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Sammanfattning 

För att man ska kunna undervisa elever som inte har svenska som sitt modersmål är det önskvärt att 

det finns en samverkan mellan modersmålslärare och lärare. Samverkan kan bland annat gå ut på att 

anpassa undervisningen så att eleven lär sitt andraspråk på bästa sätt. Därmed bör elevens behov och 

förkunskaper kartläggas men samtidigt också bli erbjuden modersmålsundervisning och 

studiehandledning som stöd för sitt fortsatta lärande.  

Syftet med denna studie är att redovisa för modersmålslärares uppfattning om samverkan och 

modersmålsundervisning. För att samla ihop data till vår studie har vi använt oss av en kvalitativ 

metod där vi genom ett snöbollsurval intervjuat åtta modersmålslärare.  

Utifrån de intervjuer vi har haft har vi sett ett behov där modersmålslärarens yrkesroll bör 

omdefinieras men samtidigt också tas på allvar. När det kommer till samverkan visade det sig att 

informanterna uppfattade det som ensidigt. Där modersmålsläraren är den partnern som tar mer del av 

den omfattande helheten gällande elevens behov och lärande än klassläraren.  
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Förord 

 

Vi är två studenter som studerar på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 

Universitet och som delar samma intressen och nyfikenhet beträffande modersmålsundervisning, 

främst hos elever som inte behärskar sitt andraspråk än. Utifrån vår egna erfarenhet av 

modersmålsundervisning i grundskolan och på arbetsplatsen har vi bevittnat situationer som har väckt 

frågor kring modersmålslärarens roll i skolan.  

Vi vill börja med att tacka alla informanter som har valt att medverka i vår studie, utan er skulle denna 

studie inte varit genomförbart. Ett stort tack till vår handledare Farhad Jahanmahan från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen. Dina idéer och konstruktiv kritik har varit givande för vårt arbete 

samt när vi hade problem med att få tag på informanter så hjälpte du oss att få tag på en informant som 

ledde oss till flera, en klassisk snöbollseffekt! 

Jag, Zana vill tacka min skrivpartner Rayhan för en rolig och lärorik tid under arbetets gång. Vårt 

samarbete tillsammans har byggt på ömsesidigt respekt vilket har lett till att vi har kunnat samarbeta 

väl, därmed en vän för livet. Jag vill även tacka min man som har varit ett otroligt stöd för mig. 

Därmed vill jag slutligen tacka min familj. 

Jag, Rayhan vill främst tacka Zana för en given tid där det har varit underbart genom att vi har stöttat 

varandra och gett varandra feedback. Detta har lett till att jag fått en vän för livet! Jag vill även rikta ett 

stort tack till min älskade familj som alltid har funnits för mig och stöttat när det har varit som 

stressigast.  

 

Al-ḥamdu lillāh 

(praise be to God)    

 

 Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Här redogör vi hur vi har lagt upp arbetet mellan oss. 

De första 2–3 veckorna fokuserade vi på att välja och läsa in oss på relevant litteratur, tidigare 

forskning och teori. Vi insåg tidigt att något inte stämde med syftet medan vi läste igenom de litteratur 

som vi hade. Det ledde till att vi blev tvungna att ändra. För att vara effektiva valde vi att dela upp 

arbetet. 

Vi har ständigt varit medvetna om de förändringar som vi har gjort i våra texter genom att skicka 

utkast till varandra efter varje genomförande del. Detta har gjort att arbetet fungerat väl och att ingen 

brist på kommunikation har uppstått. Vi har även haft sporadisk telefonkontakt vilket har underlättat 

för oss väldigt mycket, lika mycket som vi suttit på lantis och skrivit vår text. 

Zana –, Bakgrund, Teoretiskt perspektiv, Metod, Analys 

Rayhan – Inledning, Tidigare forskning, Resultat (transkribering och sammanfattning av intervjuerna), 

Diskussion 
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Inledning 

Idag har samhället förändrats och vi har fler elever med ett annat modersmål än svenska än tidigare. 

Dessa elever är i behov av anpassat stöd för deras lärande och utveckling i skolan. Skolan är en 

verksamhet som ska göra det möjligt för alla elever att kunna delta i undervisningen som främjar 

språkutvecklingen (Skolverket, 2008). Denna uppmärksammade ämnessituation riktas främst till 

elever som har ett annat modersmål än svenska och som möter på språkliga hinder under 

undervisningen i skolan (Skolverket, 2008). Dessa elever är i början av sin utveckling för att kunna 

lära sig ett nytt språk och behöver all typ av stöd som finns tillgängligt för en effektiv och lärorik 

inlärning (Skolverket, 2008).  

 

Nihad Bunar (2010) visar i sin forskning hur flerspråkiga elever uppnår målen genom att få 

undervisning både på sitt modersmål och svenska men han tar även upp att det råder idag brist på 

modersmålslärare och att det endast finns ett fåtal språk att utbilda sig till i lärarutbildningen. I 

skolverkets rapport – Med ett annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet från 

2008 visar att det på att modersmålsundervisningen och studiehandledning behöver utvecklas men 

däremot så visar rapporten på att de elever som deltar i modersmålsundervisningen får bättre betyg i 

slutet av grundskolan än de elever som inte deltar i undervisningen 

 

Under vår VFU period har vi båda från två olika håll kommit i kontakt med verksamma 

modersmålslärare och fått en inblick i hur de arbetar. Vi har även sett att modersmålsundervisningen 

är separerad från skolschemat och att det saknas en samverkan kring andraspråkselever mellan 

modersmålslärare och lärarna på skolan. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2011) står det att de som arbetar i skolan ska kunna samverka för att göra skolan till en 

miljö för elevernas utveckling och lärande.  

 

Enligt rapporten EDUCARE 2011:3 Tema: Tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska i 

mångkulturella storstadsskolor (2011) har man kunnat bedriva en hyfsad undervisning på både 

elevernas modersmål (arabiska) och svenska för att stärka elevernas andraspråk. Vilket för oss är 

väldigt intressant och som kommer att presenteras i ett kapitel i denna studie. Detta projekt har varit 

utgångspunkten för vår nyfikenhet kring modersmålsundervisningens betydelse för elever som inte 

behärskar det svenska språket och samverkan mellan modersmålslärarna och lärarna.  

 

 I Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) skriver Skolverket att nyanländas elevers 

skolbakgrund kan se olika ut, att vissa har grundliga skolerfarenheter medan andra inte har fått 

möjligheten att gå i skolan. Det innebär att eleverna som inte behärskar sitt andraspråk ännu ska kunna 

få den stöd de behöver av både sin modersmålslärare och sina lärare på skolan. 

 

Som lärare måste man vara medveten om att det tar lång tid för en nyanländ elev att kunna behärska de 

språkliga kunskaper som genomsyras i skolans olika ämnen (Skolverket, 2008). Studiehandledning på 

modersmålet samt modersmålsundervisning främjar elevers språkutveckling och det bidrar till att 

stärka elevernas självförtroende och studiemotivation (Skolverket, 2008).  

 

Bakgrund 
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Här definieras bakgrunden till modersmålsundervisning och samverkan.  

 

Kenneth Hyltenstam & Veli Tuomela i Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och 

minoritetsundervisning i Sverige från 1996 skriver att det var inte förrän under 1970-talet som 

hemspråksundervisningen, som det då kallades, blev en viktig del av skolan vilket berodde på den 

växande arbetskraftsinvandringen och att fler flyktingar sökte sig till Sverige. Detta ledde till att olika 

reformer blev till för att stärka möjligheterna för hemspråk i skolan och den 1 juli 1977 trädde 

hemspråksreformen i kraft och kommunerna var skyldiga att anordna undervisning samt 

studiehandledning (Hyltenstam, 1996). 

 

Hernán Concha i Modersmålsundervisningen i Sverige: en krönika från 2007, resonerar att 

modersmålet är det första språket som barnet lär sig och att den svenska skolan har i uppdrag att 

erbjuda modersmålsundervisning. Även studiehandledning i modersmålet ska erbjudas om eleven är i 

behov av språkligt stöd (Concha 2007).  Modersmålsundervisningen syftar till att eleverna ska kunna 

utveckla sina kunskaper i sitt förstaspråk för att underlätta språkutveckling och lärande inom olika 

ämnen (Skolverket, 2011). Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar ett förtroende till 

att använda sig av språket (Skolverket, 2011). 

 

 För att ha rätt till modersmålsundervisning krävs det att båda föräldrarna eller den ena föräldern har 

ett annat modersmål än svenska samt att eleven behärskar språket och kan använda den i sociala 

sammanhang (Concha, 2007). Tidigare beskrevs modersmålsundervisningen som stödundervisning 

och bestod av undervisning i svenska som främmande språk enligt Hyltenstam & Tuomela (1996).  

 

Concha (2007) skriver att det är vanligt att modersmålsundervisningen sker efter skoltid. Fram till 

1991 integrerade man in undervisningen i skolschemat och för de som valde att delta i undervisningen 

fick gå ifrån en annan ämnesundervisning vilket gav oönskade konsekvenser Vilket Salameh skriver i 

Flerspråkighet i skolan från 2012. Efter 1991 gjorde man det möjligt för eleverna att delta i 

modersmålsundervisningen efter skoltid (Salameh, 2012).   

 

Organiseringen av modersmålsundervisningen kan ske på olika sätt beroende på vilken kommun som 

verksamheten tillhör (Skolverket, 2008). Rapporten visar på att både modersmålsundervisningen och 

studiehandledningen sker genom ett så kallat köp- och säljsystem som innebär att skolorna efterfrågar 

modersmålslärare via ett språkcentrum som i sin tur skickar ut ”beställningen” det vill säga 

modersmålsläraren (Skolverket, 2008).  

