa teman synliga i de tillfrågade lärarnas och rektorernas 

utsagor. Dessa teman mynnade ut i följande fyra kategorier: dialogens betydelse för 

läraren, dialogens betydelse för eleven, skolan som en dialogisk organisation samt 

orsaker och effekter av en dialogisk undervisning. 
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4.5.1 Dialogens betydelse för läraren 

Utifrån studiens teoretiska perspektiv ses dialogen som en grundsten till människans 

utveckling, då livet i sig består av att ständigt ställa frågor och lyssna till omgivningens 

diskurser. Genom att införa ett tvålärarskap kan möjligheterna till fruktbara dialoger 

skapas i betydligt större utsträckning. Dessa dialoger kan även höja motivationen hos 

lärarna då systemet medför en ansvarsfördelning och en möjlighet för lärarna att lära 

av varandra. Detta var något som de i studien tillfrågade lärarna och rektorerna var 

rörande överens om. Genom den utökade dialogen mellan lärarna kunde ett utbyte av 

kunskaper ske, vilket gjorde att lärarna lärde av och med varandra. Detta 

överensstämmer väl med studiens teoretiska perspektiv där dialogen ses som nyckeln 

till såväl kunskap som utveckling (Bachtin, 1986, s. 88–89). Flera av lärarna och 

rektorerna uttryckte sig även positivt till tvålärarskapets möjlighet till ett delat ansvar. 

Lärarna beskrev att de tack vare det delade ansvaret kunde få utökad tid till 

förberedelser inför lektionerna, vilket ledde till en mer välplanerad och varierad 

undervisning. Resultatet visar även att lärarna i studien upplevde att tvålärarskapet 

gav dem mer tid till varje enskild elev, vilket gjorde att väntetiden för eleverna 

minskade. Den utökade tiden gav möjlighet till djupare resonemang och dialog mellan 

lärare och elev, vilket enligt studiens teoretiska perspektiv är avgörande för all form av 

kunskapsutveckling (Dysthe, 1996, s. 66).  

Några av studiens tillfrågade respondenter beskrev att tvålärarskapet kunde ge en 

mer rättvis och tillförlitlig bedömning, eftersom två lärares perspektiv i klassrummet 

kan ge en bredare bild av elevernas kunskaper. Detta kan leda till en minskad 

påfrestning hos lärarna, vilket tar bort en del av stressen vid bedömningssituationen. 

Med två lärare i klassrummet blir undervisningen dessutom mer individanpassad och 

likvärdig. Några av lärarna berättade att de under lektionstid kunde skapa mindre 

grupper i klassrummet utifrån elevernas olika kunskapsnivåer och på så sätt fördela 

arbetsuppgifterna mellan varandra. Lärarna berättade även att arbetssättet gav 

utrymme till en uppdelning av skolämnena utifrån deras egna kompetensområden, 

vilket kan höja kvalitén på undervisningen. Genom detta förfaringssätt ges eleverna 

större möjlighet till att ställa frågor och till att få fylliga och informationsrika svar, 

vilket enligt studiens teoretiska perspektiv är avgörande i en undervisningssituation 

(Dysthe, 1996, s. 67–72).   

Resultatet tyder på att en bristande dialog i lärarparet kan skapa hinder i 

undervisningssituationen. Merparten av de tillfrågade lyfte att personkemin mellan 
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lärarna är av stor betydelse för att ett tvålärarskap ska fungera. Lärarna menade att 

utan ett gott samarbete, kommunikation och fördelning av ansvar, kan ett tvålärarskap 

bli svårt att bedriva. Även rektorerna poängterade att när det brister på någon av dessa 

punkter krävs det insatser från ledningen. En av respondenterna berättade om lärare 

som valt att säga upp sig på grund av att personkemin i lärarparet saknades. Tolkat ur 

studiens teoretiska perspektiv innebär en bristande kommunikation och dialog mellan 

lärarna svårigheter för att bedriva en utvecklande undervisning (Dysthe, 1996, s. 63–

64). 

Vidare visar resultatet att en del av respondenterna upplevde det delade 

ledarskapet som en nackdel. Vissa av lärarna berättade att det inte bara var att dela 

arbetet rakt av, utan att detta innebar att lärarna ibland var tvungna att göra 

kompromisser mellan varandra för att inte onödiga konflikter skulle uppstå. Sett ur 

studiens teoretiska perspektiv behöver emellertid konflikter inte alltid vara något 

dåligt. Samstämmiga dialoger skapar sällan det största utbytet utan det är i 

motsättningarna mellan olika tankar som en djupare förståelse kan uppstå (Dysthe, 

1996, s. 67–72). 

