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Abstract 

Cooperation is beneficial in many ways, and to a lot of people. Still the cooperation between 

class teachers and teachers in mother tongue language are rare. The purpose of this essay is to 

investigate how cooperation between class teachers and teachers in mother tongue looks like. 

In my search for answers, I have studied previously written research and published essays. 

My research is based on qualitative studies done with four teachers, two class teachers and 

two teachers in mother tongue language. The answers from the interviews all show that 

cooperation does not exist between these teachers. There is a will to cooperate between 

teachers, and a will to take advantage of each other’s skills. But the lack of time and a 

distance between class teachers and teachers in mother tongue language makes the 

cooperation hard to manage. The essay also reveals a negative attitude between teachers and 

teachers in mother tongue. Deliberately or not, research show that both teachers and students 

benefit from cooperation between the two.  
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1. Inledning 
Människor har sedan långt tillbaka samarbetat med varandra. Människans omtänksamhet och 

viljan till samarbete kan spåras till människans förfäder, något som Darwin upptäckte redan i 

slutet på 1800-talet. En grupp människor som samarbetar blir mer framgångsrika och stärkta, 

än om samarbetet inte existerar eller fungerar. Det är en fördel om tilltro och omsorg finns 

mellan människor och grupper i ett samarbete (Internetkälla: Samarbete nyckeln till framgång 

hämtad 2014-05-27). 

Jag ser att ett kollegialt samarbete på många sätt kan utmana problem i skolans verksamhet, 

som många gånger beror på tidsbrist. Men hur ser samarbetet ut mellan klasslärare och 

modersmålslärare? Ett samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare kan vara en väg till 

förståelse av olika språk och kulturer menar Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012). 

Författarna hävdar även att ett samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare gynnar 

relationen mellan lärare och flerspråkiga elever. Jag vill undersöka hur samarbete mellan 

klasslärare och modersmålslärare ser ut. 

2. Bakgrund 

2.1 Modersmål  

Genom språket kommunicerar vi människor med varandra. Språket är allt från våra första ljud 

som små barn, dagboksskrivandet i tonåren till föreläsningar vid universitet och allt 

däremellan. Språk kan yttra sig på många olika sätt, t.ex. talspråk, kroppsspråk eller 

teckenspråk. 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår 

hur andra känner och tänker (Skolverket 2011 s.87). 

 

Som citatet visar är språket ett viktigt redskap för oss i en värld där vi möter olika kulturer, 

språk och generationer. Skolverket (2011) fastslår att elevers tillgång till 

modersmålsutbildning är ett steg mot att språket och lärandet utvecklas hos elever med annat 

modersmål än svenska. Undersökningen visar att en femtedel av eleverna i dagens skola har 

föräldrar med ursprung utanför Sverige, och dessa elever ökar i antal. Det blir i och med 
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denna ökning allt viktigare att lärare ute i verksamheten möter alla elever på deras egna 

villkor och ger dem möjlighet till en likvärdig utbildning (Skolverket 2008 & Skolverket 

2011).  

Skolverkets undersökning (2008 s.18) visar att även om modersmålsundervisningen sker i 

skolans lokaler med de elever som går i skolan, så är undervisningen inte helt inkluderad i 

verksamheten. Modersmålsundervisningen ses i undersökningen som en utanförstående 

verksamhet inom skolan, vilket i sig kan bidra till att ett samarbete mellan klasslärare och 

modersmålslärare försvåras. Detta kan enligt Skolverket (2008) bero på att det är kommunen 

som ansvarar för modersmålsundervisningen. Det kan även bero på att skolorna inte alltid har 

elevunderlag för att kunna bedriva modersmål i den egna verksamheten.  

2.2 Styrdokument 

I regeringens proposition (Prop.2005/06:2) framgår det att elevens modersmål är av värde för 

identiteten och självkänslan, men även för språkinlärning och inlärning i ett bredare 

perspektiv. Propositionen hävdar att modersmålsundervisning är av stor betydelse, just på 

grund av nämnda anledningar. Det handlar inte bara om elever med utländsk bakgrund utan 

även om döva, och syftar till de elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet. Som 

titeln på propositionen antyder, så är språk en viktig ingrediens i skolans verksamhet: 

 

Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla 

och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få 

möjlighet att lära sig främmande språk. (Prop.2005/06:2 s.2) 

 

En bedömning från regeringens sida är att språkundervisning för elever med utländsk 

bakgrund bör fortsätta och utvecklas, och statusen för modersmålsundervisningen ska stärkas 

(Prop.2005/06:2). Propositionen lägger även vikt vid hur utvecklingen av 

svenskundervisningen för flerspråkiga elever ska kunna bli bättre, och hur 

svenskundervisning och modersmålsundervisning ska få en tydligare samverkan. Elever som 

behärskar svenska och det egna modersmålet har större chans att öka sin språkutveckling, 

men propositionen menar att det finns brister i modersmålsundervisningen. Dessa brister kan 

t.ex. vara att undervisningen har låg status och att de lärare som undervisar i ämnet inte har 

behörighet (Prop.2005/06:2). I propositionen hänvisar man till Skolverkets undersökning 

(2002) som grundar sig i tidigare forskning och undersökningar. Undersökningen handlar om 

lärare och elevers olika attityd till modersmålsundervisningen. I undersökningen framkommer 
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det att många modersmålslärare upplever organisationen som oklar på så vis att 

modersmålsläraren inte får ta del av all information rörande deras arbete. Det visar sig även 

att antalet modersmålslärare har minskat, samtidigt som elevgrupperna ökat (Skolverket 

2002). 

Skolverket (2002) redogör för hur mycket modersmålslärarna pendlar mellan olika förskolor 

och skolor för att undervisa, vilket bidrar till att de uppfattar sin arbetssituation som splittrad. 

Undersökningen visar att denna splittrade känsla leder till att modersmålslärarna känner sig 

utanför verksamheten och att många av de som medverkat i undersökningen vill ha en större 

delaktighet i arbetet, med samma förutsättning som övriga lärare (Skolverket 2002). Bristen 

på samarbete är en återkommande faktor i dessa tre dokument. 

2.3 Modersmåls koppling till styrdokument 

Skolan och modersmålsundervisningen har skollagen att följa, samt Lgr11 som är den senaste 

läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vidare finns det även andra 

förordningar och allmänna råd som exempelvis: Skolförordning (2011:185) om 

språkundervisning för flerspråkiga elever och Kommentarmaterialet till kursplanen i ämnet 

modersmål (Skolverket 2011). 

2.3.1 Lgr11 och förordningar från Skolverket 

Rapporten från Skolverket (2008) visar att de intervjuade modersmålslärarna i 

undersökningen upplever olika problem i sin arbetssituation. Rapporten tar upp problemet 

med lokaler som ofta inte är tillgängliga för modersmålsläraren. Modersmålslärarna i 

skolverkets undersökning uttrycker ett missnöje över att det inte finns en fast lokal till 

modersmålsundervisningen. Det upplevs som ett problem att inför lektionen behöva leta reda 

på ett ledigt rum att vara i. Tidsbrist är även något som tas upp i undersökningen, då 

modersmålslärarna menar att den tid de har till undervisning är för lite i relation till vilka krav 

de har på sig. Ett återkommande problem handlar om att modersmålslärare inte har någon 

större möjlighet till informationsbyte med övriga lärare på skolan: 

 

Många modersmålslärare önskar ett utökat samarbete med elevernas övriga lärare. 