 

I Socialstyrelsens rapport Samverka för barns bästa – En vägledning om barns behov av insatser från 

flera aktörer från 2013, är ett bra tecken på en fungerade samverkan att det finns en väl synlig styrning 

på alla ledningsnivåer det vill säga att ledningen ska kunna förankra samverkan på lägre nivåer 

(Socialstyrelsen, 2013). För att en samverkan ska fungera krävs det att det sker ett samspel mellan de 

grundläggande delarna styrning, struktur och samsyn (Socialstyrelsen, 2013). I sin tur kan det brytas 

ner till flera olika komponenter såsom förankring, harmonierande regelverk, tillräcklig med resurser, 

dokumentation, gemensamt synsätt o.s.v. (Socialstyrelsen, 2013)  

 

Det krävs även struktur i samverkan vilket kan göras genom att man har en tydlig arbetsfördelning och 

rutiner. Dessutom behövs det ett avtal, riktlinjer och samordnarfunktion för att samordna insatser och 

följa upp resultat för att kunna bygga upp en tydlig struktur (Socialstyrelsen, 2013). När flera aktörer 

ska samverka krävs det en gemensam problemförståelse (Socialstyrelsen, 2013). Det som är viktigt är 

att man ska förstå att olikheterna hos andra är grunden och styrkan i samarbetet, att det handlar om 

respekt för och tillit till varandras uppdrag och kompetens (Socialstyrelsen, 2013).  
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Tidigare forskning 

Här redovisar vi de vetenskapliga publikationer och de studier som har varit relevanta inom valt 

forskningsområde. Den urval – och sökprocess som vi har använt oss av är sökord såsom; nyanlända, 

språkutveckling, modersmål, skola och samverkan. Vi har sökt i Stockholms universitetsbiblioteks 

databaser och även Google Scholar har varit en tillgång i vår sökprocess. Vi är medvetna om att boken 

Tvåspråkighet med förhinder Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige från 1996 av Kenneth 

Hyltenstam inte är en publikation eller en vetenskaplig artikel men vi anser att det har varit relevant 

för att få en förståelse kring den historiska aspekten kring modersmålsundervisningen   

Modersmålsundervisning  

Sedan början av 1980-talet har forskarna upptäckt brister i modersmålsundervisningen vilket bevisar 

att man i dagsläget fortfarande behöver ta tag i otydligheten kring modersmålslärarens roll och i 

undervisningen (Hyltenstam, 1996). Bland problemen som Hyltenstam (1996) tar upp är, tiden, som 

oftast nämns, oklarheter kring undervisningsmetod, brist på samverkan, brist på undervisningsmaterial 

och schematider som är osammanhängande för en fungerande samverkan för både lärare och 

modersmålslärare vid en undervisning.  

I sin studie Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola från 2006 skriver Inger Gröning om 

elever som kom till Sverige efter skolstarten och inte hade svenska som modersmål. I studien 

undersökte man även bland annat elevernas deltagande i svenska som andraspråk och 

modersmålsundervisningen (Gröning, 2006). Under studiens gång upptäckte Gröning (2006) att 

modersmålsundervisningen på skolan var dålig, att undervisningen låg utanför skolschemat och att det 

oftast var förlagd på en annan skola. Enligt Gröning (2006) avstod många att gå på 

modersmålsundervisning på grund av praktiska problem vilket innebar att till exempel nyanlända inte 

fick den hjälp de behövde på sitt modersmål. Det visade sig att de nyanlända eleverna som deltog i 

studien hamnade i den gruppen med lägst utvecklade kunskaper i svenska (Gröning, 2006). Det 

positiva med studien är skolans arbete med svenska som andraspråk enligt Gröning (2006). Författaren 

drog slutsatsen att det hade med lärarnas kompetens att undervisa i ämnet att göra. En annan viktig 

slutsats i studien var att eleverna som hade ett annat modersmål än svenska, oavsett om de var födda i 

eller kom till Sverige före skolstarten, hade ändå sämre kunskaper i svenska än de elever som hade 

svenska som modersmål (Gröning, 2006). Det kunde bero på enligt Gröning (2006) att elevernas 

språkutveckling börjar först vid skolstarten. 

I likhet med Gröning (2006) skriver Nihad Bunar i Nyanlända och lärande från 2010 att man ägnar för 

lite tid åt modersmålsundervisning och att det oftast ligger utanför schemat. Gällande de nyanlända är 

det oerhört viktigt med modersmålsundervisning och studiehandledning för att de ska kunna utveckla 

ämneskunskaper, på sätt stärks deras självförtroende och studiemotivationen (Bunar, 2010). Det Bunar 

(2010) menar är att handledning på modersmålet främjar ämneskunskaper eftersom man då fokuserar 

på elevernas inlärning snarare än enbart språket, vilket leder till att elevens identitet, ämneskunskaper, 

modersmålet och svenskan utvecklas samtidigt.  
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Modersmålets betydelse  

Bunar (2010) skriver att modersmålsundervisningen blivit omdebatterat om dess nytta i förhållande till 

identitet, inlärning av svenska och ämneskunskaper. Han konstaterar att forskarna är överens om 

modersmålets positiva effekter och att det inte finns något att argumentera för att det skulle kunna vara 

något dåligt för elevernas utveckling ifall de fick läsa modersmålet någon timme i veckan vilket 

Hyltenstam & Tuomela (1996) argumenterade för i sitt kapitel.  

 Wayne P. Thomas & Virginia P. Collier skriver i sin studie A National Study of School Effectiveness 

for Language Minority Students’ Long Term Academic Achievement: Final Report, USA från 2002 att 

det går långsammare för ett barns utveckling av tänkande och lärande om barnet enbart får 

undervisning på sitt andraspråk. Vidare skriver de att barnet aldrig kommer hinna ifatt de enspråkiga 

eleverna, i detta fall de engelsktalande barnen, att tvåspråkiga elever istället under sitt första skolår har 

en bättre möjlighet till att utveckla ett starkare tänkande och lärande på sitt förstaspråk (Thomas & 

Collier, 2002). Det man konstaterar är att ju mer eleven utvecklar sitt förstaspråk både 

kunskapsmässigt och tankemässigt desto bättre kommer hon att klara av sin ämnesutveckling på 

andraspråket (Thomas & Collier, 2002). Den absoluta bakgrundsfaktorn är att möjligheten till ett 

starkt utvecklat förstaspråk är genom formell undervisning som innebär att det inte är enbart tillräcklig 

att ge undervisning i andraspråk (Thomas & Collier, 2002). Det är oerhört viktigt att ämnesläraren har 

kunskap om språkprocessen hos andraspråkselever så att både språket och ämnet utvecklas (Thomas & 

Collier, 2002).   

I Vetenskaprådets rapportserie Flerspråkighet – En forskningsöversikt från 2012 beskriver Monica 

Axelsson och Ulrika Magnusson i sitt avsnitt att i och med den lyckade studie som Thomas & Collier 

(2002) bedrev i USA så ville man dra nytta av de grupper elever i Malmö genom att bedriva en 

tvåspråkig undervisning i både arabiska och svenska (Vetenskapsrådet, 2012). Målet var att införa 

tvåspråkig undervisning för att höja elevernas kunskapsnivå och utveckla sitt andraspråk genom att 

använda arabiska. I varje klass fanns det två lärare, en svensktalande och en modersmålärare i 

arabiska. Två studier utfördes och studerades av en grupp tvärvetenskapliga forskare som använde sig 

av intervjuer med lärare, enkäter, videoinspelningar och språkbedömningar för att samla in data. 

Här drog man slutsatsen att tvåspråkiga elever uppnådde bättre resultat i skolor som de själva 

värdesatte och blev behandlade med respekt med andra ord så befann sig eleverna i en stöttande miljö 

(Vetenskapsrådet, 2012). Lärarna i dessa skolor såg de tvåspråkiga eleverna som en tillgång, där deras 

erfarenhet och deras modersmål användes i undervisningen. Samtidigt så upplevde eleverna att de 

befann sig i en miljö där de kände sig trygga, icke-diskriminerade, fördomsfria och välkomnande. 

Resultatet i den andra studien visade att det språket som dominerade i klassrummet var svenskan men 

att arabiska användes för att översätta det som hade sagts på svenska. Även ämnesundervisningen var 

på svenska men arabiskan användes i språkundervisning. Slutsatsen av de båda studiernas resultat 

visar på att förstaspråkets användning i undervisningen är främjande när det kommer till elevernas 

andraspråksutveckling. 

 

Samverkan mellan modersmålslärare och lärare 

Kjell Granström & Rolf Lander beskriver i sin studie Samverkan och planering – Två indikatorer på 

skolans styrningskultur från 2000, skriftliga berättelser, i en analys om "den goda kollegan" två 

förhållningssätt som hör till hur en fungerande samverkan kan uppkomma. Den ena kallas för kritisk 

samverkan och den andra är autonom samverkan. Den autonoma samverkan innebär att man är till 
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stöd och hjälper sina kollegor, utan att själv vara involverad för mycket och den kritiska samverkan 

definieras som egenskaper som hör till den autonoma samverkan medan det omvända inte gällde 

(Granström & Lander, 2000).  I sin kvantitativa studie delade Granström & Lander (2000) upp 

frågorna utifrån vad de beskriver som faktoranalys, i två grupper och beskriver det på följande sätt:  

 

Med kritisk samverkan innebär det att lärare utbyter feedback med varandra, genom att till exempel 

granska varandras arbeten och planeringar. På så sätt kan man ge synpunkter för att föra en lärorik 

diskussion om elevers resultat. Sedan finns det situationer där läraren själva kan fråga efter hjälp av 

sina kollegor när man möter på problematik i sin undervisning som kräver att man tar initiativ till att 

nå ut till tillgängliga kollegor. Detta förhållningssätt benämns som autonom samverkan (Granström & 

Lander, 2000). Vidare lyftes begreppet samarbetskultur upp som innebär att man har tillgång till både 

autonomt och kritiskt arbetssätt av samverkan (Granström & Lander, 2000). Enligt Granström & 

Lander (2000) var de en fjärde del av de lärare som deltog i studien som upplevde en positiv 

samverkan. Med andra ord var det endast en fjärdedel som upplevde att de fick - vad som skulle leda 

till enligt tidigare studier - tillräckligt med stöd, möjlighet till utveckling och att lära sig nytt genom 

yrket. Resultaten tyder på att lärare med samarbetsuppgifter (gäller främst ämneslärare) har något 

bättre erfarenheter av att ingå i konstruktiva samarbetsrelationer (Granström & Lander, 2000).  