4.5.2  Dialogens betydelse för eleven 

I genomgången av resultatet framgår inte att respondenterna sett några mätbara 

skillnader i elevernas läs- och skrivutveckling efter att tvålärarskapet införts. Detta kan 

ha sin förklaring i att tvålärarskap är ett relativt nytt arbetssätt på skolorna i studien. 

Dock visar resultatet att alla tillfrågade lärare och rektorer var rörande överens om att 

känslan kring elevernas läs- och skrivutveckling var positiv. Respondenterna menade 

att tvålärarsystemet skapade möjligheter för mer lärartid och mindre väntetid för varje 

elev, vilket ger eleverna effektivare arbetstid. Systemet skapar också bättre relationer 

mellan lärarna och eleverna samt en mer varierad undervisning. Sammanfattningsvis 

menade lärarna att dessa faktorer på sikt borde stärka elevernas läs- och 

skrivutveckling. Lärarna i studien ansåg dessutom att tvålärarskapet kunde göra 

undervisningen mer nivåanpassad eftersom två lärare lättare kan skapa mindre 

grupper inom klassen där varje elevs behov kan tillgodoses. I förlängningen menade 

lärarna att detta ledde till en mer rättvis och likvärdig bedömning. Sammantaget kan 

detta tolkas som att tvålärarskap borde gynna elevers läs- och skrivutveckling.  

Några av respondenterna ansåg att eleverna även fick ett ökat inflöde av det 

svenska språket eftersom tvålärarskapet frigjorde tid till fler samtal i klassrummet. 
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Lärarna gav uttryck för att alla inblandade, både elever och lärare, genom detta 

arbetssätt fick mer talutrymme. Tolkat ur studiens teoretiska perspektiv krävs det att 

ord och begrepp sätts in i ett sammanhang, en kontext, för att ges en mening (Dysthe, 

1996, s. 65). Genom att skapa en dialog runt orden och begreppen kan en djupare 

förståelse uppstå hos eleverna. När det finns två lärare i klassrummet hålls dialogen 

vid liv på ett naturligt sätt. Utan dialogen kan många begrepp och ord bli till tomrum, 

meningslösa yttranden utan en djupare innebörd. Inom det teoretiska perspektiv som 

studien vilar på ses kommunikation och dialog som nyckeln till såväl kunskap som 

identitetsutveckling. 

4.5.3 Skolan som en dialogisk organisation 

Genomgången av resultatet visar att många av de tillfrågade respondenterna menade 

att tvålärarsystemet infördes till följd av skolornas upptagningsområde. Merparten av 

skolorna i studien låg i socioekonomiskt utsatta områden och respondenterna 

betonade att eleverna därför var i behov av extra stöttning. De tillfrågade menade att 

ett tvålärarskap kan öppna upp för en mer individanpassad undervisning eftersom två 

lärare har större möjligheter till att stötta och samtala med eleverna. Sett ur studiens 

teoretiska perspektiv, som betonar dialogens betydelse, kan ett tvålärarskap 

möjliggöra för ett mer kommunikativt arbete. Tvålärarskap kan leda till att eleverna 

får fler tillfällen till fördjupade dialoger och samtal. Genom dessa ökade 

samtalsmöjligheter kan bättre förutsättningar skapas för eleverna (Dysthe, 1996, s. 

67–72). Detta kan vara särskilt gynnsamt på skolor där den traditionella ensamma 

läraren inte räcker till.  

Resultatet pekar även mot att lokalernas utformning kan inverka på 

tvålärarskapet. Explicit uttalade sig ingen av respondenterna om skolans lokaler men 

utifrån deras utsagor gällande undervisningssituationernas utformning tyder 

resultatet på att lokalerna spelar en stor roll. Alla tillfrågade beskrev hur de under 

lektionstid brukade dela och variera elevgrupperna, vilket skulle kunna tyda på att det 

krävs tillgång till grupprum eller liknade. Genomgången av resultatet visar att 

gemensam planeringstid för lärarna och kollegiet är nödvändigt vid ett tvålärarskap. 