Det förekommer i undantagsfall att modersmålslärare är med på elevernas 

utvecklingssamtal men det är inte något som är rutin på någon av studiens skolor 

(Skolverket 2008 s.11) 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2591
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2591
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Det är det här utökade samarbetet som jag ser kan finnas mellan klasslärare och 

modersmålslärare, även om det finns andra aspekter inblandade så som tidsbrist och stor 

arbetsbörda inom yrket. 

2.3.2 Skollagen och propositioner 

Regeringen överlämnade till Riksdagen i september 2005 en proposition som huvudsakligen 

handlade om det fortsatta arbetet inom språkutvecklingen i Sverige och i våra skolor 

(Regeringen Prop.05/06:2). I texten framgår det att Sverige är ett mångspråkigt land, och att 

språksituationen har ändrats i landet på många sätt under åren. I propositionen lyfts bl.a. 

modersmålets betydelse fram kopplat till ett stärkande av elevens identitet och självkänsla. 

Identiteten stärks om arbetet med elevens första språk, modersmålet, ligger i fokus. 

I Skolförordningen (2011s.5) 8§ kan vi läsa hur modersmålsundervisningen organiseras: 

 

1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 

2. som elevens val, 
3. inom ramen för skolans val, eller 

4. utanför den garanterade undervisningstiden (Regeringskansliet 2011 s.5) 

 

Punkt 4 som handlar om undervisning utanför ordinarie skoltid ställer Skolverket upp i en 

statistisk tabell (Skolverket 2013/2014) som visar att det är ca 58 % av undervisningen som är 

lagd utanför timplanebunden tid.  Lite mer än hälften av eleverna i grundskolan har alltså 

modersmålsundervisning utanför ordinarie skoltid. 

2.4 Kort historik om modersmålsundervisning 

Det är under 1960 och 70-talet som den ekonomiska tillväxten ökar i landet (Veli Tuomela 

2002). Tuomela berättar att detta i samband med brist på arbetskraft bidrar till att 

arbetskraftinvandringen ökar i landet. I och med denna ökning av invandrare tillkom en 

integrationspolitik som innebar att invandrare fick rätten att behålla och utveckla sitt 

modersmål och sin kultur. Skolan blev nu mer öppen för kulturer som var olik vår egen, och 

med detta kom hemspråksreformen till. Hemspråksreformen trädde i kraft 1977 och hade stor 

betydelse för de riktlinjer som skolan skulle förhålla sig till då det gällde grundskoleelevers 

främjande av flera språk. Kommunerna blev nu skyldiga att ge elever möjlighet att studera sitt 

modersmål, vilket hade som syfte att integrera barn och ungdomar till det svenska samhället. 

Hemspråksreformen skulle bidra till att få barnen tvåspråkiga och mångkulturella. Tuomela 

(2002) menar att hemspråksreformens syfte inte stämde överrens med det utfall man fick. Det 
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fanns ett gap mellan syftet och lösningarna som formulerades i hemspråksreformen (Tuomela 

2002). 

Enligt en undersökning utarbetad av Språkrådet (2011) så minskade antalet elever med 

modersmålsundervisning under 1990-talet då kommuner inte satsade lika mycket på 

modersmålsundervisningen längre. Det kunde vara den ekonomiska krisen eller 

decentraliseringen av skolan som påverkade detta. Under denna period tillkom bestämmelsen 

om att det måste vara ett visst antal elever som vill ha modersmålsundervisning för att det ska 

kunna erbjudas (Språkrådet 2011) 

Idag har antalet flerspråkiga elever ökat stort och likaså elever som deltar i 

modersmålsundervisning. Enligt tabellen ovan är det i Sverige ungefär 211000 elever som är 

berättigade till modersmålsundervisning och det är drygt113000 av dessa elever som väljer att 

delta i undervisningen. Många kommuner väljer dock ett direktiv upprättat av Skollagen 

(2010), som innebär att det måste finnas minst fem elever som läser samma modersmål för att 

modersmålsundervisningen ska äga rum. 

3. Problemdiskussion och syfte 
Mitt arbete har som syfte att undersöka samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare. 

Jag vill undersöka hur samarbetet ser ut och vilka konsekvenser det kan ha. 

Min undersökning består av intervjuer med klasslärare och modersmålslärare, och mina 

frågeställningar blir: 

1. Hur samarbetar klasslärare och modersmålslärare?  

2. Vad anser lärarna om eventuella brister i samarbetet? 

3.1 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka samarbetet mellan klasslärarelärare och modersmålslärare på lokal 

nivå. Jag har avgränsat mig genom att intervjua två klasslärare och två modersmålslärare för 

att få en inblick i hur samarbetet ser ut. Om den här kvalitativa undersökningen hade gjorts i 

större omfattning hade utfallet kanske blivit annorlunda. 
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4. Metod  

4.1 Val av metod 

För att få svar på frågan Hur samarbetar klasslärare och modersmålslärare? har jag använt 

mig av halvstrukturerad intervju som forskningsmetod. Intervju som en kvalitativ 

forskningsmetod innebär enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) att forskaren får 

en bild av hur den intervjuade upplever vardagen från sitt perspektiv. Intervjun kan enligt 

författarna jämföras med ett vanligt samtal, men det är samtidigt upp till intervjuaren att föra 

samtalet på ett professionellt sätt vilket innebär att man följer en viss frågeteknik. Brinkmann 

och Kvale (2009) beskriver hur forskaren har formulerat frågor kring det tema som är aktuellt 

och av gemensamt intresse. Författarna förklarar hur intervjuaren genom aktivt lyssnande 

skaffar sig kunskaper om temat som fås av informanten. Författarna definierar den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun som ”en intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & 

Brinkmann 2009 s.19).  

Livsvärlden och de spontana svar som jag är ute efter i min undersökning är något som även 

Pål Repstad (2007) rekommenderar. Repstad beskriver hur den kvalitativa intervjun, bara för 

att den ses som en mer ledig variant av intervju, inte får misstas som ett informellt samtal. Det 

finns en skillnad mellan irrelevant prat och de vardagliga berättelser som man som forskare 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) vill komma åt. Författarna anser att man som forskare bör 

tänka ut en referensram att hålla sig till i sin intervju, och på ett professionellt sätt leda 

tillbaka informanten i rätt riktning om denne flyter ur sammanhanget. 

Kvale och Brinkmann (2009) jämför intervjuaren som en resenär, där intervjuaren inte bara 

får ny kunskap utan ”resan kan sporra till en reflektionsprocess som ger intervjuaren en ny 

självförståelse och blottlägger värden och vanor som tidigare har tagits för givna i resenärens 

hemland” (Kvale & Brinkmann 2009 s.64). Med utgångspunkt i Kvale och Brinkmanns 

resonemang (2009), kan min intervjuprocess liknas en resa genom klasslärarens och 

modersmålslärarens inre värld av kunskap. Jag vill, som även Robert K.Yin (2013) och Ann 

Quennerstedt (2014) menar, kunna undersöka verkliga förhållanden och komma åt 

människors tankar och åsikter i relation till vardagliga händelser. I min undersökning befinner 

vi oss i skolan, en lokal miljö för informanten vilket borde vara en gynnsam förutsättning för 

att få en inramning av intervjun. Jag väljer i min undersökning att använda mig av termerna 
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informant, den intervjuade och svarsperson synonymt genom mitt arbete. Jag väljer även att 

markera pauser i intervjusvaren med tre punkter ”…”. 

4.2 Fenomenografi 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur den halvstrukturerade intervjumetoden letar efter 

teman i intervjupersonernas vardagsvärld, sett ur deras egna perspektiv. Beskrivningen av 

livsvärldar har en koppling till de olika fenomen som finns däri, och tolkningen av dessa. 