 

I studien Investigating the coexistence of the mother tongue and the foreign language through teacher 

collaboration in CLIL contexts: perceptions and practice of the teachers involved in the plurilingual 

programme in Andalusia av Maria del Carmen Mendez Garcia och Victor Pavon Vazquez från 2012 

har man undersökt om det finns ett samband mellan lärare, språkassistenter och ämneslärares 

samarbete och användning av två språk i klassrummet samt om detta kan leda till en förbättring av 

undervisningen. Samtidigt nämns språkmedvetenhet som en del av hur utvecklingen kan främjas. I 

studien använde man sig av en metod som kallas för "CLIL” (Content and Language Integrated 

Learning) vilket översätts till språk och innehålls integrerad inlärning (Garcia & Vazquez, 2012). 

Denna metod går ut på att man undervisar akademiskt genom att använda sig av ett - vad som beskriv i 

studien som - ett främmande språk.  

 

Huvudsyftet var enligt studien att studera olika strategier när två språk använda i klassrummet - alltså 

både modersmålet och det främmande språket (Garcia & Vazquez, 2012). Forskningsmetodiken man 

använde sig av var en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och intervjuerna som 

varierade i sin längd transkriberades i efterhand (Garcia & Vazquez, 2012). Vilket är den metod som 

vi valt att använda oss utav i vår studie. På så sätt förklarar forskaren att man kunde lyfta fram 

förhållningssättet mellan lärare och forskare.  Resultatet som presenteras visar på att samarbetet 

mellan lärare kan vara en påverkande faktor för deras motivation och framgång vilket i sin tur gynnar 

skolan (Garcia & Vazquez, 2012). Vidare visade det sig att även elever blir motiverade till att förbättra 

sitt arbete genom att kämpa mer med sitt andraspråk (Garcia & Vazquez, 2012).  Slutligen visar 

resultatet att eleverna blev bättre på att använda sig av andra språket mer spontant och detta tyder på 

en allt bättre språkmedvetenhet som utvecklas i samband med kommunikationen (Garcia & Vazquez, 

2012). 

 

Samverkan kan även beskrivas på två olika sätt, dels för samarbetsorienterad lärarkultur och dels för 

påtvingad kollegialitet (Hargreaves, 1998). I sin bok Läraren i det postmoderna samhället från 1998 

förklarar Andy Hargreaves båda begreppen. Med samarbetsorienterad lärarkultur menar Hargreaves 

(1998) att samarbetet är av fri vilja och bottnar sig i det egna intresset av att arbeta med varandra. En 

mening, beröm eller diskussioner om problem eller lösningar är exempel på samarbetsorienterad 

lärarkultur (Hargreaves, 1998). Påtvingad kollegialitet beskrivs som ett samarbete som är påtvingat 
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och som oftast kan anta formen av schemalagda planeringstid, arbetslagsmöten och så vidare 

(Hargreaves, 1998). Hargreaves (1998) skriver att påtvingat kollegialt är oftast obligatoriska och 

förutsägbara det vill säga att det redan är bestämda av skolledningen. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att redovisa modersmålslärares uppfattning om samverkan och 

modersmålsundervisning. Studiens syftar till att synliggöra modersmålets betydelse för elevernas 

språkinlärning i sitt andraspråk samt förstå hur modersmålslärarens ser på samverkan med lärarna på 

skolan.  

• Vilken betydelse anser sig modersmålsläraren ha i modersmålsundervisningen för elevers 

utveckling och lärande?  

• Hur uppfattar modersmålsläraren sin samverkan med lärarna på skolan? 

Teoretiskt perspektiv 

Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkt för att få en förståelse över vårt arbete. Studien utgår 

utifrån en sociokulturellt teoretisk utgångspunkt där fokusen ligger på hur människor lär sig i samspel 

med sin omgivning. Det sociokulturella perspektivet kopplas oftast ihop med Lev Vygotskij (1896–

1934). I sina studier så har Roger Säljö, som är den främsta pedagogikprofessorn i Sverige, använt sig 

utav det sociokulturella perspektivet.  

Det sociokulturella perspektivet 

Roger Säljö (2014) som använder sig utav Vygotskijs teorier i sin bok Lärande i praktiken skriver att 

den biologiska aspekten hos människan börjar med barnets förmåga att lära sig kontrollera sin kropp 

(Säljö, 2014). Så småningom skiftar fokusen till den kommunikativa förmågan där barnet börjar bli 

medveten om sin omgivning vilket leder till att människan ständigt söker sig till omgivningar där den 

kan finna möjligheter för verbal och fysisk kommunikation med andra människor (Säljö, 2014).  

Thomas Johansson i Den lärande människan – utveckling lärande socialisation från 2012, skriver om 

att Vygotskij har en helhetssyn i sitt sociokulturella perspektiv vilket är att belysa det sociala 

samspelet mellan olika individer. Det Vygotskij (2001) menar är att lärandet sker effektivt i sociala 

sammanhang tillsammans med andra. Att genom kommunikation uppstår det olika situationer där 

individen får lära sig något nytt, att kunna utbyta erfarenheter och så vidare (Vygotskij, 2001). Säljö 

(2014) belyser i sin diskussion gällande kommunikation hur människan tänker samt uppfattar sin 

omvärld. Han menar att de processer som sker inom den sociokulturella ramen för hur människor 

skapar en relation till sin omvärld blir det centrala för hur man förklarar en individs beteenden (Säljö, 

2014).  
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När vi kommer in på frågor så som kommunikation, tänkande och om världsuppfattning har vi inte 

längre att göra med naturbundna processer, utan med utveckling som sker inom ramen för 

sociokulturella betingelser (Säljö, 2014). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på mänsklig lärande och 

utveckling blir därför den kommunikativa processen helt central, det är genom kommunikation som 

individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter (Säljö, 2014).   

En annan viktig aspekt som Johansson (2012) lyfter fram och är relevant för denna studie är språkets 

betydelse för lärandet. Det vi menar är att människor blir till sociala varelser genom att använda sig av 

språk samt att språket idag kan förstås genom symboler, klassificeringar och olika kategorier vilket 

används som redskap dock inte för att bara vara delaktig utan för att få en förståelse (Johansson, 

2012). Vygotskij (2001) menar att människans förmåga att kunna fler språk kan ses som ett verktyg 

där också utvecklingen av modersmålet kan påverka inlärningen av det nya språket (Vygotskij, 2001). 

Detta blir relevant för vår studie då modersmålsläraren undervisar för elever som har ett annat 

modersmål än svenska.  

Säljö (2014) tar upp olika centrala begrepp inom den sociokulturella teorin som är viktiga för 

människans möte med världen. Begreppen är redskap där den intellektuella och materiella ingår, det är 

artefakter, mediering och scaffolding (Säljö, 2014). Vygotskij (2001) förklarar att dessa redskap är 

nödvändiga för att kunna kommunicera.  

De praktiska redskapen som människan har runtomkring sig till exempel bil, hus, bord och så vidare 

kallas för artefakter (Säljö, 2014). Artefakter kan förklaras som något som vi använder oss av i det 

vardagliga livet för att lära oss att komma ihåg eller att förstå saker (Säljö, 2014). Ett exempel kan 

vara en mobiltelefon för att komma ihåg telefonnummer genom att spara i en lista. Barnet kan med 

hjälp av artefakter få stöd i sitt lärande, som till exempel i matematik där barnen kan räkna med 

klossar (Säljö, 2014). För att kunna kommunicera via alfabetet eller siffersystemet krävs det att barnet 

använder sig av den psykologiska redskapen som även kallas för mediering (Säljö, 2014). Mediering 

kan vara tecken eller symboler som hjälper oss i vår vardag, det kan framkomma genom att man 

använder sig utav fingrarna när man räknar med dem. Fingrarna blir enligt Säljö (2014) ett hjälpmedel 

när man ska räkna. Med andra ord samspelar människan med diverse redskap för att kunna förstå och 

agera i sin omvärld (Vygotskij, 2001). 

Ett annat sätt att stödja barns språkutveckling är genom scaffolding som är en typ av stöttning (Säljö, 

2014). Vygotskij (2001) menar att man behöver vara medveten om barnets kunskapsnivå för att barnet 

ska få rätt stöd i sitt lärande och utveckling. Genom att synliggöra problemet samt skapa en struktur 

kan man hjälpa barnet att förstå hur denne ska gå tillväga genom att visa barnet hur hen ska börja och 

sedan fortsätta lösa problemet på egen hand (Säljö, 2014). Säljö (2014) skriver hur man ska gå tillväga 

för att stötta barnet på bästa sätt, det sker genom den kommunikativa vägen där den vuxna tänker 

tillsammans med barnet som utför uppgiften. Det är då barnet blir medveten i hur man tyder och kan 

förklara en uppgift (Säljö, 2014).   

 

Andy Hargreaves skriver i boken Läraren i kunskapssamhället – i osäkerhetens tidevarv från 2004, att 

en av de främsta tillgångarna som människan har är till exempel att lära och utveckla sig, att dela 

idéer, att ge stöd och kunna diskutera invecklade fall tillsammans. Enligt Hargreaves (2004) är detta 

ingrediensen i ett starkt förhållande mellan kollegor och även grunden till samhörigheten. För eleverna 

blir samhörigheten bland lärarna positivt och det gynnar deras lärande (Hargreaves, 2004). Det sociala 

samspelet tillsammans med andra människor i sin omgivning är viktigt i ett barns lärande och 

utveckling (Säljö, 2014).   
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Metod 

Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som är 

lämplig för kvalitativa analyser enligt Göran Ahrne & Peter Svensson i Handbok i kvalitativa metoder 

från 2015. Anledningen till att vi valde denna metod är för att vi sökte information om 

modersmålslärares erfarenheter kring samverkan med klassläraren. 

 

Intervju är den vanligaste forskningsmetoden som används idag, både bland studenter och forskare 

som arbetar inom kvalitativ inriktning (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna är även ett sätt att få 

kunskap om sociala förhållanden men även också om människors känslor och upplevelser (Ahrne & 

Svensson, 2015). Steinar Kvale & Svend Brinkman i Den kvalitativa forskningsintervjun från 2009 

förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun erhåller en mer nyanserad beskrivning av olika 

kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld. 