Både lärarna och rektorerna lyfte att utan denna tid för samarbete och dialog kan 

arbetet bli bristfälligt. Många av respondenterna valde att schemalägga sin 

gemensamma planeringstid för att inte riskera en bortprioritering av viktiga samtal. 

Detta stämmer väl överens med studiens teoretiska perspektiv som menar att dialogen 
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kräver en ömsesidig och aktiv relation för att skapa en förståelse mellan de inblandade 

(Dysthe, 1996, s. 67–72).  

Avslutningsvis menade en respondent att tvålärarskap kan göra läraryrket mer 

attraktivt. Genom tvålärarskapet kan lärarna föra fler dialoger med varandra och 

tillsammans skapa en bättre arbetsfördelning, vilket skulle kunna öka möjligheten för 

lärarna att uppfylla sina uppdrag. Detta harmonierar väl med studiens teoretiska 

perspektiv där dialogen ses som en framgångsfaktor för att ett samspel och utbyte 

mellan individer ska kunna äga rum (Jakobsson, 2012, s. 154).  

4.5.4 Orsaker och effekter av en dialogisk undervisning 

Utifrån resultatet framkom att några av lärarna beskrev elevernas kulturella och 

språkliga variation som en väsentlig anledning till införandet av ett tvålärarsystem. 

Dessa lärare menade att när skolan hade en hög andel elever med ett annat modersmål 

än svenska, försvårade detta undervisningen. Tolkat ur studiens teoretiska perspektiv 

styrker detta antagandet om att ett dialogiskt klassrum, där lärarna samarbetar och 

kommunicerar tillsammans, skapar bättre förutsättningar för såväl lärarnas 

arbetssituation som elevernas kunskapsutveckling (Dysthe, 1996, s. 66). 

En av respondenterna angav att anledningen till tvålärarskap berodde på att de 

resurser som redan existerade på skolan inte användes på bästa sätt. När skolan sen 

med hjälp av tvålärarskapet styrde om sina resurser kunde de ta tillvara på resursernas 

kompetenser på ett mer fördelaktigt sätt. Att organisera om undervisningen genom ett 

tvålärarskap är i linje med studiens teoretiska perspektiv som framhäver vikten av den 

kommunikativa kompetensen. När två lärare arbetar tillsammans i ett och samma 

klassrum skapas större möjligheter till dialog och diskurs (Brynolf, Carlström, 

Svensson & Wersäll, 2012, s. 216).  

En effekt av tvålärarskapet som synliggjordes i resultatet var fördelen med att inte 

sätta in vikarier vid sjukdom. Med två lärare i klassrummet behöver inte elevernas 

pågående diskurser brytas om en av lärarna skulle bli sjuk. Då kan den andra läraren 

på ett smidigt sätt ta över och fortsätta dialogen med eleverna. Tolkat ur studiens 

teoretiska perspektiv stärker detta tesen om den pågående dialogens roll som 

meningsbärare i klassrummet (Bachtin, 1986, s. 88–89).  

Ett tvålärarsystem kan även ha negativa effekter på skolans olika instanser. En av 

rektorerna påpekade att vid en omorganisation till ett tvålärarsystem kan det skapas 

förvirring i hela skolans organisation. Om ledningen på skolan inte är tydlig med vad 
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ett tvålärarskap innebär kan det skapa oförståelse hos personalen. Flera av 

respondenterna påpekade att avsaknaden av en tydlig ledning vid införandet var något 

som de upplevt som förvirrande. Något som även nämndes av de tillfrågade var att en 

omorganisation kan komma att påverka fritidsverksamheten i och med att resurs- och 

assistenttjänster omvandlas eller försvinner. Tolkningen av resultatet tyder därför på 

att en god kommunikation mellan alla inblandade på skolan är av största vikt för att 

tvålärsystemet ska fungera.  

Att införa ett tvålärarsystem kan kräva extra ekonomiska resurser i och med en 

ökning av lönekostnaderna. Merparten av de tillfrågade uttryckte att tvålärarskapet 

därför finansierades genom en form av kompetensväxling där resurser drogs in och att 

det till följd av detta inte sattes in vikarier vid sjukdom. En av respondenterna beskrev 

dessutom att de större klasserna som skapats på grund av tvålärarsystemet var en 

nackdel i undervisningssituationen. Läraren menade att det ibland inte hjälpte att vara 

två lärare i klassrummet eftersom vissa elevgrupper kan kräva ytterligare resurser. 