 Fenomenografi som metod riktar sig mot att beskriva människors sätt att förstå fenomen i sin 

omvärld (Dahlgren & Johansson 2009). Inom fenomenografin utgår man enligt författarna 

ifrån att människor uppfattar omgivningen och händelser på olika sätt. Den vanligaste 

metoden för insamling av empiri är intervjuer. Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson 

(2009) beskriver intervjuerna som halvstrukturerade och tematiska inom fenomenografin. 

Dessa intervjuer innehåller få frågor, och intervjun formas efter de svar som intervjuaren får. 

Inom fenomenografin kan forskaren gå igenom olika steg i analysprocessen (Dahlgren & 

Johansson 2009). Dessa steg innebär att forskaren först läser igenom sitt insamlade material 

så att det känns välbekant och sedan tar forskaren ut det viktigaste i materialet genom att söka 

efter likheter och skillnader. Forskaren bör därefter ordna upp likheter och skillnader som 

finns för att kunna kategorisera det (Dahlgren & Johansson 2009). Dessa steg har jag haft i 

åtanke i min undersökning då likheterna och skillnaderna skildras i min analys. 

4.3 Etiska frågor 

Professor Monica Dalen (2007, s.20-24) tar upp flera etiska områden, så som samtycke, krav 

på information och sekretess. Dalen (2007) säger att informanten ska få veta vad deltagandet 

innebär, och att informanten ska kunna ge sitt samtycke utan påverkan. Informationen till 

informanten ska vara tydlig och visa vilka metoder som används. Det ska även framgå att 

intervjun behandlas med sekretess och att svaren från informanten inte ska kunna spåras 

tillbaka till denne (Dalen 2007).  Under mina förberedelser och i intervjuprocessen har jag 

tagit hänsyn till ovannämnda etiska aspekter och informerat de intervjuade om dessa. 

I Kvale och Brinkmann (2009) delar författarna upp etiska frågor i olika stadier, och i dessa 

stadier ska man till en början överväga hur syftet med undersökningen kan förbättra tillvaron 

hos de som medverkar. När det kommer till planeringsstadiet framhåller Kvale och 

Brinkmann (2009) att forskaren bör överväga konsekvenser av att man delger 

undersökningspersonerna den information som man studerar. Jag väljer att endast berätta 
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inom vilket ämnesområde jag ska hålla mig inom, och inte gå in på detaljer inför intervjun. 

Detta val gör jag för att på bästa sätt komma åt intervjupersonernas egna tankar och 

upplevelser utan ledtrådar om vilka svar som jag kan vara ute efter. Jag berättar att det är en 

frivillig undersökning, och genom detta får jag ett informerat samtycke från deltagarna. Kvale 

och Brinkmann (2009) hävdar att den privata integriteten i intervjusituationer är mycket viktig 

att tänka på som forskare. Därför har jag gett både platser, skolor och personer fiktiva namn. 

5. Tidigare forskning  
I det här kapitlet presenterar jag den forskning som jag har funnit mest relevant för min 

undersökning. 

5.1 Studier 

Den här splittrade känslan som modersmålslärare enligt Skolverket (2002) upplever, tar även 

universitetslektor Berit Wigerfelt (2004) upp och förklarar detta utifrån de studier som hon 

gjort med ett antal lärare verksamma i Malmö. De intervjuade modersmålslärarna upplever 

arbetet som positivt då de arbetar på en, kanske två skolor åt gången. Då känner de sig 

involverade i verksamheten och de övriga lärarna visar att de behöver modersmålslärarna i 

klassrummet då en stor del av eleverna inte klarar av svenska språket utan deras hjälp. De 

modersmålslärare som Wigerfelt intervjuat berättar att de annars sällan känner av ett bra 

samarbete, det verkar snarare som att de upplever sig vara i vägen eller ett de utgör ett 

störningsmoment till den ordinarie undervisningen. Modersmålslärarna i Wigerfelts 

undersökning känner sig utanför lärarlaget i de flesta fall och saknar ett samarbete med övriga 

lärare. En av anledningarna kan enligt författaren vara att undervisningen ofta sker utanför 

ordinarie skoltid. Det är lätt att känna sig utanför när modersmålsundervisningen sker sent på 

eftermiddagarna och övriga lärare inte är kvar i lokalerna. Wigerfelt (2004) anser att 

undersökningen visar på liknande problem som tidigare forskning inom 

modersmålsundervisning. 

 

Vidare visar olika studier att modersmålslärarna ofta är hänvisade till att undervisa i 

olämpliga lokaler. De får ofta ambulera mellan olika skolor med de problem som då 

uppstår och får lägga en hel del tid på att producera eget undervisningsmaterial då 

det råder brist på lämpliga läromedel. Kontakter med andra lärare på skolorna kan 

vara obefintliga för vissa och kontakter med föräldrar kan vara konfliktfyllda, inte 

minst därför att föräldrarnas krav inte är möjliga att tillgodose. Många 

modersmålslärare upplever att de har lägre yrkesstatus än övriga lärare i skolan 

(Wigerfelt 2004 s.251). 
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Citatet visar problem som finns i modersmålslärarens yrke. Det handlar bl.a. om hur 

modersmålslärarna upplever relationen med klasslärarna som obefintlig.  

I en studie gjord av Elisabeth Elmeroth (2010) framkommer modersmålslärares uppfattningar 

om utanförskap, då de menar att de inte blir tillfrågade vad gäller deras kunskaper eller hjälp. 

Författaren beskriver hur modersmålslärarna i många fall inte vet vilka teman som gäller i 

andra ämnen som eleverna har. Jag har valt att citera författaren då jag anser att hon betonar 

de konsekvenser som bristen på samarbete kan medföra: 

 

Det går inte längre att försvara bristen på samarbete genom att hänvisa till att det 

ställs många krav på lärare (Elmeroth 2010 s.83). 

 

Elmeroth (2010) hävdar att det inte bara är upp till modersmålsläraren att bära ansvaret för 

elevernas språkinlärning, ansvaret om att lära eleverna om kultur och språk ligger på hela 

arbetslaget.  

 

Ett absolut grundläggande krav är att göra undervisningen begriplig för eleverna 

(Elmeroth 2010 s.83). 

 

5.2 Modersmålsanvändning 

Enligt Elmeroth (2006) har tidigare forskning präglats av olika variabler. Som exempelvis 

deltagande i modersmålsundervisning, betyg i ämnet samt hur mycket svenska som talas 

hemma. Detta har använts som en förklaring till hur resultaten i skolan ser ut för eleverna med 

annat modersmål än svenska. Elmeroth (2006) förklarar hur man inom språkforskningen anser 

att det är viktigt för elever att ha en god språkutveckling på sitt första språk, både för 

utvecklingen av olika begrepp samt för anskaffningen av ett andraspråk. De direktiv som 

finns gällande elevers modersmålsundervisning tyder på att många av eleverna ingår i en 

större språkgrupp, eftersom det ofta inte anordnas modersmålsundervisning för små 

elevgrupper. Det framkommer i Elmeroths studie (2006) att den kunskap och inställning som 

flerspråkiga elevers föräldrar har angående modersmålsundervisning samt den miljö som 

eleverna vistas i, är av stor betydelse jämfört med hur eleverna utvecklar sina språkkunskaper.  
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Språkutveckling är en återkommande faktor i forskning om modersmålsundervisning. 