 

För att få ett bra resultat har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket går att läsa i 

Forskningsmetodiken grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning av Runa Patel 

& Bo Davidson från 2011. En semistrukturerad intervju är byggd på att man först börjar med att ställa 

öppna frågor och sedan succesivt blir det mer detaljerat (Patel & Davidson, 2011). Det innebär att en 

sådan intervju skapar en möjlighet till en bättre dialog med informanten och under intervjuns gång kan 

man anpassa frågorna efter den situation som råder samt går det att förklara frågor som är otydliga för 

informanten under intervjuns gång (Patel & Davidson, 2011).  

Urval och avgränsningar 
Vår studie omfattar modersmålslärarens uppfattning om samverkan och modersmålsundervisning. 

Därmed har vi valt att endast fokusera på att intervjua modersmålslärare som antingen jobbar på en 

skola eller åker runt i olika skolor för att undervisa.  

Vi kom i kontakt med informanterna genom det så kallade snöbollsurvalet. Ahrne & Svensson (2015) 

förklarar att snöbollsurvalet innebär att man först inleder med att intervjua en person som man fått 

kännedom om och som har erfarenhet eller upplysningar som är relevanta för studien. I samband med 

den första intervjun frågar man då informanten om namn på andra personer som kan ge ytterligare 

information och synpunkter om ämnet (Ahrne & Svensson, 2015). På så sätt är snöbollen igång och 

rullar vidare från den ena till den andra vilket sedan kan leda till att man har tillräckligt antal personer 

att intervjua (Ahrne & Svensson, 2015). Trots att det kan vara positiv finns det även en risk med det. 

Snöbollsurvalet är bra om man vill undersöka omständigheter kring en specifik händelse men det kan 

även ha sina risker genom att personerna känner varandra och har kontakt därmed kan de ha samma 

erfarenhet och inställning kring ämnet vilket innebär att materialet inte blir tillräckligt allsidigt (Ahrne 

& Svensson, 2015).  

 

Undersökningspersoner 

De informanter som ingår i vår studie är endast modersmålslärare och som är verksamma idag på 

skolor runtom i Stockholm. Det är åtta personer varav 3 är män och 5 är kvinnor. Vi valde att intervjua 

informanterna var för sig. Vi valde även att inte specificera oss på ett språk utan fokus låg på 
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modersmålslärarnas erfarenheter samt veta hur modersmålsläraren oavsett språk jobbar med att främja 

språket hos nyanlända elever.  

 

Intervjuerna är kodade; samtliga modersmålslärare har fått koden ML1, ML2, ML3, ML4, ML5, ML6, 

ML7 och ML8.  

 

Modersmålslärare (ML1) – En kvinna och undervisar i både kurdiska och arabiska. Hon är utbildad 

gymnasielärare i hemlandet och kompletterade sin utbildning i Sverige så att hon blev behörig i att 

undervisa matematik och naturorienterande ämnen för årskurs 4–9. Hon har jobbat som 

modersmålslärare i 18 år. 

  

Modersmålslärare (ML2) – En man och undervisar i kurdiska och arabiska. Han utbildade sig till 

barnskötare på gymnasienivå. Därefter kompletterade han sin utbildning genom att läsa en kurs i 

interkulturell pedagogik. Han har jobbat som modersmålslärare i 22 år.  

 

Modersmålslärare (ML3) – En kvinna och undervisar i somaliska. Hon har utbildad sig till 

undersköterska men jobbat som modersmålslärare i 8 år.  

 

Modersmålslärare (ML4) – En kvinna och undervisar i somaliska. Har studentexamen från gymnasiet. 

Hon har jobbat som modersmålslärare i 2 år. 

 

Modersmålslärare (ML5) –  En man och undervisar i somaliska. Han har läst somaliska 60 hp vid 

Göteborgs universitet och även läst kurser i pedagogisk. Han har jobbat som modersmålslärare i 5 år. 

 

Modersmålslärare (ML6) – En man och undervisar i kurdiska. Har lärarexamen från sitt hemland och 

kompletterat sin utbildning i Sverige. Han är behörig i att undervisa i matematik för årskurs 4 – 9. 

Varit verksam i 12 år.  

 

Modersmålslärare (ML7) – En kvinna och undervisar i arabiska. Studerar till förskolelärare men har 

varit verksam modersmålslärare i 7 år. 

 

Modersmålslärare (ML8) – En kvinna och undervisar i arabiska. Hon har lärarexamen från sitt 

hemland och jobbat som modersmålslärare i 18 år.   

Genomförande 

Vi hade från början en tydlig plan om hur vi skulle gå tillväga för att samla in så mycket data som 

möjligt inför vårt arbete. Vi började med att söka på internet efter skolor som hade tagit emot mest 

nyanlända elever i Stockholm stad. När vi hade våra skolor klara skickade vi ut mail samt bifogade ett 

informationsbrev som de kunde ta del av, om att vi var intresserade av att intervjua modersmålslärare. 

Vi hade kommit överens med handledaren att vi skulle hitta tio informanter som jobbar som 

modersmålslärare. 

Vi fick söka efter modersmålslärare på egen hand genom att direkt kontakta bekanta som ledde oss 

vidare till informanter. Vi vände oss även till ett språkcentrum i Stockholm stad som vidarebefordrade 

vårt informationsbrev till verksamma modersmålslärare vilket också gav resultat. 
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Med hjälp av handledaren fick vi namn på en till modersmålslärare eftersom vi kom i kontakt med få 

informanter som hade möjlighet att ställa upp. Den hjälpen ledde till att vi fick kontakt med en till som 

i sin tur såg till att vi kontakt med ytterligare informant och på så sätt var snöbollen i gång som Kvale 

och Brinkmann (2009) förklarade.  

Vi transkriberade de färdiga intervjuerna som vi hade för att arbetet skulle underlätta för oss. Vi valde 

att spela in intervjuerna för att vara säker på att allt som sades under intervjun kom med. Intervjun tog 

plats på deltagarnas skola förutom en som intervjuades på ett café. Vi gjorde intervjuerna ihop med 

undantag av två som vi gjorde individuellt. Vi använde oss av en mobiltelefon som vi sedan överförde 

till en laptop.  

Längden på intervjun varierade mellan 15 – 35 minuter. Vi transkriberade varje intervju och efter det 

raderade vi bort intervjuerna för att skydda informanterna och deras identitet. När vi transkriberade 

våra intervjuer kunde vi hitta två teman som vi valt att fokusera på och som är relevanta för vår studie. 

Efter att vi sammanställt våra intervjuer satt vi och diskuterade dem och skrev en sammanfattning 

kring det vi hade.    

Databearbetning och analysmetod 

Innan intervjuerna gjordes tänkte vi på hur vi skulle analysera dem. Kvale & Brinkman (2009) skriver 

att man bör ha tänkt igenom innan intervjuerna ska analyseras, att man ska ha bestämt eller åtminstone 

övervägt en analysmetod. De menar på att det är just den metoden som kommer att styra 

sammanställningen av intervjuguiden, intervjuprocessen och utskriften av intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2009). Den metoden som vi använde i vår analys kallas för kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvalitativa metodanalysen är den vanligaste dataanalysen som man gör idag och genom att koda eller 

kategorisera intervjuerna blir det lättare att hitta likheter och olikheter (Kvale & Brinkman, 2009). 

Då vi använde oss av röstinspelningsprogram i mobilen delade vi upp intervjuerna så att båda kunde 

analysera. Genom att arbeta direkt med ljudet har vi sparat tid och dessutom. Vi lyssnade och skrev 

samtidigt på data, när det väl var klar gick vi tillbaka för att granska texten och kategorisera. Samtliga 

intervjuer transkriberades först för att sedan läsas tillsammans samt diskutera det uppfattningar vi fick 

kring innehållet. Därefter sammanställt transkriberingen till ett dokument. Detta sätt visar på att vi har 

samarbetat och tagit del av varandras uppfattningar samt fått en bild av den röda tråden i innehållet.  

Vi har delat upp likheter och skillnader vilket har resulterat i två kategorier. Den största likheten har 

varit modersmålslärarnas erfarenhet kring samverkan medan skillnaden har varit deras undervisning. 

Intervjuerna har varit det som gett oss en helhetsbild av modersmålslärarens arbete i skolan och även 

haft relevans för vår teoretiska utgångspunkt. 

Vi har även läst texten flera gånger och försökt se till att allt är med. Patel & Davidson (2011) skriver 

att det är bra att läsa igenom texten flera gången för att komma fram till teman eller kategorier vilket vi 

har gjort. Att använda oss av datorprogrammet Word och dess sökfunktioner har det underlättat för oss 

väldigt mycket. 

Forskningsetiska överväganden  

I Vetenskapsrådets rapportserie God Forskningssed (2011) tar man upp fyra grundläggande 

individsskyddskrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 
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Det är forskarens ansvar att informera deltagarna om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Utöver 

att ge information om studiens syfte ska de även informeras vad deras uppgift i studien är och vad som 

förväntas av dem (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna ska vara medvetna om att det är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta om de inte vill vara med längre (Vetenskapsrådet, 2011).  Informationskravet 

innebär att man ska informera de berörda om undersökningens syfte vilket vi började med först genom 

att skicka ut ett informationsbrev och de som deltar i undersökningen har rätt att bestämma om hen vill 

vara med eller inte. Detta går under samtyckeskravet där enligt Patel & Davidson (2011) förklarar att 

det är viktigt att informanterna vet om att det är frivilligt och att det är anonymt.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill vara med 

(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna som är med ska ha rätt att själv bestämma om, hur länge och på 

vilket sätt de ska delta (Vetenskapsrådet, 2011). De ska även kunna avbryta sin medverkan utan följder 

för dem samt så ska deltagarna inte utsättas för någon form av påtryckningar (Vetenskapsrådet, 2011). 

Inför varje intervju började vi med att förklara hur intervjun skulle gå till. Vi förklarade för 

informanten att deltagandet är frivilligt och kunde närsomhelst avbrytas. I samband med att 

informationsbrevet skickades ut fick informanterna skicka tillbaka via ett mail om de fick  

Personuppgifter måste förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta komma åt 

(Vetenskapsrådet, 2011). En tystnadsplikt bör upprättas vid studiens genomförande och omfattar 

känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet, 2011). Vi förklarade att alla som deltar i denna studie är 

anonyma, att vi skulle byta ut deras namn mot koder vilket går att koppla till konfidentialitetskravet 

som innebär att man bör tänka på vilka uppgifter man samlar in och ifall det förekommer 

personnummer så ska det förvaras så att obehöriga inte kan komma åt (Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjuerna spelades in med informanternas medgivande via ljudinspelningsprogram med en 

mobiltelefon som sedan transkriberades. 