Resurser som inte längre var tillgängliga till följd av tvålärarskapets instiftande.  

Avslutningsvis menade alla tillfrågade i studien att ett tvålärarsystem kan göra 

läraryrket mer lustfyllt då man är två som delar på såväl framgångar som motgångar. 

Respondenterna uttryckte att de numera kände sig mer motiverade att gå till arbetet 

eftersom de visste att de hade en kollega som väntade. I förlängningen menade en av 

rektorerna att detta skulle kunna minska sjukskrivningarna inom läraryrket. Sett ur 

studiens teoretiska perspektiv sker allt lärande och all utveckling i samspel och dialog 

med andra, vilket ett tvålärarsystem skapar större möjligheter till.  

4.6 Resultatsammanfattning 

Sammanställningen av resultatet visar att de tillfrågade respondenterna i studien var 

övervägande positiva till tvålärarskap som arbetsmetod. Fördelar som framkom var: 

mer planeringstid, mer tid för eleverna, en fördelning av ansvaret i klassrummet samt 

en mer individanpassad undervisning. Sammantaget minskar detta arbetsbördan för 

läraren, vilket kan leda till ett mer lustfyllt arbete. Arbetssättet möjliggör för mer 

kommunikation och samarbete mellan lärarna. Detta kan leda till en utökad dialog i 

klassrummet. Resultatet visar även att ett tvålärarskap kan ge en mer tillförlitlig och 

rättvis bedömning. Emellertid pekar resultat även mot att det kan finnas vissa 

nackdelar med arbetssättet. Brist på personkemi mellan lärarna kan vara en stor 

nackdel med tvålärarskapet. Även större elevgrupper samt en neddragning av resurser 
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och vikarier var nackdelar som respondenterna påtalade. Vidare visar resultatet att 

tvålärarskap kan vara kostsamt under uppstartsperioden. En bristfällig ledning kan 

vara ytterligare en nackdel då det krävs ett gott samarbete, en god kommunikation 

samt en rättvis ansvarsfördelning i lärarparen. Utan ledning kan konflikter i lärarparen 

uppstå främst på grund av en oförståelse för vad ett tvålärarskap innebär. Dessutom 

kan omorganisationen komma att påverka hela skolans verksamhet inklusive 

fritidshemmet genom att assistenttjänster omvandlas eller försvinner. 

Resultatet antyder att den främsta anledningen till att tvålärarskap införts på 

skolorna i studien är på grund av låg måluppfyllelse. Det framkom även att skolornas 

socioekonomiska områden kunde inverka på beslutet att införa detta system. Fel 

användning av existerande resurser samt en önskan om att höja yrkets attraktionskraft 

var även anledningar som nämndes av några av respondenterna i studien.  

Alla tillfrågade i studien ansåg att tvålärarskap borde påverka elevers- läs och 

skrivutveckling i en positiv bemärkelse. Detta bottnade i de fördelar som systemet 

medför samt i det ökade in- och utflödet av det svenska språket. Emellertid visar inte 

resultatet några mätbara skillnader på elevers läs- och skrivkunskaper efter införandet. 

Detta kan dock bero på att systemet var relativt nytt på många av de tillfrågades skolor.  

Avslutningsvis framgår det i resultatet att det krävs vissa ramfaktorer för att ett 

tvålärarskap ska kunna bedrivas. Dessa faktorer är: lokalernas utformning, gemensam 

planeringstid för lärarna samt extra ekonomiska resurser vid uppstarten. Dock är 

resultatet inte entydigt i hur finansieringen av ett tvålärarskap ska se ut. Vissa av 

studiens tillfrågade respondenter uttryckte att ett ekonomiskt tillskott från kommunen 

krävdes medan andra menade att en omfördelning av resurser var ett annat sätt. 

Gemensamt för alla tillfrågade var att systemet till viss del kunde finansieras genom 

att inte sätta in vikarier vid sjukdom.  