Myndigheten för skolutveckling uppger i sin kunskapsöversikt (2003) hur viktigt det är med 

kommunikation och språkutveckling hos flerspråkiga elever. Översikten grundas på forskning 

och beprövad erfarenhet och belyser vikten av att andraspråksinlärning främjas av ett redan 

välutvecklat förstaspråk. Kunskapsöversikten menar att flerspråkiga barn når upp till olika 

nivåer inom språket och att de därigenom utvecklar olika begrepp. Begreppsutvecklingen 

leder i sin tur till en utveckling av barnets sätt att kommunicera. Enligt översikten visar det sig 

att barn med flera språk bara definierar redan för dem kända begrepp, i sitt utvecklande av 

andraspråket (Myndigheten för skolutveckling 2003). 

 

På motsvarande sätt innebär andraspråksinlärning för ett barn vars språkliga och 

begreppsliga utveckling stannat av i det första språket att det genom det nya språket 

måste lära sig både begreppen och orden för begreppen (Myndigheten för 

skolutveckling 2003 s.55). 

 

Kunskapsöversikten i Myndigheten för skolutveckling (2003) förklarar hur det för eleven är 

ansträngande med andraspråksinlärning då begrepp och ordformer kan bli svåra att få klarhet 

i. För att hjälpa elever som är i en situation där de inte får det stöd de behöver i utvecklingen 

av svenska språket, är modersmålsundervisningen en bidragande faktor till att dessa elever 

klarar sig. Enligt kunskapsöversikten är argumentationen dock motstridig då vissa anser att 

flerspråkiga elever bör lära sig sitt modersmål ordentligt till en början för att sedan kunna 

utveckla och lära sig svenska språket. Översikten ställer sig frågande till en sådan 

argumentation då forskning visar att barn redan från tidig ålder kan lära sig flera språk 

samtidigt. Det som kunskapsöversikten däremot visar som ett argument för att barnet bör lära 

sig sitt modersmål först, är på grund av de faktorer som gör att dessa barn annars löper stor 

risk att förlora sitt modersmål och sin flerspråkighet. Om svenskan, som är majoritetsspråket i 

Sverige, lärs ut först så bidrar det ofta till att eleverna blir enspråkiga (Myndigheten för 

skolutveckling 2003). 

Kenneth Hyltenstam (2007) ger också en bild av att elever som har annat modersmål än 

svenska ” behöver särskilda arrangemang för att deras båda språk ska utvecklas till en nivå 

där språken blir effektiva kommunikations-, identitets- och tankeinstrument” (Hyltenstam 

2007 s.47). Ett av skälen till att modersmålsundervisningen finns är, enligt författaren, för att 

barnen ska få denna möjlighet till en utveckling av språket och bli effektiva inom just 
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kommunikation och identitet. Hyltenstam (2007) beskriver vikten av att barnet ska få utveckla 

sitt första språk, modersmålet. Om barnet får möjlighet att göra det så blir det lättare för 

barnet att lära sig svenska, det andra språket. Författaren menar att språkutvecklingen hos 

barnet sker parallellt med begreppsutvecklingen, då dessa i stor utsträckning har inflytande på 

varandra (Hyltenstam 2007). 

6. Material 

6.1 Information om kommunen där studien är gjord 

I kommunen där min studie är gjord blir barn erbjudna modersmålsundervisning om språket 

talas regelbundet i hemmet. Undervisningen är frivillig och är tillgänglig för att utveckla 

elevens modersmål och förståelse för den egna kulturen. Kommunen förklarar även att det 

måste finnas minst fem elever med samma modersmål som vill studera, för att undervisningen 

ska kunna ordnas. De visar även att barnet kan få stöd i den dagliga undervisningens övriga 

ämnen på sitt modersmål, något som kallas för studiehandledning. Det finns dock krav för hur 

rätten till studiehandledning ser ut, vilket skolan avgör, och det är hur pass bra svenska eleven 

behärskar. På kommunens hemsida kan vi även läsa att elever som utvecklar sitt modersmål 

har lättare att klara av skolan än de elever som inte har tillgång till undervisning av sitt 

modersmål. Flerspråkighet ses som en positiv aspekt som utvecklar elevens intelligens och 

stärker elevens identitet, något som ligger till grund för att kommunen erbjuder modersmål 

redan i förskolan. 

Jag har intervjuat två klasslärare, med varierande bakgrund och erfarenheter av yrket. 

Klasslärarna arbetar i två olika skolor. Det skolorna har gemensamt är att de är placerade i 

områden där blandningen av människors olika bakgrund är stor, både vad gäller ekonomi och 

etnicitet. Jag har även intervjuat två modersmålslärare. 

6.2 Transkribering 

Alla intervjuer som jag har gjort med lärarna har spelats in. Jag har valt att spela in för att få 

med allt som de säger. Jag har skrivit ut intervjuerna i en läsvänlig form. Jag har valt att ta 

med en del stakningar men inte alla, och pauser markeras med tre punkter. Grammatiska fel 

och felsägningar har inte heller återgetts fullt ut. Jag väljer att använda mig av en läsvänlig 

utskrift i detta arbete för att det ska bli ett flyt i texten, men där man ändå märker av ett 

talspråk. I detta arbete är inte syftet med transkriberingen själva utskriften, utan innehållet i 

det informanterna säger. 
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7. Material 

7.1 Jenny Klasslärare 

Järnskolan är en f-6 skola som ligger i en stad som tillhör en medelstor kommun i Sverige. 

Stadsdelen har fler än 3 grundskolor i området och just vid denna skola är andelen elever med 

annat modersmål än svenska relativt hög. Jag får veta att det på skolan talas ungefär 40 olika 

språk.  

Klassläraren Jenny är i 30 årsåldern och hon är klasslärare i en årskurs 2 på Järnskolan. Hon 

har arbetat på denna skola i två år och förutom denna yrkesroll på Järnskolan har hon arbetat 

som förskolepedagog i fem år på en närliggande förskola. Jenny beskriver att hon, i sin 

lärarroll ska få eleverna att nå kunskapsmålen. Hon anser att rollen som klasslärare även 

innebär att fostra till viss del, lära eleverna hur de ska bete sig och vara i en grupp tillsammans 

med sina klasskamrater. 

Jenny beskriver sin klass som:  

 

En bra klass men med varierande kunskapsinhämtning, får man säga. Att det är 

spridd klass… vissa har väldigt lätt att ta in kunskap medan andra har väldigt svårt. 

Väldigt olika nivåer. Och, eh… en del tjafs kan man tycka, bland flickorna och 
pojkarna bråkar också… väldigt mycke. Annars så… det är goa ungar som 

egentligen vet vad de ska göra och inte ska, men man får påminna dom. 

 

Hon berättar vidare att det är 21 elever i klassen och att av dessa så är det 6 elever som går till 

modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen är uppdelad på skolan. Vissa av 

språken är schemalagda på ordinarie skoltid medan vissa språk ligger utanför skolans schema.  

 

Det är ju olika, en del har ju på skoltid som de går iväg till sin modersmålslärare. En 

del har efter skoltid. Och så får dom med läxa hem ifrån dom, så att... Vi berörs inte 

så mycket av det här utan det är mer dom som går iväg, dom som har Dari går iväg 

på skoltid. Men annars så märks det inte så mycket. 

 

Hon är inte insatt i modersmålslärarens arbete och de har heller ingen kommunikation med 

varandra angående hur och vad de jobbar med i klassen. Jenny antar att modersmålslärarna är 

stressade på grund av tidsbrist och att de har många skolor att åka till, därav den dåliga 

kommunikationen dem emellan. Jenny berättar om sin syn på modersmålsundervisning: 
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Jag tycker den är viktig för att dom får värna om sitt modersmål och att kunna prata 

med sina släktingar och anhöriga på sitt språk. Fast jag ser också att … eh, på ett sätt 

så hämmar det deras svenska utveckling. För dom får liksom dubbelt upp. Det är två 

språk lite som man får träna på. Fast ja, de är väl lite olika individer, hur mycket. 