Alla insamlade uppgifter ska endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om olika personer får endast användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Vilket innebär att de uppgifter som man får ska inte 

användas i andra sammanhang till exempel kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna har blivit informerade om att det material som samlas in om 

enskilda personer får endast användas för vår studie.  

Studiens kvalitet 

Enligt Ahrne & Svensson (2015) är intervjuer ett oslagbart verktyg. Det finns möjlighet att gå fram 

och tillbaka mellan analys och intervjuer att man kan göra fler intervjuer när materialet visar på teman 

eller frågor som man inte har förstått.  

Metoden som vi valde har fungerat väl samt att vi fått tillräcklig med information som vi behövde till 

vår studie. Svagheten i vår studie ligger på antalet informanter. Vi hade velat få tag på flera än åtta 

stycken men det var väldigt svårt att få tag på modersmålslärare. Vi hade skickat ut flera mail till både 

rektorer och enskilda modersmålslärare men vi fick inte så många svar tillbaka och vi behövde flera, 

vilket ledde till att vi var tvungna att vända oss till handledaren som gav oss ett nummer som gjorde att 

vi fick tag på flera. Styrkan låg i att vi var två stycken som bearbetade datainsamlingen, att vi delade 

upp arbetet så att det underlättades. Ifall en missade en fråga kunde den andra ställa frågan för att 

komplettera varandra.  
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Det svåra i våra genomförda intervjun var att ibland uppstod det diskussioner under själva intervjun 

vilket gjorde att man tappade tråden. Lösningen blev att vi gjorde tydligt för informanten att vi ställer 

våra frågor först och sedan därefter diskussion i efterhand.  

Det positiva med intervju är att det går snabbt att genomföra och att man kan få ett brett material 

(Ahrne & Svensson, 2015). Fördelen som vi hade var att vi spelade in intervjun vilket ökade 

tillförlitligheten i vårt analysresultat. Vi anser även att vårt insamlade material har skett på rätt sätt och 

att vårt analysarbete skett konsekvent vilket har gjort att tillförlitligheten i vårt analysresultat är 

kopplad till vår valda teori. Vi har kunnat belysa att teorin överensstämmer med innehållet och att det 

går att tillämpa teorin i praktiken.  

Genom att använda oss av den valda analysmetoden har vi kunnat strukturera data i vår studie vilket 

har hjälpt oss samtidigt som studiens validitet har varit hög genom att ha mätt de som vi avsåg att mäta 

från början (Kvale & Brinkman, 2009). Vi var medvetna om risken att vi kan ha påverkat våra 

informanter genom vår närvaro. Men vi anser att validitet har ökat genom att vi varit okända för dem 

och skapat en förtroende och trygghet vilket ledde fram till trovärdiga svar.   

Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs resultat och analys av de resultat vi fick genom den material som framkommit 

och även tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskij (2001) och Säljö (2014). 

Resultatet är tematisk uppdelat i två teman; Samverkan med klassläraren och 

Modersmålsundervisning och Studiehandledning. Därefter sammanfattas resultatet av intervjuerna 

under rubriken analys med underrubrikerna samverkan med klassläraren och modersmålsundervisning 

och studiehandledning. Citat valdes ut för att vi fick rätt så lika svar från samtliga informanter. De åtta 

informanterna benämns med koder.  

Resultat 

Samverkan med klassläraren 

I praktiken så sker modersmålsundervisningen efter skoltid men modersmålslärarna är verksamma 

under ordinarie skoltid vilket innebär att modersmålslärarna har studiehandledning eller är resurslärare 

åt de elever som är språksvaga genom att befinna sig i klassrummet. ML3 berättar att hon brukar vara i 

klassrummet med klassläraren och hon förklarar vidare att det är annorlunda för att hon inte är van vid 

en sådan konstellation. ML3 säger att det ändå är givande att jobba i klassrummet tillsammans med 

klassläraren då hon får ta del av dennes planering och på så sätt kan ML3 förbereda och läsa in sig på 

det aktuella ämnet som eleverna ska ha.   

ML4 och ML5 är ansvariga för en klass där det endast består av nyanlända. De båda jobbar i 

förberedelseklassen. ML5 nämner att han har kontakt med övriga lärare, han nämnde även i sin 

intervju att han hade två nära kollegor som han ständigt bollar idéer med för att kunna stötta eleverna i 

deras utveckling och lärande dock är dessa kollegor inte ämneslärare utan modersmålslärare. Men han 

uttryckte att han skulle vilja ha en liknande relation till övriga lärare på skolan. ML4 däremot berättade 

att hon inte har fysiskt kontakt med lärarna på skolan. Det enda kontakten hon hade var via mail vilket 
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hon ansåg vara bra eftersom hon då kunde utforma sina lektioner på sitt eget sätt. Till skillnad från 

ML4 ansåg ML5 att det var mycket viktigt att få träffa till exempel SVA lärarna. ML5 förklarar vidare 

att utan SVA lärarens stöd vet han inte hur han ska utforma sin undervisning utan att veta vad det han 

ska undervisa om. Alla eleverna ligger på olika nivåer vilket gör att SVA läraren måste vara i kontakt 

med ML5.  

ML8 säger att hon är nöjd med den samverkan hon har med sina övriga kollegor speciellt med SVA 

läraren som ger henne allt material som ML8 behöver för att använda i sin undervisning. Under den 

ordinarie skoltiden har hon en bra samverkan med ämnesläraren då de ser ML8 som en tillgång.  

 
 
Önskad Utbildning 
 

Samtliga modersmålslärare har olika uppfattningar kring samverkan med klassläraren. Några förklarar 

att en samverkan med klasslärare fungerar men inte på ett optimalt sätt. Andra förklarar att samverkan 

inte alls existerar men att de är nöjda. Det var några modersmålslärare som upplevde att de hade låg 

status i skolorna och att övriga lärare inte såg dem som likvärdiga men att de ändå frågar om hjälp. 

Lärarna på skolan var då mer villiga att hjälpa dem men däremot var de inte så mottagliga när 

informanterna själva kom med synpunkter i deras undervisning.   

 

ML3 – […jag känner att andra lärare inte ser mig som likvärdig då vi inte har samma 

utbildningsbakgrund. Jag kan fråga dem om hjälp och de hjälper mig oftast, men när jag säger till 

dem mina idéer eller synpunkter vill de inte lyssna. Men även om jag inte är utbildad lärare så vet jag 

att jag gör ett lika bra jobb som lärarna gör på skolan…jag vill i framtiden läsa pedagogik]  

 

ML4 – […just nu har jag endast studentexamen från gymnasium, men vill jättegärna fortsätta att 

studera. Jag vill bli utbildad lärare så att jag kan få samma status som de andra på skolan. Jag 

upplever att de inte tar mig seriöst utan ser mig endast som en resurs som hjälper elever som har svårt 

med svenska språket…jag menar att jag har många idéer och förslag men de vill inte höra eller låtsats 

som att de lyssnade…jag vet inte] 

 

ML7 – [Jag har redan bestämt mig för att läsa vidare eftersom jag anser att det ger mig bättre 

möjlighet att förstå arbetet mer…jag menar att via utbildning kommer jag att förstå mer hur eleverna 

ska fortsätta framåt i sitt lärande…jag vill kunna föra en pedagogisk dialog med andra lärare på 

skolan...] 

 

ML 3 och ML4 yttrade sig om att de hade en önskan om att läsa en grundläggande utbildning i 

pedagogik för att det dels skulle underlätta i deras möten med eleverna men även att övriga lärare 

skulle se dem som likvärdiga kollegor. Likheterna i deras upplevelse var att kollegorna på skolan såg 

dem mer som resurser än modersmålslärare vilket bidrar till en osäkerhet i deras roll som 

modersmålslärare. ML3 och ML4 uttryckte sig i sina intervjuer att de flera gånger varit med om 

händelser där kollegor bokat in dem som resurser i klassrummet för att få hjälp med de elever som inte 

behärskar det svenska språket. Det ser det som både positivt och negativt. Det positiva är att de kan 

hjälpa eleven med att förstå undervisningsspråket och samtidigt kunna hjälpa övriga elever i 

klassrummet som också behöver hjälp men att det negativa är hur det stärker bilden av att de inte är 

utbildade modersmålslärare. ML7 förklarade i sin intervju att hon hade bestämt sig för att utbilda sig 
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till förskolelärare och hon hoppas på att utbildningen ska ge henne en möjlighet till att förstå eleverna 

bättre samt att knyta an till sina pedagogiska kollegor.  

 

Tidsbrist 
 

 Det är få tillfällen som modersmålslärare och klassläraren har tid att planera tillsammans för att 

diskutera kring en elevs studiesituation. 