5 Diskussion 

Detta kapitel innehåller en diskussion gällande studiens resultat. Vidare följer en 

metoddiskussion och kapitlet avslutas med ett avsnitt rörande reflexivitet samt 

framtida forskning. 
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5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att åskådliggöra hur sex grundskollärare och tre rektorer 

uttrycker att de arbetar med tvålärarskap i undervisningen, samt hur (eller om) detta 

system påverkar elevers läs- och skrivutveckling. Syftet blev aktuellt eftersom såväl 

tidigare forskning som egna upplevelser visar att dagens lärare upplever svårigheter i 

att uppfylla sitt läraruppdrag till följd av resurs- och tidsbrist (Wallin, 2018). Även i 

styrdokumenten för skolan står det att alla elever ska ges ett aktivt lärarstöd för att få 

den stimulans, ledning och hjälp som de behöver (Skolverket, 2017, s.18), vilket kan bli 

svårt om läraren känner att denne inte hinner med sina arbetsuppgifter.  

Läraryrket har historiskt sett alltid varit ett ensamarbete sedan skolplikten 

infördes 1842 (Lagerberg, 2007, s. 15). Dock har det utpräglade ensamarbetet de 

senaste decennierna ersatts av ett mer samarbetsinriktat och kollegialt 

arbetslagsarbete, där samverkan i olika former blivit ett dagligt inslag i lärarens arbete. 

Tyvärr har det kollegiala arbetet inte lyckats sänka stressnivån hos lärarna utan allt fler 

lärare upplever resurs- och tidsbrist, vilket har lett till fler sjukskrivningar (Brynolf, 

m.fl. 2012, 47–50). Detta var även något som blev synligt i denna studie då merparten 

av de tillfrågade upplevde att arbetsbördan och stressen var för stor för en ensam lärare 

att bära. Dessutom pekar resultaten från senaste PIRLS-undersökningarna på att goda 

studieresultat nås av skolor som har hög personaltäthet (Mullis, m.fl. 2017). I denna 

studie menade respondenterna att elevers kunskapsutveckling gynnas av att det är fler 

pedagoger i klassrummet. Emellertid blev inga mätbara kunskapshöjningar hos 

eleverna tydliga i studiens resultat. Detta kan ha sin förklaring i att de flesta av skolorna 

i studien nyligen infört ett tvålärarskap och därför är det för tidigt att kunna uttala sig 

om kunskapsresultaten.  

Studiens resultat visade att alla respondenter var eniga i att tvålärarskap medför 

många fördelar för både lärare och elever. De tillfrågade upplevde att arbetssättet gav 

mer tid till eleverna, vilket gjorde undervisningen mer effektiv. Även tiden där eleverna 

sitter och väntar på att få hjälp från läraren blev kortare. Detta gjorde eleverna mer 

tillfredsställda i klassrummet och är i linje med tidigare studier som genomförts utifrån 

elevernas synvinkel, där elever tydligt fördrog en undervisning som bedrevs av fler 

lärare än en (Colburn, Sullivan & Fox, 2012, s. 156; Johannes, 2012, s.179). Detta tyder 

på att undervisning som bedrivs med två lärare eller fler skapar bättre förutsättningar 

för att kunna möta och tillgodose elevers behov. I den tidigare forskningen menade 
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eleverna i Gladmans studie att lärare som undervisar i par är mer benägna att skapa 

goda relationer till eleverna (Gladman, 2015, s. 130–148). Detta kan tolkas som att ett 

tvålärarsystem skapar bättre och djupare relationer mellan lärare och elever, vilket 

enligt studiens teoretiska perspektiv bottnar i dialogen som meningsbärare (Dysthe, 

1996, s. 65).  

Den utökade tiden med varje enskild elev kan även skapa möjlighet till djupare 

dialog och resonemang. Resultatet visade att många av de tillfrågade ansåg att detta 

ökade elevernas in- och utflöde av det svenska språket. De utökade samtalstillfällena 

borde i förlängningen kunna påverka elevers läs- och skrivutveckling positivt menade 

flera av respondenterna. En del av lärarna i studien brukade dela upp ämnena mellan 

sig för att nyttja varandras kompetensområden och på det sättet ge eleverna en bättre 

kvalité på undervisningen. Att dela på undervisningssituationerna var något som i 

tidigare studier användes för att väga upp för eventuella svagheter hos lärarna 

(Gladman, 2015, s. 130–148), vilket kan tyda på att två lärare är bättre än en. 

Konklusionen blir att genom ett tvålärarskap kan lärare använda sina ämnesmässiga 

kompetenskunskaper på bästa sätt.  