Fast ja tycker absolut att dom ska ha modermål för att dom ska värna om sitt 

ursprung och sitt… modersmål så. Absolut, det tycker jag. 

 

Trots att tidsbrist är en bidragande faktor till varför det inte finns ett samarbete mellan Jenny 

och modersmålslärarna så ser hon modersmålsutbildningen som viktig, främst med tanke på 

elevernas värnande om sitt ursprung och modersmålet. 

7.2 Stella klasslärare 

Stålskolan är även den en f-6 skola. Den ligger i samma kommun som Järnskolan, en 

medelstor kommun i centrala Sverige. Stålskolan ligger i en stadsdel som har två grundskolor 

i närområdet och likt Järnskolan befinner den sig i ett område där många har ett annat 

modersmål än svenska. Det är en stor skola, trots att årskurserna sträcker sig mellan f-6 och 

anledningen till det är att det tidigare varit en f-9 skola men som har varit tvungna att stängas 

ner på grund av minskat antal elever. Det är en solig dag och jag möts av en stor skolgård där 

barnen är ute och leker när jag kommer dit. Snart träffar jag Stella, som går före mig in i 

skolan där vi sätter oss ner i hennes klassrum. Stella är i 40 årsåldern och hon är klasslärare 

för årskurs 5 på Stålskolan. Klassen består av 24 elever och det är tio elever som läser annat 

modersmål än svenska. Stella har arbetat på skolan i 12 år som lärare, hon är utbildad 

mellanstadielärare men har även arbetat både som låg- och mellanstadielärare. Stella har varit 

klasslärare i denna klass sedan årskurs 3. Stella har även arbetat som modersmålslärare i en 

annan kommun i fyra år. Hon har studerat i sitt hemland och har arbetat som lärare även där.  

 

Det är en viktig roll man spelar i barnens liv, tänker jag. Min dröm är att dom elever 

ja möter ska få med sig så mycket som möjligt för att klara livet på bästa sätt. Och… 

i och me att ja jobbar i ett sånt område där eh… samhället speglas på ett negativt sätt 

tänker jag, med segregation och allt så är våra roller som lärare som jobbar på den 
här skolan, viktigare. Eh… för att visa för barnen att det finns hopp och att det finns 

annat, och att dom kan lyckas. Så det är det som är min ledstjärna, att alla mina 

elever ska lyckas så bra dom bara kan, så (Stella 2014-05-05). 

 

Stella uttrycker en vilja att se till skolans och elevernas bästa, trots att de enligt henne kämpar 

med både segregation och elever som byter till andra, närliggande skolor. Stålskolan är enligt 

henne en frånvalsskola som fortfarande kämpar med att behålla sina elever, elever som är 



18 
 

härliga, varma och nyfikna. Stella har arbetat på skolan i 12 år och menar att Stålskolan är en 

skola som lärare antingen arbetar på en väldigt kort period och inte alls trivs, eller som i 

hennes fall, arbetar man en lång period på skolan och finner sig tillrätta.  

7.3 Tematisering av intervjufrågor 

Jenny och Stella arbetar på skolor som på många sätt liknar varandra. Det jag kan se är att 

klasslärarna har olika bakgrund och erfarenhet av att arbeta på en mångkulturell skola. Jenny 

har direkt efter sin examen börjat arbeta på Järnskolan, och blev klasslärare för en grupp 

elever med många olika och spridda bakgrunder. Stella har arbetat på en och samma skola i 

många år. Hon har själv ett annat etniskt ursprung och hon har arbetat som modersmålslärare i 

Sverige. Intervjusvaren skiljer sig på olika sätt, och jag ser även likheter i de svar som Jenny 

och Stella ger. Jag ska här redovisa deras svar utifrån temat: samarbete och 

modersmålsundervisning.  

7.3.1 Samarbete på Järnskolan 

Jenny beskriver samarbetet på skolan: 

 

Vi frågar varandra väldigt mycke, kring sånt som man kör fast på eller ämnen som 

man inte riktigt, eh.. är så superhaj på [skrattar]. Så de har vi absolut, å vi stöttar ju 

varandra i motgångar å medgångar och så… de gör vi absolut. De är ju väldigt 

viktigt att vi har det, när vi har ett så tufft klimat här emellanåt. Det är viktigt att vi 

har varandra och stöttar. 

 

För Jenny är samarbetet en viktig del i arbetet på skolan, det är en trygghet att kunna hjälpa 

varandra i olika ämnen och att ha varandra som stöd då man behöver inspiration. För henne är 

samarbete att ta vara på varandras kompetenser och färdigheter. Jenny väljer även att prata om 

hur viktigt det är med ett samarbete på den här skolan som har ett tufft klimat, då många 

lärare på skolan anser att de har sysslor som ”står dem upp i halsen” (Jenny 2014-04-29). 

Järnskolan har elever med varierande kulturbakgrund och elever i behov av stöd på olika sätt. 

Jenny är engagerad och mån om att svara på frågorna så gott hon kan, och från de svar som 

Jenny ger kan man få bilden av att lärare på Järnskolan är i behov av varandras stöd.  

Som svar på frågan om det finns ett samarbete med modersmålslärarna så är svaret från Jenny 

inte lika utförligt. 
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Inget alls, skulle jag säga. Vi har inget samarbete med dom överhuvudtaget, faktiskt. 

 

Jenny menar att det kan ha att göra med de tider som eleverna går iväg till 

modersmålsundervisningen. Jenny beskriver hur hon ibland pratar med en av 

modersmålslärarna om den undervisning som sker på skoltid. De pratar, men ett samarbete 

finns inte enligt henne. Hon menar vidare att varken hon eller ”dom” har tagit något initiativ 

till att bilda ett samarbete. En anledning till att samarbetet inte finns kan vara att Jenny är 

relativt ny i skolvärlden, enligt henne själv. Det är första gången hon arbetar i ett område där 

många elever läser modersmål och hon ger här ett uttryck för att samarbetet kan upprättas och 

utvecklas:  

 

Ja, absolut eftersom dom som har behovet, dom som inte har varit så länge här. Att 

förklara nått som vi jobbat med, rymden till exempel som har många konstiga ord å 

sånt. Att dom kanske får en djupare kunskap, om man får använda sitt modersmål. 

Det tror jag faktiskt.  

 

Men de andra, modersmålslärarna, står utanför detta samarbete och är inte synliga i 

verksamheten på Järnskolan. 