 

ML2 – […mm…en elev till exempel…en som är mycket svag…då jag och klasslärare vi diskuterar 

hur vi kan hjälpa till. Ibland det kan hända att eleven inte är aktiv. Hur vi kan hitta ett ämne som kan 

vara intressant för eleven…hur man kan aktivera eleven. Och till exempel klasslärare kommer med 

sitt förslag…vi diskuterar vad som är bäst för eleven…] 

 

ML5 – [Aa...man har bara torsdagar på…tror det är två timmar, två och en halv timme. Första 

timmen det är hela laget…jo ibland kan det vara så att vi har två timmar, första timmen är för hela 

laget och sen har vi lite fika emellan och så sitter man en timme till och så den timmen man hinner 

inte träffa på alla ämneslag...alltså vår lediga tid är inte synkroniserade enligt schema så på så sätt kan 

det fördröjas] 

 

ML3 – [Jag får bara mail från min kollega där hon skriver sin planering för veckan. Enda gången jag 

kan kommunicera med henne är innan lektionerna börjar. Jag trivs i klassen och älskar mitt jobb men 

ibland upplever jag att jag vill ha tid och sitta ner med min kollega och planera tillsammans…jag 

menar att då får jag bra kontakt med henne och hon kan se att jag vill ha inblick i elevernas 

utveckling…det tycker jag är bra…] 

 

ML2 och ML5 hade snarlika svar angående planering med klassläraren. Båda upplevde att det är 

givande samt att de då får en helhetsbild i hur de ska gå tillväga när alla parter är involverade. Det vill 

säga att ifall de har en elev som är svag som ML2 berättade, kunde han med hjälp av informationen 

sätta sig in i arbetet i hur han ska hjälpa eleven på rätt väg. Dock yttrade alla tre informanter om 

tidsbrist gällande samplanering. De hade oftast inte tid att sitta ner och planera kring en elevs 

studiesituation vilket ansågs vara bristande enligt informanterna. ML3 förklarar i sin intervju att hon 

gärna skulle vilja ha mer tid att sitta med sin kollega och planera då hon anser att det är viktigt för att 

man ska kunna dela synpunkter och idéer på undervisningen och arbetssättet för att det ska leda till en 

förbättring. Men det som hindrar är lärarnas tidsbrist då de oftast har fullt upp med andra uppdrag som 

de väljer att prioritera. En annan viktig aspekt som informanterna tog upp var att de kände att de inte 

hade tillräckligt med tid att planera sina egen undervisning då tiden gick åt att stödja eleverna under 

skoltiden.  

 

Modersmålsundervisning och Studiehandledning  

Modersmålslärarna i intervjun ansåg att modersmålet har stor betydelse för andraspråkselevers 

språkutveckling. Att behärska modersmålet är inte bara att tala eller skriva utan det är ett sätt att stärka 

sin identitet.  

ML6 som jobbar som matematiklärare har ansvar för att utforma studiehandledning åt de elever som är 

i behov av det. ML6 nämner i sin intervju hur hans kontakt med lärarna viktiga och att det endast sker 
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via mail. Lärarna skickar uppgifter till honom och skickar sedan sina elever till ML6 för att han ska 

kunna ha en timme studiehandledning. 

 

ML6 – […lärarna skickar uppgifter till mig via mail…och jag svarar dem att det är ok. Det betyder 

att jag då ska upprätta en plan för eleven som är i behov av stöden. När jag är klar med planen 

kontaktar jag läraren och vi bestämmer en tid jag ska träffa eleven…] 

 

Samtliga informanter har modersmålsundervisning efter skoltid där elevgruppen varierar. I deras 

undervisning får eleverna prata på sitt modersmål och lära sig svenska. ML8 säger i sin intervju att 

hon försöker använda sig både svenska och arabiska i sin undervisning. ML8 tror på att hennes sätt 

främjar språkutvecklingen för de som inte behärskar det svenska språket. Hon fortsätter med att berätta 

att hennes bakgrund som tvåspråkig utbildad grundskolelärare är en värdefull tillgång då det 

underlättar för eleverna att förstå vad ett ord kan betyda på svenska när de har sina lektioner under 

skoltid ML8 resonerar vidare att hon ser problem med att många modersmålslärare som är verksamma 

idag inte behärskar det svenska språket väl.  

 
ML8 – [Många modersmålslärare som jobbar i skolan kan inte tala så bra svenska vilket blir ett 

problem för eleverna…jag har varit med i flera situationer där elever gått till SVA läraren och blivit 

förvirrade i och med att de fått olika förklaringar av till exempel en översättning av ett ord eller 

mening…i sin tur skapar en frustration hos eleverna, speciellt de nyanlända som är ivriga att lära sig 

svenska fort.]  

 

ML7 berättar om hennes svårigheter i att bedriva sin modersmålsundervisning. Hon berättar att 

klasslärarna inte tar hänsyn till hennes planering. Det händer allt för ofta att ML7 varit tvungen att 

ändra på upplägget för att eleven ska få extra stöd i de moment som de missade under klassläraren 

lektioner. ML7 säger själv att hon inte har problem med att hjälpa eleverna men att hon hade önskat att 

detta faller under en fungerande samverkan.  

 
ML7 – […jag önskade att min kollega brydde sig om att modersmålsundervisningen är lika mycket 

viktiga som hennes lektioner…man ska inte underskatta den.] 

 

ML3, ML4 och ML6 säger alla att de har studiehandledning för de elever som är i behov av det. ML4 

och ML6 säger att de får information om vad det är som ska göras via mail medan ML3 får direkt 

instruktion av SVA läraren. ML3 berättar vidare hur hon jobbar med studiehandledning. Hon säger att 

om det gällde matematik upprättar hon en plan för det som är centralt i ämnet, ifall eleven inte 

behärskar något moment. Det ML3 gör att hon under klasslärarens lektioner tar ut eleven som behöver 

hjälp, det för att eleven ska få en förförståelse. Detta ska hjälpa eleven enligt ML3  

ML5’s arbete med studiehandledning är snarlik som ML3 men till skillnad från ML3 så följdes 

anpassningarna upp med de lärarna för att se hur studiehandledningen har hjälpt eleven. 

 

ML1 säger i sin intervju att hon har studiehandledning speciellt för de som är nyanlända. De är de 

elever som befinner sig både i förberedelseklassen och i det vanliga klassrummet. ML1 själv säger att 

hon blir kontaktad av andra lärare på skolan för att upprätta en plan för den nyanlända eleven. Här 

nämner hon modersmålsundervisningen som en tillgång där modersmålet hjälper eleven att förstå sitt 

andraspråk. Såsom ML8 förklarar ML1 att hon använder sig av kurdiska och arabiska när hon befinner 

sig i klassrummet som stöd. Enligt henne har det varit lyckat och på det sätt ser lärarna på skolan 

henne som en tillgång. Gemensamt för alla informanter är att studiehandledning är en tillgång för de 
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elever som är språksvaga. ML1 tar upp ett exempel där hon berättar att hon är med eleverna några 

timmar i veckan.   

Alla modersmålslärarna var överens om att det är viktigt att väcka elevens intresse och att stimulera 

deras lärande. ML8 säger att hon väljer intressanta samtalsteman som eleverna sedan kan samtala om. 

ML8 försöker använda sig utav IKT för att fånga elevernas nyfiken kring språket. Med hjälp av 

klassläraren kan ML8 anpassa sin modersmålsundervisning så att det underlättar för elevens lärande i 

klassrummet.  

Analys 

Det vi kan se i resultatet är att synen på samverkan är positivt men att det förekommer att klassläraren 

inte helt samverkar med modersmålslärarna. Många utav informanterna menar att det finns möjlighet 

till en dialog men oftast så hinner man inte med det på grund av tidsbristen. I samspel med andra 

människor skriver Vygotskij (2001) att det är genom kommunikationen som man skapar en 

interaktion. När barn för möjligheten att prata med andra använder man sig av språket för att nå ut och 

på så vis skapar man en miljö där elever ingår i en interaktion som gynnar språkutvecklingen. 

Vygotskij (2001). Det är inte bara barnet som lär sig i samspel med andra utan även vuxna Vygotskij 

(2001). 

 

I skolan gäller det att alla lärare ska ha en samverkan för att gynna elevens lärande och utveckling 

vilket går att koppla till Säljö (2014) som menar på att det sociala samspelet tillsammans med andra 

människor i sin omgivning är viktigt i ett barns lärande och utveckling. I mötet mellan läraren och 

modersmålsläraren uppstår det en sorts kommunikation som Vygotskij (2001) beskriver att det är i 

mötet som man lär sig något nytt, att man kan utbyta erfarenheter så att man kan stötta varandra till det 

bättre. Detta resonemang kan kopplas till de flesta av informanterna som hade en gemensam förklaring 

när det till exempel gällde betydelsen av samverkan mellan lärare och modersmålslärare. Hur man kan 

nå ut till andra vuxna på skolan för att få stöd, ge och ta idéer samt skapa möjligheter för att uppnå en 

förbättring när det gäller undervisningen. Vidare uttrycker informanterna önskemål om att 

vidareutbilda sig så att de hamnar på samma nivå som övriga lärare som har en utbildning.  

De intervjuade modersmålslärarna anser sig ha en viktig roll när det kommer till nyanlända elevers 

språkutveckling. Hargreaves (2004) skriver att den främsta tillgången till att människan lär sig är 

genom att de får utveckla sig, förvärva kunskaper och kunna ge stöd till varandra. Det blir positivt och 

för eleverna främjar detta deras lärande (Hargreaves, 2004) vilket kan ses i modersmålslärarnas svar 

när de berättar om hur de strukturerar arbetet utifrån elevernas behov. Det fanns några informanter 

som var missnöjda med samverkan och utifrån deras synvinkel går det att konstaterar att det skapar en 

obalans i deras arbetssätt.  

Hargreaves (1998) beskriver samverkan på två olika sätt vilket framgick i sammanställningen. Dels 

den samarbetsorienterade lärkulturen och dels den påtvingade kollegialitet. Den påtvingade 

lärarkulturen går att applicera på de informanter som upplevde att klassläraren styrde innehållet i deras 

undervisning. De som hade möjlighet att ha en dialog med klassläraren utan att känna sig påtvingade 

att följa någon annans undervisningsform var den som upplevde en samarbetsorienterade lärarkultur. 

Tidsbrist var något som några informanter nämnde vilket går att applicera till Hargreaves (1998). 

Hargreaves (1998) menade på att just den påtvingade kollegialiteten är obligatoriska och förutsägbara 
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men att detta bestämdes av skolledningen vilket tyder på organisatoriska brister. Oftast berodde 

tidsbristen enligt informanterna på att lärarna själva inte hade tid att sätta sig ner med dem då de själva 

hade mycket annat att göra. 

Vygotskij (2001) nämner att kulturen påverkar hur barnets språk utvecklas och att språket blir 

beroende av den kulturella kontexten. En av modersmålslärarna i intervjun nämnde hennes sätt att 

arbeta med språkutveckling hos nyanlända elever. Det hon gör är att använda sig utav både kurdiska 

och svenska föra att främja språkutvecklingen hos de elever som inte kan språket. Det går att tillämpa 

till Johansson (2012) som lyfter fram språkets betydelse för lärandet. Han menar att det är med hjälp 

av det språket som man redan behärskar kan ta sig vidare i sin språkutveckling då man från början kan 

betrakta första språket som hjälpmedel (Johansson, 2012). 