Som framgick av resultatet menade lärarna i denna studie att ett tvålärarssystem 

tog bort en del av stressen vid själva bedömningssituationen. Lärarna menade att när 

de kunde diskutera elever tillsammans med sin kollega kunde de gemensamt skapa sig 

en bild av elevernas kunskaper. Detta bidrog till en trygghet och ett lugn hos lärarna 

eftersom bedömningen blev mer tillförlitlig. Den tidigare forskning som denna studie 

berört nämner ingenting om att bedömningssituationen blir mer trovärdig vid ett 

tvålärarskap. Emellertid kan detta bero på att den tidigare forskningens syfte inte 

handlade om bedömning. Att vara två i bedömningsprocessen måste vara en fördel då 

det är två lärare som tillsammans kan återge sina versioner av hur eleverna i 

klassrummet presterar. Det är två lärare som kan se, höra och framförallt diskutera 

elevernas prestationer med varandra, vilket ur det dialogiska perspektivet är av yttersta 

vikt för att skapa en rättvis bild av varje enskild elev. 

Merparten av lärarna betonade att kommunikation är oerhört viktigt för att ett 

tvålärarskap ska kunna bedrivas med framgång. Lärarna uttryckte att en bra 

personkemi är avgörande, vilket kräver en god kommunikation och dialog i lärarparet. 

Detta är samstämmigt med Austins studie där det blev tydligt att tid måste avsättas för 

att lärarna ska få möjlighet att kommunicera gemensamt (Austin, 2001, s. 249–254). 

Konklusionen blir att det därför bör finnas någon form av styrning från skolledningens 
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håll för att denna tid ska kunna avsättas för lärarna. Om denna tid inte finns kan 

personkemin mellan lärarna brista. Både i denna studie och i Austins studie visade sig 

detta vara en av tvålärarskapets största nackdelar. Även i Gladmans studie framgick 

det att om konflikter uppstod mellan lärarna kunde undervisningen påverkas negativt 

(Gladman, 2015, s. 130–148). Sett ur denna studies teoretiska perspektiv styrker detta 

tesen om att dialogen är en nödvändig beståndsdel i alla sociala kontexter. Även 

skolans styrdokument betonar vikten av att eleverna ska inhämta kunskaper genom 

kommunikation, samarbete och dialog med andra (Skolverket, 2017, s. 9). Därför är 

det anmärkningsvärt att detta synssätt inte i någon större utsträckning återspeglas i 

läraryrkets utformning. Trots det kollegiala arbetet står läraren oftast själv i sitt 

klassrum förutom på de fåtal skolor i Sverige som har insett vinningarna av ett 

tvålärarsystem.  

Den främsta anledningen till att skolorna i studien valt att införa tvålärarsystem 

var på grund av låg måluppfyllelse samt skolornas socioekonomiska 

upptagningsområde. Merparten av de tillfrågade menade att dessa faktorer gjorde att 

det normala (en ensam lärare i klassrummet) inte räckte till. Lösningen blev att införa 

ett nytt arbetssätt för att på så vis komma tillrätta med de bekymmer som rådde på 

skolorna. Dock visar resultatet att tvålärarsystem kan vara kostsamt att införa, vilket 

kan vara förklaringen till att systemet ännu inte är så utbrett i Sverige. Den ekonomiska 

aspekten var inget som nämndes i den tidigare internationella forskningen. Detta kan 

bero på att tvålärarskap i den tidigare forskningen har bedrivits under en längre tid, 

vilket kan tyda på att ett välfungerande tvålärarsystem som har existerat under flera år 

inte behöver vara kostsamt i längden. En av respondenterna i denna studie menade 

även att sjukskrivningarna hade minskat sedan införandet av systemet och att detta 

medförde att kostnaderna långsiktigt skulle sjunka.  

Resultatet i denna studie skiljer sig från den tidigare forskningen på ytterligare en 

punkt. I de internationella studierna bedrevs tvåläraskap vanligtvis med en 

allmänlärare och en speciallärare i samma klass (Austin, 2001; Hang & Rabren, 2009; 

Almon & Feng, 2012).  Denna form av tvålärarskap var inte något som framgick i denna 

studie där arbetet bedrevs med två allmänlärare i samma klassrum. Frågan är om detta 

kan ha sin förklaring i att skolor i andra länder har kommit längre gällande inkludering 

och att dessa skolor valt att plocka in den externa specialpedagogiska resursen till den 

ordinarie undervisningen. En möjlig förklaring är att det kanske finns för få 

specialutbildade pedagoger i Sverige. 