7.3.2 Samarbete på Stålskolan 

Stella på Stålskolan beskriver samarbetet mellan lärarna på skolan som gott. Det har blivit 

ändringar i organisationen som har gjort att arbetslagen är större nu och arbetet med att få till 

ett bra samarbete är i startgroparna, men det finns menar hon. Stella beskriver hur hon och 

kollegerna hjälper varandra i olika ämnen och är varandras resurser. När Stella beskriver 

samarbetet med modersmålsläraren så blir svaret: 

 

Att de inte finns, det inte existerar. Det samarbetet ja har är mer med 

studiehandledarna, dom gör ett jobb i min klass. Dom träffar jag oftare och, eh… sen 

så kan det vara så att en handledare han är ju också modersmålslärare åt samma elev 

så då kan samarbetet se ut på ett annat sätt. Att vi pratar lite mer å att han vet mer 

om eleven än vad jag gör med nån annan. Men de är handledaren jag har lite bättre 

hjälp eller samarbete me än med modersmålsläraren. Då har vi gjort som så, det gör 
vi fortfarande, att jag förbereder material och grejer som vi ska gå igenom i förväg 

som vi kan gå igenom. Vad ser du, vad ser jag, vad är svårt och vad kan vi gå vidare 

med. De är de, vad gäller modersmålslärare så finns det nästan inget samarbete, det 

kan man säga, så är det. 
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Stella menar vidare att det måste komma direktiv uppifrån, från organisationen. Det behövs en 

förändring, det är svårt att få till ett samarbete med modersmålslärarna när tiden inte räcker 

till. Stella ger sin bild av modersmålslärarens hektiska liv, då de har flera olika skolor som de 

ska till och undervisa: 

 

När det är såhär, att man måste skynda mellan skolor så har inte dom nån tid att göra 

nått annat än att göra det dom ska och sen in i bilen, eller spring till bussen och så 

vidare va. Så det är organisationen det är fel på egentligen, och den motarbetar 
samarbetet så det har jag sagt att… eftersom jag har jobbat som modersmålslärare 

och nu lärare så när folk börjar prata om, att ja vi behöver samarbeta mer så… nej 

det går inte. Nånting måste förändras, så har vi deras tjänster vid de skolorna, att 

man har det samtal så eller så kan man sluta snacka om det… det är liksom bara 

tomprat. 

 

Hon menar att det i stora kommuner är svårt med ett samarbete på grund av den stora pressen 

på modersmålslärare. Stella berättar även om hur modersmålsundervisningen ofta sker efter 

skoltid och ger en inblick i hur det ser ut när hennes elever går till modersmålsundervisningen 

idag: 

 

Eh… det är nog… för många många år sen så har vi bestämt att våra elever inte ska 

gå ifrån lektionerna till modersmål, eh… eftersom det har varit motstånd både från 

föräldrar och elever. Dom tycker inte att det är kul att gå iväg då och ska man 

prioritera modersmål så ska det inte ske på bekostnad av nått annat. Så då har vi 

bestämt att modersmålslektionerna ska vara utanför skoltid, och de fungerar nog 

fortfarande så på mellanstadiet och på lågstadiet kan man ha under dagen när det 

passar. Mina elever har det på eftermiddagarna, jag har inte så mycket eh… kontakt 

med lärarna på så sätt att jag träffar dom eller vet vad som händer och så det är mer 

om dom har nått att berätta så gör dom det. Det här rummet använder några och så 

träffar jag dom på så sätt, men jag kan inte säga att det är ett samarbete direkt. 

 

Stella berättar att modersmålslektionerna är lagda utanför skoltid, mycket på grund av att 

eleverna inte ska missa övriga lektioner. Eleverna har visat missnöje med att gå iväg till 

modersmål för att det då sker på bekostnad av andra lektioner. Men på grund av att 

lektionerna ligger på eftermiddagarna utanför skoltid träffar inte Stella modersmålslärarna så 

ofta. Hon menar att de inte har något direkt samarbete.  

Samarbetet med modersmålslärare i arabiska har funnits, eftersom denne lärares tjänst var 

kopplad till skolan till stor del. Stella hävdar att detta samarbete inte finns kvar idag, utan att 

skolan satsar mer på svenska språket och försöker ta tillvara på kunskaperna som eleverna har 
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i sitt modersmål. Stella anser att modersmålsundervisningen är viktig för eleverna, hon tycker 

att klasslärare ska prata gott om det och visa eleverna hur viktigt det är för dem att ha med sig 

modersmålet för att kunna utveckla svenska språket. 

Det som Stella tar upp flera gånger under intervjun är hur saker måste förändras utanför 

organisationen, hon tillägger i slutet av intervjun att: 

 

De är ju det här som jag sa, att om man vill ändra på nått så måste man nog satsa på 

det och det ska komma uppifrån, det ska regleras eller ja… på nått sätt. Om vi pratar 
att, eller om forskarrapporter visar på att modersmål är viktigt som en grund i 

språkutvecklingen, så ska man tänka om och tänka på nytt. 

 

7.4 Casper modersmålslärare 

Jag träffar Casper på en stor 4-9 skola som är centralt belägen i kommunen. Casper är i 60 

årsåldern och har bott i Sverige i 38 år. Han har varit verksam som modersmålslärare i 

ungefär 30 år. Casper berättar att han till en början arbetade upp till 130 % men allteftersom 

har hans tjänst, och många kollegors tjänst, minskat. Han beskriver hur tjänsterna inom 

modersmålsläraryrket nästan halverades och att han länge har arbetat 80 % inom kommunen. 

Casper har kompenserat upp till 100 % genom att arbeta inom andra närliggande kommuner, 

som modersmålslärare eller liknande. Han berättar att det skett förändringar sedan han började 

arbeta som modersmålslärare: 

 

Ja självklart. I början hade vi till exempel kollektiva timmar, sen det blev en 

förändring precis som i vanliga skolan. Lärarna fick göra extra arbete på gott och 

ont. För att förut var kuratorer som hjälpte till, nu lärarna får till exempel göra allt. 

Dom måste dokumentera, skriva … ok det finns dator men ändå, det är mycket jobb. 

 

Casper uttrycker en oro för hur klasslärare ska förväntas hinna med allt arbete, när man 

arbetar 100 % så anser han att det är svårt att hinna med undervisningen. Det gäller 

modersmålslärarna också, de som arbetar heltid och har uppemot 15 olika skolor som de ska 

undervisa i har svårt att få tiden att räcka till enligt honom. Denna tidsaspekt tar Rapporten 

från Skolverket (2008) upp och visar även den på hur stor arbetsbördan har blivit på 

modersmålslärare. Casper förklarar hur man inom ledningen planerar sin tid och sitt schema, 

utifrån vad skolorna satt för tider som passar dem. Man har möjlighet att bestämma och 

planera utifrån vad som passar en själv, men det som står i fokus är ändå elevens önskemål 
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och det är det som han tar hänsyn till i första hand i sin planering. Casper ger en bild av hur 

vissa elever känner inför modersmålsundervisning: 

 

Om man har eh.. elever som har inget intresse då är det inte så lätt att undervisa. För 

att en del av våra elever skäms att… för att de avviker. Dom vill inte avvika, så det 

är inte så lätt alla gånger. Dom här är lite extrema men det förekommer. Dom till 

exempel vill inte, och helst ska vi inte ta ifrån andra ämnen. 

 

Problemet som tas upp med elever som skäms och inte vill medverka på grund av avbrott i 

ordinarie undervisning, hävdar han beror på dels brist på utbildning hos modersmålslärare. 

Det beror även på modersmålsundervisningens status och föräldrars intresse och medvetenhet 

om hur viktigt det är med modersmålsundervisning.  

7.4.1 Samarbete med klasslärare 

Casper visar på ett bra samarbete mellan modersmålslärarna, som flera gånger i månaden har 

möten tillsammans där de diskuterar olika pedagogiska aspekter. Något samarbete med 

klasslärare ute i skolorna ser han inte, han menar att de modersmålslärare som har många 

timmar schemalagda på en och samma skola kan ha ett samarbete med lärargrupperna där, 

men det hör inte till vanligheterna. Casper uttrycker en känsla av vad bristen på samarbete 

beror på: 

 

För att man blir lite eh… man känner inte hemma. Om du har bara en timma, och 
sen du har inte så mycket tid. Du måste till nästa skola, du hinner inte till exempel 

vara med. 