ML8 nämner i sin intervju hur hon jobbar med att få eleverna att prata på sitt modersmål för att lära 

sig språket. Såsom Vygotskij (2001) uttrycker sig kring att använda språket som verktyg använder sig 

ML8 både svenska och arabiska i sin undervisning. Detta kan återigen kopplas till Johansson (2012) 

som menar att genom symboler, kategorier och olika ord används som redskap för att få en förståelse. 

Beroende på om det är modersmålet eller på sitt andraspråk som eleven lär sig så menar Vygotskij 

(2001) att språkinlärningen inte skiljer sig. Det är flera faktorer som är avgörande när man lär sig ett 

nytt språk och de ord som man redan behärskar i modersmålet använder man sig av genom att 

översätta direkt till det nya språket, att det är viktigt att barnet har grundläggande kunskaper i sitt 

modersmål för att lära sig det nya språket (Vygotskij, 2001).   

När det kommer till studiehandledning använder sig intervjupersonerna av olika metoder. En metod 

som stod ut mest var ML3 där hon förklarade hur hon använder sig av olika verktyg för att stödja 

elevens lärande. Hon betonade att det inte bara handlade om att förklara med ord utan det kunde 

handla om att eleven behövde praktiska redskap. Detta går att koppla till Säljö (2014) som skriver om 

artefakter. Säljö (2014) förklarar att artefakter kan vara både fysiska och psykiska redskap. I ML3’s 

fall så använde hon sig till exempel av Ipad där eleven får spela ordspel för att bygga upp sitt 

ordförråd. Det underlättar för eleven att förstå och agera i sin omvärld i samspel med den fysiska 

redskapen vilket Vygotskij (2001) skriver. 

Ett annat sätt att stödja barns språkutveckling är genom scaffolding som är en typ av stöttning (Säljö, 

2014). Det är viktigt att modersmålslärarna och klasslärarna har en god samverkan för att stödja den 

språksvaga eleven. När det kommer till studiehandledning bör båda lärarna ha en dialog emellan sig 

för att få fram en lösning som gynnar eleven. Som tidigare nämnt har ML5 två kollegor som han står 

nära med. ML5 förklarar att han brukar planera tillsammans med sina kollegor samtidigt som de får 

chansen att utbyta tankar och idéer. Det är ett värdefullt tillfälle för samtliga parter att samarbeta och 

utvecklas i sin yrkesroll för elevernas skull. Vygotskij (2001) menar att man behöver vara medveten 

om barnets kunskapsnivå för att barnet ska få rätt stöd i sitt lärande och utveckling vilket kan göras 

genom kommunikation mellan de olika aktörerna.  

 

Studiehandledning för modersmålslärarna kan kopplas till det Säljö (2014) menar med att synliggöra 

problem. Han menar är att man behöver skapa en tydlig struktur så att man kan hjälpa eleven att förstå 

hur den ska fortsätta i sitt arbete. Detta sätt kräver en samverkan där samtliga lärare är involverade. 

ML3 förklarade hur hon stödjer eleverna under lektionstid, där hon redan fått material. Det tillgängliga 

materialet och klasslärarens närvaro gjorde att ML3 kunde vägleda eleven till rätt riktning. Det är då 

barnet blir medveten i hur man tyder och kan förklara en uppgift (Säljö, 2014).   
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Diskussion  

Syftet med denna studie är att redovisa modersmålslärares uppfattning om samverkan och 

modersmålsundervisning. Studiens syftar till att synliggöra modersmålets betydelse för elevernas 

språkinlärning i sitt andraspråk samt förstå hur modersmålslärarens ser på samverkan med lärarna på 

skolan genom att intervjua åtta stycken modersmålslärare. I övriga underrubriker presenteras 

metoddiskussion, resultatdiskussion, studiens betydelse för praktiken och professionen sedan slutsatser 

och därefter avslutas med vidare forskning.  

Metoddiskussion 

I denna del använder vi utav oss två begrepp. Validitet och Reliabilitet. Reliabilitet innebär att den 

kunskap som uppkommit är det som har tagits fram på ett tillförlitligt sätt, att resultatet är pålitligt 

medan validitet innebär att man mäter det man vill mäta (Kvale & Brinkman. 2009). 

 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Denna 

metod har varit betydelsefull för vårt arbete då vi fått tillräcklig med material för att sammanställa en 

studie om modersmålslärarnas uppfattning om samverkan och modersmålsundervisning. Dock hade vi 

önskat få tag på flera informanter som hade kunnat ge oss en mer bredare bild av hur 

modersmålslärarna jobbar i skolan. Vi känner att validiteten i vår studie har stärkts av att vi använt oss 

utav en intervjuguide som gjort att vi kunnat ställa frågor där informanterna besvarade frågorna utifrån 

det som passade vår studie (Kvale & Brinkman, 2009). Samtidigt känner vi att reliabiliteten i vår 

studie har varit att vi läst varandras intervjuer och diskuterat dem (Kvale & Brinkman, 2009). Vårt 

syfte och frågeställningar har varit den röda tråden under arbetes gång. 

 

Samtliga informanter har varit hjälpsamma och delat med sig av sina uppfattningar kring samverkan 

och modersmålet. Vi hade velat få tag på flera som vi nämnde tidigare men det var väldigt svårt att få 

tag på informanter.  

Under bearbetningen av vår studie har vi beaktat reliabiliteten genom att vi läste och diskuterat 

varandras intervjuer. Detta för att säkerställa att vi förstått och tolkat informanternas svar korrekt.  

Genom att tillämpa semistrukturerade intervjuer innebär det att informanterna har fått besvara de 

frågor som vi ansåg vara relevanta och kunde användas i studien. Som intervjuare fick vi en klar bild 

och kännedom om hur modersmålslärarna jobbar i skolverksamheten. Under intervjutillfällen kunde vi 

upptäcka att vissa frågor var liknande vilket ledde till att vi fick ändra på frågorna under intervjun för 

att inte få samma svar två gånger. Vi var även tvungna att ställa följdfrågor då vi även upptäckte att 

vissa frågor inte gav oss så mycket svar. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen visar på att modersmålslärarnas uppfattning om samverkan och 

modersmålsundervisning varierade. Trots det kunde vi hitta flera likheter och olikheter. Bland 

modersmålslärare var det några som hade positiva uppfattningar kring samverkan, andra menade på att 

det kunde bli bättre. Samverkan handlar om att stödja varandra i sitt arbete genom kommunikation. 

Det innebär att man ska kunna ha möjligheten att mötas utan att det uppstår hinder.  Granström & 

Lander (2000) talar om något som kallas för kritisk samverkan och att det innebär att lärarna möts för 

att kunna ge varandra feedback och synpunkter på varandras arbeten. Detta är något informanterna 

diskuterar i samband med deras uppfattningar av vad samverkan innebär för deras arbete. Något bland 
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annat ML5 och ML2 tar upp när de berättar olika sätt de arbeta med för att kunna skapa ett någorlunda 

samarbete med andra personal för att stödja eleven i sin utveckling. ML2 lägger stor fokus vid att låta 

eleven stå i centrum när det kommer till frågor som rör undervisningen. Medan ML5 berättat om hur 

hen jobbar tillsammans med sina nära kollegor trots tidsbrist.  

 

Detta visar på att lärarens möjlighet till samverkan är viktigt för att kunna ge rätt stöd åt eleverna. 

Dessutom blir eleverna enligt Garcia & Vazquez (2012) motiverade till att förbättra sitt arbete vilket 

går att tillämpa till vår studie. Av de informanter som inte hade fysiskt kontakt med lärarna på skolan 

nämnde att de oftast har kontakt via mail. Detta går att koppla till Granström & Lander (2000) som 

nämner autonoma samverkan och som innebär att man är till stöd och hjälper sina kollegor, att 

kollegorna i detta fallet är modersmålslärarna, att lärarna på skolan inte är så involverade i 

modersmålslärarnas arbete. 

 

En samverkan som man ständigt försöker utveckla för att uppnå bättre resultat är viktigt för att eleven 

ska uppnå en god utveckling i de båda språken och lyckas i skolan. Att utveckla modersmålet 

samtidigt som man lär sig andra språket är viktigt för att man ska hamna i fas i de resterande 

ämneskunskaperna, något forskningen har visat. Syftet med denna utveckling är att eleverna ska få 

möjligheten att lära sig ett nytt språk som i son tur ska leda till att man blir en del av samhället och 

anpassar sig efter samhällsreglerna som till exempel skolregler. På så vis lär sig eleverna att ta hänsyn 

till regler som kan betraktas som vägledning för goda resultat i skolan. För att överhuvudtaget kunna 

arbeta gemensamt med att försöka uppnå detta mål bör samarbetet mellan lärarna fungera bra, vilken 

samtliga lärare i vår studie också är medvetna om. Detta kan kopplas till Granströms & Landers 

(2000) resonemang kring olika typer av samverkan och fördelen av att lärare har tillgång till varandras 

stöd genom till exempel autonom samverkan som innebär att till exempel lärare och modersmålslärare 

stödjer varandra vid behov men utan att själv blanda sig i för mycket i kollegans arbete (Granström & 

Lander, 2000). 

 

Samverkan uppfattades enligt modersmålslärarna i denna studie som ett redskap för att kunna stödja 

och vägleda eleverna i deras språkutveckling. Dock konstaterar båda parterna att det behövs mer tid 

och engagemang för att kunna uppnå dessa förbättringar för både eleverna och lärarna. 

Studiehandledning var en metod som modersmålslärarna ansvarade för och är till för att ge eleverna 

den stöd de behöver, samverkan mellan modersmålslärare och övriga lärare är möjlig då båda är 

närvarande i skolan samtidigt. Detta leder till att modersmålslärarna kan utväxla information med 

lärarna om elevernas progression och utveckling. Samtidigt visar denna undersökning att 

modersmålslärarna strävar efter en förbättrad kommunikation med klasslärarna och större utrymme för 

delaktighet i elevernas undervisning. 