 34 

Tidigare forskning rörande tvålärarskap visade att den största fördelen med 

systemet var de mätbara kunskapshöjningarna som kunde ses hos eleverna (Hang & 

Rabren, 2009; Gladman, 2015; Colburn, Sullivan & Fox, 2012; Almon & Feng, 2012; 

Sundqvist & Lönnqvist, 2016). Det var dock inte något som framkom i denna studie. 

Däremot var resultat i denna studie entydigt i att den största fördelen med ett 

tvålärarsystem är att det kan höja lärarnas egen glädje och motivation till att utföra sitt 

uppdrag. Tvålärarskap kan därför vara en av lösningarna till hur lärare kan återfinna 

lust och glädje till sitt arbete då en delad arbetsbörda är hälften så tung och:  

Att man är två som tänker, gör oss dubbelt så kloka! (L6). 

5.1.1 Slutsats 

Tvålärarskap kan vara ett arbetssätt som höjer måluppfyllelsen för skolor i 

socioekonomiskt utsatta områden. Arbetssättet kan även påverka elevers läs- och 

skrivutveckling positivt då systemet skapar en ökad dialog i klassrummet. Emellertid 

krävs en god kommunikation i lärarparen för att systemet ska fungera. Utan en 

fungerande dialog, där det finns tid för gemensamma samtal, går det inte att bedriva 

ett framgångsrikt tvålärarskap. En bristande dialog i lärarparet samt avsaknaden av 

personkemi kan skapa konflikter mellan lärarna. Detta kan leda till att tvålärarskapet 

snarare får en negativ inverkan på elevers utveckling. Konklusionen blir att 

skolledningens roll är av största vikt för att skapa en god dialog i lärarparet. Det är även 

skolledningens ansvar att avsätta tid där lärarna får möjlighet till gemensamma 

samtal. Tvåläraskap kan även vara ett sätt som får lärarna att må bättre på sina 

arbetsplatser eftersom arbetssättet skapar en högre motivation och glädje hos lärarna. 

Att dela på arbetsbördan kan även frigöra tid, vilket leder till att lärarna hinner med 

att utföra sina arbetsuppgifter. Därför bör fler skolor överväga att införa detta 

tvålärarsystem, särskilt i områden som är socioekonomiskt utsatta, där lärare utsätts 

för en tyngre arbetsbelastning. Då blir det lättare för läraren att uppfylla ett av sina 

huvudsakliga uppdrag. Att aktivt stötta, stimulera och leda varje enskild elev i 

klassrummet (Skolverket, 2017, s.18).  

5.2 Metoddiskussion 

Studiens valda metod kan ha kommit att inverka på resultatet. I denna undersökning 

användes en metod av kvalitativ karaktär och materialet samlades in med hjälp av 

semistrukturerade telefonintervjuer. Den kvalitativa metoden valdes då den stämmer 
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väl överens med studiens syfte och telefonintervjuerna gav tillräckligt mycket data för 

att få ett tillförlitligt resultat. Nackdelen med att använda sig av en telefonintervju är 

att frågeställaren inte fysiskt kan se respondenten när denne svarar på frågorna. Detta 

kan i sin tur leda till att frågeställaren inte reagerar på respondentens kroppsspråk eller 

fysiska uttryck på samma sätt som vid en fysisk intervju. Det finns även vissa 

indikationer på att en telefonintervju ger en lägre kvalité på den information som 

framkommer i intervjun. Vissa studier har visat att telefonintervjuer kan ge mer osäkra 

svar från respondenterna, mindre engagemang från de tillfrågade, misstänksamhet 

från respondenterna och en missnöjdhet med tidsåtgången under själva intervjun 

(Bryman, 2018, s. 264). Dock är dessa negativa aspekter inte något som framkommit 

under denna studies datainsamling utan snarare tvärtom. Respondenterna har alla 

varit engagerade och välvilligt inställda till att svara på alla frågor som skett via telefon. 

Svaren har dessutom varit uttömmande på ett sätt som varit berikande för studiens 

datamaterial. Genom att intervjua både lärare och rektorer gavs även en bredare bild 

av tvålärarskapet då personerna ger olika infallsvinklar till systemet. 