 

Han förklarar vidare att samarbetet mellan klasslärare och studiehandledare i modersmålet ser 

bättre ut, eller att lärarna åtminstone måste samverka för elevens bästa. Samarbetet mellan 

modersmålslärare och klasslärare beskriver Casper såhär: 

 

Ibland om det behövs nånting då måste man fråga läraren. Eh… jag har en fråga hur 

går det för Oscar till exempel. Jag anser att han har lite problem här, hur är det hos 

dig? Då måste man prata lite, eh… kring elevens utveckling. Så det eh… och det är 

jag tror att det måste vara ett måste. Att prata med lärare, med alla lärare. Alla 

pedagoger för elevernas bästa. Så kan man hjälpa på ett bättre sätt. För att det inte är, 

till exempel tack och adjö. Man måste ägna lite mera tid åt kring, eller… 
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Ett av de utvecklingsområden som Casper tar upp handlar om utbildningen, både för 

klasslärare och för modersmålslärare. Modersmålslärare skulle få större möjligheter till 

fortbildning för att lära sig den rätta tekniken för inlärning hos eleverna. Han ger även en 

tydlig bild av hur pass bred kompetensen bör vara. Modersmålslärare ska kunna undervisa 

yngre elever som går på förskola ända upp till elever på gymnasiet. Finns det då enligt Casper 

en möjlighet till ett utvecklat samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare? 

 

Självklart. Det är, jag tror att det här också skulle komma i lärarnas utbildning. Lite 

sånt, så att dom blivande lärarna kunde få en försmak att… ok man har… såna här 

och inte vara främmande, totalt främmande. Mot modersmålslärarna. För att många 

gånger när jag började, kanske på några skolor kände jag en rivalitet. Vi är inte 

rivaler. Ok, det tar tid innan man har insett att det inte var så… Men om du vill träffa 

nån du kan skicka mail, om du vill prata lite, för det mesta det går bra.  

 

7.5 Diana modersmålslärare 

Den här gången träffar jag Diana, en kvinna i 40 årsåldern som arbetat som modersmålslärare 

i Sverige i ungefär 10 år. Hon har även arbetat i 14 år som modersmålslärare i hemlandet och 

studerat litteraturhistoria i hemlandet. Diana har läst svenska för invandrare, kurser på 

gymnasienivå och påbörjat en kurs vid universitetet men eftersom hon blev erbjuden jobb som 

modersmålslärare så började hon att arbeta. Hon har arbetat i kommunen sedan dess och är 

modersmålslärare från förskola upp till gymnasiet. Diana undervisar stora elevgrupper och 

hennes tjänst är uppdelad på 10 olika skolor, och till vissa av skolorna åker hon till flera 

gånger i veckan. Hon berättar att det hör till ovanligheten att undervisa elever på skoltid, de 

flesta av lektionerna är förlagda efter skoltid eller innan skoltid då övriga elever har 

sovmorgon.  

7.5.1 Samarbete med klasslärare 

En av frågorna som jag ställer till Diana är om hon tillhör något arbetslag ute på de skolor 

som hon undervisar vid, svaret blir då: 

 

Nej, inget faktiskt tyvärr. För att eh… eh… de var, nej inget arbetslag. Och de har vi 

ibland svårt att eh… klassföreståndare men jag gör det från min tid. Jag försöker om 

jag har lite svårt å..eh… men ett kontakta en elever eller jag hittar nån svårighet hos 

nån eleven. Jag måste kontakta lärare, har den här eleven samma svårighet i klassen? 

Vi har lite kontakt men inte med arbetslaget tyvärr. Det beror på, om man lägger lite 

extra tid för, borde man få lite extra, man pressar på sig lite grann. 
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Diana berättar att hon har lite kontakt med klassläraren då en elev befinner sig i en svårighet 

av något slag. Hon menar även att den kontakten hon tar med klassläraren sker på hennes 

initiativ och från hennes tid.  

Diana förklarar vidare att det är när en elev befinner sig i en svårighet av något slag som hon 

kontaktar klassläraren, och de kan då hjälpas åt att beskriva elevens problematik. Hon 

förklarar även att tiden är en bidragande faktor till varför ett samarbete med klassläraren inte 

finns. Diana förklarar hur det oftast är upp till henne att kontakta klassläraren då hon känner 

att hon behöver, hon berättar att hon saknar kontakt från dem. Det hon utrycker är att om man 

är villig att ta sig tiden till att samtala och samarbeta, så kan man alltid frigöra den tiden. 

Diana tar upp den faktor som jag tidigare nämnt, att brist på lokaler och miljö påverkar 

modersmålsundervisningen negativt. Hon förklarar hur hon ofta får arbeta i lokaler som inte 

har tavla, eller annan aktuell utrustning och återigen att det tar tid från undervisningen: 

 

Det är mycke som tar mycke tid, för vi har inte samma plats varje gång. För att vi 

ska vara vana, de är bara ett litet exempel. För att det är ny klass för mig och lärare 

hade möte, och eh… när dom eleverna hade sovmorgon… och ja var tvungen att 

avbryta dom, att en av dom komma och göra koppling och det var en liten knapp 

precis, speciell knapp det finns inte på alla. För koppling till den stora skärmen. Det 

är inte roligt att ropa på nån varje gång, man känner sig aa, mm… (Diana 2014-05-

09). 

 

Här uttrycker Diana en känsla av att hon är till besvär i en situation som kräver kontakt med 

övriga lärare i skolan, eller att hon inte känner sig bekväm i dessa situationer. Det är en faktor 

som återkommer under intervjun. 

 

Samarbete, det tror ja är några som klassföreståndare ger inte oss… nån roll. Eller 

dom tycker att de… de när lektion, jag pratar om mig själv. Några som lär inte 

känna oss, eller mig. Till exempel, dom kommer oss inte nära oss dom tror att de 

e… de e inte som en… riktig lektion för elever eller eh… de kanske är dom tar den 

här bilden för oss att vi är där en gång i veckan, de har en kort tid eller sånt. Men 
eh… men, ja… du säger det här vårt roll, det tycker jag det är viktig roll för att vi är 

väldigt nära eleven med det här eh… språket som han känner tillhör till (Diana 

2014-05-09) 

 

Diana förklarar att klasslärarna inte lär känna modersmålslärarna, enligt henne på grund av att 

de inte tycker att modersmålslektioner är riktiga. Hon uttrycker en känsla av tillhörighet med 

eleverna som talar samma språk som henne.  
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Diana förklarar även att: 

 

Klasslärarna kanske är… Ibland dom tycker att vi är inte erfarna, vi har inte eh… 

kunskap hur ska vi hantera elever. Dom tror att dom har tagit den här bilden av 

modersmållärare dom är inte utbildade. Och det är, jag kan säga det är, näst… dom 

har bara lokalbehörighet eller dom var lärare i hemlandet men dom har inte så 

mycket eh… jag vet inte jag kan inte säga. Ibland dom har inte heller… utbildning 

eller erfarenhet och då är det svårt. Och de e… men… det som jag berättade om min 

bakgrund, de… jag är stolt över.  

 

Enligt Diana är klasslärares syn på modersmålslärare negativ och hon menar att de 

ser modersmålslärarna som outbildade och utan erfarenhet. Hon berättar att 

kollegor till henne inte har utbildning här i Sverige utan från hemlandet. Det 

framkommer även att de ibland inte har någon utbildning eller erfarenhet.  