 

Modersmålsundervisningen blir därför en avgörande faktor för många elevers språkutveckling, särskilt 

för de elever som ännu inte behärskar sitt andra språk (Vetenskaprådet, 2012). För att bevara denna 

utveckling krävs det att klassläraren har kommunikation med modersmålsläraren vilket innebär att 

läraren ska kunna dela med sig av den information som berör eleven och modersmålsläraren som i sin 

tur behöver ge respons på hur utvecklingen har gått. Detta är ett resonemang som även Bunar (2010) 

använder sig av när han förklarar varför det är viktigt att eleverna få tillgång till studiehandledning. 

Man menar att studiehandledning på modersmålet är ett sätt att främja ämneskunskaper eftersom att 

man fokuserar på både elevernas inlärning och språk. Vidare förklarar man att elevens identitet, 

ämneskunskaper, modersmålet och svenskan utvecklas samtidigt vilket gynnar elevers progression. 

Därför blir modersmålsundervisningen och studiehandledning nödvändig för många elevers 



21 

 

språkutveckling i början, särskilt för de som inte behärskar sitt andra språk ännu. (Vetenskaprådet, 

2012).   

 

I arbetet med nyanlända är de medvetna om att eleverna har bristande kunskaper i det svenska språket 

och att de behöver hjälp för att förstå både av sin modersmålärare och klasslärare. Detta är ännu 

viktigare när det handlar om elever på nybörjarnivå. Bunar (2010) konstaterade att handledningen på 

modersmålet fungerat, det vill säga att modersmålsläraren hjälper eleverna med uppgifter på elevernas 

modersmål så att de inte halkar efter i ämneskunskaper på grund av otillräckliga kunskaper i det 

svenska språket. Under intervjuns gång har det framkommit att klasslärarna är medvetna om att de inte 

kan hjälpa eleverna som inte förstår språket ännu därmed vikten av att ta hjälp av modersmålsläraren. 

 

När det kommer till modersmålsundervisningen säger samtliga informanter att det är nödvändigt för 

eleverna. I Vetenskapsrådet (2012) står det att det finns ett behov av en sådan 

modersmålsundervisning för att eleven ska ta sig vidare i sin utbildning. Det man menar är att 

flerspråkiga elever bör kunna använda sig av sitt förstaspråk för att kunna ta del av kunskap i övriga 

ämnen (Vetenskapsrådet, 2012). Något vi kan koppla till är Thomas & Collier (2002) där de förklarar 

att det går långsammare för ett barns utveckling av tänkande och lärande om barnet enbart får 

undervisning på sitt andraspråk. Samtidigt förklarar de att barnet aldrig kommer hinna ifatt de 

enspråkiga eleverna, i detta fall de engelsktalande barnen, att tvåspråkiga elever istället under sitt 

första skolår har en bättre möjlighet till att utveckla en mer starkare tänkande och lärande på sitt 

förstaspråk (Thomas & Collier, 2002). Med andra ord konstaterar man att eleven behöver utveckla sitt 

förstaspråk både kunskapsmässigt och tankemässigt för att klara av sin ämnesutveckling på 

andraspråket (Thomas & Collier, 2002).  

Betydelse för praktiken och professionen 

I detta avsnitt beskriver vi kort om vilken betydelse studiens resultat har för praktiken och för vår 

profession. Vi utbildar oss till Grundskolelärare med inriktningen mot arbete i fritidshem och detta 

innebär att vi i framtiden kommer att möta på andrapsråkselever i framtiden. Fritidshemmet har i 

uppdrag att erbjuda en meningsfull fritid genom att utveckla och skapa förutsättningar till lärandet. 

Därmed har vi fritidspedagoger en viktig och påverkande roll när det gäller att nå ut till barn som har 

språksvårigheter, genom till exempel praktiska aktiviteter och lekar. För att detta ska fungera bör det 

uppstå en dialog med modersmålsläraren om huruvida man ska arbeta för att stimulera elevens 

språkutveckling. Det viktigaste är att barnen som precis börjat tala sitt andraspråk känner sig förstådda 

och får stöd, vilket de gör vid modersmålsundervisning.  

Resultatet av vår studie har visat hur viktigt det är med samverkan samt modersmålsundervisningens 

betydelse i elevernas språkinlärning. Det vi ville ta reda på var hur modersmålslärarens uppfattning om 

samverkan om modersmålsundervisning vilket vi känner att vi har fått svar på. Vi tror på att vi 

kommer att ha elever som inte behärska det svenska språket vilket gör att vi behöver få stöd av 

modersmåläraren för att kunna nå eleven.  
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Slutsatser 
Vår slutsats visar att det främsta hindret för modersmålslärarna är bristen på kommunikationen mellan 

lärarna. Vilket visar på att en bättre dialog bör föras mellan modersmålslärare och övriga lärare för att 

kunna uppnå ett fungerande arbetssätt.  

Den andra slutsatsen har vi kommit fram till att det krävs gemensamma möten för samtliga 

involverade lärare i skolverksamhet som rör elever, till exempel en klass. Detta för att stärka 

samverkan och främja förståelse på så sätt att man kan synliggöra problem och bemöta olikheter på 

rätt sätt. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) är modersmålet ett ämne med en egen kursplan och 

betygskriterier och som samtliga modersmålslärarna är medvetna om men det viktiga är att även 

övriga lärare samt skolledning är insatta i det.  

En tredje slutsats som har kommit fram och som kan ses som ny kunskap är modersmålslärarnas egna 

brister i det svenska språket något som en av informanterna berättade. Det kan vara en utav många 

orsaker till att ämneslärarna på skolan inte förstår vad de pratar eller väljer bort samverkan på grund av 

att vissa modersmålslärare inte behärska språket.   

Vidare forskning 
En intressant framtida studie kan vara att man undersöker elevernas uppfattning kring 

modersmålsundervisning gällande deras språkinlärning. Att man undersöker ifall 

modersmålsundervisningen bidrar till främjande av språkutveckling samt vilken roll 

modersmålsläraren har i deras utveckling och lärande. En annan intressant framtida studie kan vara att 

undersöka om det kan vara ett problem om modersmålsläraren själv har brister i det svenska språket 

och hur kan det påverka språkinlärningen hos andraspråkseleverna. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

 

Informationsbrev till verksam personal på skolan 
 

Hej! 

 

Vi heter Rayhan Fouzai och Zana Haji Hashi och vi studerar till grundlärare med inriktning mot arbete 

i fritidshem och går sista terminen på Stockholms Universitet. Vi har nu påbörjat vårt självständiga 

arbete där syftet är att undersöka hur samverkan mellan klasslärare och modersmålslärare ser ut och hur 

det kan skapa förutsättningar för nyanlända elever. Studien syftar även till att förstå på vilket sätt klass- 

och modersmålslärare uppfattar modersmålets betydelse för elevernas språkutveckling i sitt andraspråk. 

I vårt självständiga arbete kommer vi utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av intervjuer 

och tidigare forskning.  

 

Den metod som vi kommer att använda oss av är att samla in data genom kvalitativa intervjuer därmed 

vill vi rikta oss till er klass- och modersmålslärare så att ni ska kunna få möjligheten att dela med er av 

era tankar, erfarenheter och upplevelser gällande samverkan. Vi planerar att intervjua sammanlagt 10 

stycken lärare (5 stycken klasslärare och 5 stycken modersmålslärare). Varje intervju kommer att spelas 

in men det är endast vi som ska lyssna på inspelningarna.  

 

I och med att vi tagit del av de etiska forskningsprinciperna så genomförs denna studie efter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Alla som deltar kommer att vara anonyma och 

samtliga namn fingerade. De uppgifter som vi erhåller kommer att behandlas konfidentiellt och svaren 

ska endast användas i forskningssammanhang d.v.s. i denna studie.  

 

Hör gärna av er snarast ifall ni vill och kan delta i studien mellan v. 47 - 48. 

 

 
En sammanfattning av forskningsetiska principer för informanten att läsa 

igenom innan påbörjad intervju: 
 

Informationskravet- Innebär att informanten ska informeras av studiens syfte och mitt syfte med 

undersökningen att undersöka hur fritidspedagoger förhåller sig till lek i den pedagogiska verksamheten 

för att stimulera elevernas utveckling och lärande. 

Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan, de uppgifter ni lämnar till mig kommer 

inte att användas till något annat syfte än för denna forskning.  

 

Samtyckeskravet-  Du som deltagare bestämmer själv över din medverkan, det är alltså frivilligt att delta 

i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet- de uppgifter och material du lämnar till mig kommer jag att bevara på ett säkert 

sätt och inga andra kommer att kunna ta del av det. Du kommer inte heller att kunna identifieras utav 

utomstående, d.v.s du kommer att vara anonym.  

 

Nyttjandekravet- Insamlande uppgifterna och personuppgifter ska endast användas till denna 

undersökning och inte till någonting annat samt raderas efter avslutat arbete.  

Intervjun kommer att spelas in, detta för att sedan kunna transkribera materialet. Intervjun kommer att 

ta ca 45 minuter och kommer att om möjlighet finns att utföras på din arbetsplats. Jag ser fram emot ett 

samarbete med er skola och hoppas att ni känner samma sak.  
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Bilaga 2 

 

Frågor till modersmålslärare 

1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

2. Kan du berätta hur länge du har jobbat i skolan? 

3. Beskriv hur dina lektioner ser ut, är det efter skoltid eller under ordinarie skoltid? 

4. Beskriv hur stora elevgrupper du brukar ha? 

5. Vart brukar undervisningen äga rum? 

6. Berätta hur din samverkan/kontakt ser ut med klasslärare/SVA-lärare/ämneslärare? 

7. Berätta vad en samverkan skulle innebära för dig? 

8. Kan du beskriva dina tankar kring samverkan mellan lärare och modersmålslärare? 

9. Ser du möjligheter i samverkan mellan lärare och modersmålslärare? 

10. Ser du hinder i samverkan mellan lärare och modersmålslärare? 

11. Kan du berätta om klasslärare/SVA-lärare har inblick i vad du gör på dina lektioner? 

12. Har du studiehandledning med dina elever och känner läraren till det? 

13. Om ja, hur arbetar du kring det? 

14. Beskriv hur du ser på att använda modersmålet i undervisningen i ordinarie klassrum? 

15. Skulle du vilja ha en samverkan med klasslärare/SVA-lärare för att skapa förutsättningar för 

eleverna att utveckla sitt andraspråk? 
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