Emellertid hade en annan typ av datainsamlingsmetod, exempelvis observation av 

hur lärare och rektorer arbetar med tvålärarskap, kunnat ge en annan bild av 

arbetssättet. Då hade studien resultat kunnat visa hur det faktiska arbetet i 

klassrummet går till istället för hur respondenterna beskriver att de arbetar. En 

kombination av både intervjuer och observation vid datainsamlingen, det vill säga en 

triangulering, hade även kunnat skapa en större tillförlitlighet (Bryman, 2018, s.468). 

Genom att förena dessa tillvägagångssätt hade respondenternas utsagor kunnat 

dubbelkontrolleras. Detta blev dock inte aktuellt i denna studie då tiden vid 

genomförandet var begränsad. Det hade även gått att intervjua elever som undervisas 

genom tvålärarsystem för att skapa en annan infallsvinkel på studien. 

5.3 Reflexivitet 

I denna studie tolkades och analyserades det insamlade materialet med hjälp av 

studiens teoretiska perspektiv. Genom detta tillvägagångssätt skapades en distans 

samt en objektivitet i studiens alla faser.   
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5.4 Framtida forskning 

I denna studie låg fokus på hur lärare och rektorer beskriver arbetet med ett 

tvålärarskap. Framtida forskning skulle istället kunna fokusera på hur arbetet faktiskt 

bedrivs i klassrummet genom observationer och intervjuer under en längre tid. Då 

skulle konkreta resultat av tvålärarsystemets påverkan på elevers läs- och 

skrivutveckling kunna bli synliga genom en insamling av elevers språkliga 

textproduktioner. Detta skulle kunna ge en tydligare bild av tvålärarskapets långsiktiga 

effekter på elevers kunskapsutveckling. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide lärare 

• Hur kommer det sig att du/ni valt att arbeta med tvålärarskap på den här skolan? 

• När började du/ni arbeta på detta sätt? 

• Vid införandet av tvålärarskap, stötte du/ni då på några hinder? (Vilka? Från 

ledningen? Från kollegor?). 

• Vilka fördelar finns det med tvålärarskap? (Praktiska fördelar? Hur arbetet bedrivs? 

Fördelning av arbetsuppgifter? Gynnar det lärarna? Gynnar det eleverna? På vilket 

sätt?). 

• Vilka nackdelar finns det med tvålärarskap? (Dyrt, ekonomin? Större klasser? Högre 

ljudnivå? Stökigt? Samarbete mellan lärare?). 

• Har tvålärarsystemet påverkat elevernas resultat i ämnet svenska och i så fall hur?  

• På vilket sätt har tvålärarsystemet förändrat svenskundervisningen? 

• Hur har tvålärarsystemet påverkat elevers läs- och skrivutveckling i ämnet svenska?  

• Har du/ni märkt om tvålärarsystemet medfört att man drar ner på andra resurser?  

•  Skulle du/ni kunna beskriva hur ni arbetar med tvålärarsystem i just er klass? 

(Planerar ni tillsammans, delar ni klassen, om någon blir sjuk?). 

• Är detta tvålärarsystem ett vinnande koncept enligt dig? (Eller finns det 

utvecklingsmöjligheter? Om du skulle ändra på något, vad skulle det i så fall vara?). 
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Bilaga 2 – Intervjuguide rektor 

• Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med tvålärarskap på den här skolan? 

• När började ni arbeta på detta sätt? 

• Vid införandet av tvålärarskap, stötte ni då på några hinder? (Vilka? Vad sa exempelvis 

kommunen?) 

• Vilka fördelar finns det med tvålärarskap? (praktiska fördelar? Hur arbetet bedrivs? 

Fördelning av arbetsuppgifter? Gynnar det lärarna? Gynnar det eleverna? På vilket 

sätt?) 

• Vilka nackdelar finns det med tvålärarskap? (Dyrt, ekonomin? Större klasser? Högre 

ljudnivå? Stökigt? Samarbete mellan lärare?) 

• Vad krävs av skolledningen för att ett tvålärarskap skall kunna bedrivas? (för få elever, 

ovilliga lärare - hur gör man då? lokalernas utformning? Tid? Vårdnadshavare? ) 

• Finns risken att man drar ner på andra resurser vid ett tvålärarskap och i så fall varför? 

• Har tvålärarsystemet påverkat elevernas resultat i ämnet svenska och i så fall hur? 

• Är detta tvålärarsystem ett vinnande koncept enligt dig? (Eller finns det 

utvecklingsmöjligheter? Om du skulle ändra på något, vad skulle det i så fall vara?) 
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