8. Analys och tolkning 
Tolkningen av mitt empiriska material gör jag genom att urskilja likheter och skillnader i 

intervjusvaren, likt den fenomenografiska analysprocessen (Dahlgren & Johansson 2009). Jag 

använder mig också av kategorin samarbete i min analysprocess. I resultatet har jag valt att ta 

med de uttalanden som är mest betydelsefulla för undersökningen, för att kunna kategorisera, 

tolka och jämföra svaren som jag har fått från informanterna. De betydelsefulla uttalandena 

har jag valt att citera i resultatet och jag utgår från dessa samt övrigt material i min analys.  

8.1 Likheter och skillnader 

8.1.1 Dom  

Ordet ”dom” ger uttryck för att det finns en gräns eller skillnad mellan vi och de. De andra. 

Dom är ett tredje persons pronomen och ett vanligt ord som används av oss alla.  

Jenny påpekar att hon inte är insatt i modersmålslärarens vardag och arbetsuppgifter, och hon 

benämner modersmålslärarna med ordet ”dom” i intervjun. Exemplet: ”Vi har inget samarbete 

med dom överhuvudtaget”, anser jag är ett uttryck för att en relation mellan klasslärare och 

modersmålslärare är frånvarande. Hon använder även det värderande ordet ”överhuvudtaget”, 

som jag anser förstärker bristen på samarbete ytterligare. När jag frågar Jenny om samarbetet 

på skolan så svarar hon i termen ”vi”. ”vi stöttar ju varandra” och ” Sen har vi ju 

gemensamma saker” (Jenny 2014-04-29). I båda dessa exempel förekommer ordet ”ju” i 

samband med ”vi”. Jag tolkar detta som ett sökande efter medhåll, eller kanske ett sätt för 
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Jenny att förstärka den sammanhållning som lärarna har på Järnskolan. Klasslärarna i detta 

sammanhang utgör en grupp, där samarbete och gemenskap är starkt närvarande. 

Modersmålslärarna hamnar utanför denna grupp då de inte är synliga i verksamheten, och inte 

tillhör något samverkande arbetslag på skolan. Liknande tecken på utanförskap är synligt hos 

modersmålslärarna i Elmeroths undersökning (2010). Även om Jenny i intervjun menar att det 

ligger på bådas ansvar att skapa en relation så har jag förståelse för att en lärares vardag är 

hektisk många gånger.  Men att få veta vilka omständigheter som prioriteras före andra skulle 

vara intressant. Jenny påpekar att ett samarbete inte kan vara fel, ändå har hon som många 

andra klasslärare i tidigare undersökningar haft en distans till modersmålslärarens yrkesroll 

och värld. Som Skolverkets rapport (2008) framhåller, kan klasslärare bli bättre på att 

informera modersmålslärare om vad deras egen undervisning handlar om för att ge 

modersmålslärare inblick och del av verksamheten i stort.  

Stella är inte lika frekvent i sitt användande av ordet ”dom” när hon talar om 

modersmålslärarna. Hon använder sig av just detta ord, modersmålslärare, under intervjun ” 

vad gäller modersmålslärare så finns det nästan inget samarbete” (Stella 2014-05-05). Det 

kan bero på att hon själv arbetat som modersmålslärare, vilket ger henne en förståelse för hur 

yrket strävar mot att inte vara den utanförstående verksamheten som Skolverkets 

undersökning (2008 s.18) visar. Stellas sätt att använda sig av ord som modersmålslärare eller 

lärare istället för ”dom”, visar på någon form av tillhörighet mellan de båda yrkena, ” Ja var 

en del av ett arbetslag så jag var inte bara modersmållärare, jag var en i laget” (Stella 2014-

05-05). I samband med användandet av ”modersmålslärare” i Stellas svar, finns ett 

värderande ord som ”inte” eller ”inget” med. När Stella omedvetet, eller medvetet väljer att 

använda negationer får jag känslan av att hon är medveten om denna brist på samarbete. Hon 

använder sig av dessa ord då hon beskriver hur samarbetet brister men visar samtidigt en vilja 

till att skapa ett samarbete. ”Vi och dom” känslan är inte lika tydlig i Stellas intervjusvar, men 

det finns trots allt en uppdelning då ett samarbete inte är märkbart.  

Casper inleder intervjun genom att ge mig en bild av hur hans liv sett ut sedan han kom till 

Sverige för ungefär 30 år sen. Han har stor erfarenhet av yrket och har varit med om 

förändringar som har skett i verksamheten. Längre in i intervjun då Casper berättar om 

samarbetet på skolorna tvekar han lite innan han säger att man inte känner sig hemma på 

skolorna. Han förklarar att varken han eller klasslärarna har tid att samtala men känslan av att 

inte känna sig hemma, eller tillhöra denna verksamhet sitter kvar. Han ger exempel på hur ett 

samtal skulle kunna gå till, hur det inte endast ska bestå i ett ”tack och adjö”. Casper inger 
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med sina ordval som ”inte känna sig hemma”, ”rivalitet” och ”totalt främmande” en känsla av 

att det finns en uppdelning mellan klasslärare och modersmålslärare, och en ganska väsentlig 

sådan. Statusen på modersmålsundervisning har inte stärkts om man utgår ifrån Casper 

argumentation. Regeringens proposition (Prop.2005/06:2) hävdar att statusen på 

modersmålsundervisningen ska höjas och jag anser att man med ett samarbete kommer långt, 

många gånger mycket längre än vad man gör på egen hand. Känslan av att inte tillhöra denna 

grupp människor som man arbetar med, som i Caspers exempel bidrar nog till en större klyfta. 

Diana berättar om sin utbildning från SFI och gymnasiet, men berättar mindre om att hon 

faktiskt inte har någon modersmålsutbildning utan försvarar sig med att hon är stolt över sin 

bakgrund. Hon ska vara stolt, men inte för att klasslärare annars ser ner på henne. Hon 

beskriver lärarna som ”dom” och ger ett tydligt uttryck för att det inte finns ett samarbete 

mellan modersmålslärare och klasslärare, ”om dom behöver kolla med hemspråket, dom 

vänder sig till oss” (Diana 2014-05-09). Hon talar istället om ”dom” som några som ser ner på 

modersmålslärarna, modersmålslärare utan utbildning och erfarenhet, ” dom kommer oss inte 

nära oss, dom tror att dom e… det e inte som en… riktig lektion för elever” (Diana 2014-05-

09). Diana berättar att det finns antalet modersmålslärare som undervisar utan utbildning eller 

behörighet (jfr Regeringens proposition 2005/06:2). Denna ”vi och dom” känsla som Diana 

framhäver handlar om att klasslärare ser ner på modersmålslärare beroende på bristande 

kunskaper. Även Diana använder negationer i samband med ordet ”dom”. Ett samarbete i 

denna situation tror jag skulle öka förståelsen mellan klassläraren och modersmålsläraren 

gällande språk, kultur och erfarenheter, något som även Håkansson och Sundberg (2012) 

hävdar. Regeringens proposition (Prop.2005/06:2) visar att svenskundervisning och 

modersmålsundervisning ska få ett tydligare samband, och jag anser att ett samarbete är ett 

steg i riktningen mot att tydliggöra detta samband. Det är även ett steg i riktningen mot att 

komma ifrån den här känslan av ”vi och dom”, vilket alla informanter i min undersökning 

upplevt mer eller mindre.  

8.1.2 Tid 

Tidsbrist är även det en aspekt som enligt informanterna bidrar till ett bristande samarbete. I 

undersökningen menar modersmålslärarna att den tid de har till undervisning är för lite i 

relation till vilka krav de har på sig genom kursplanerna. Min undersökning bekräftar det 

tidigare undersökningar visat på (jfr Regeringens Prop.2005/06:2), att modersmålslärarnas 

arbetsuppgifter ökar samtidigt som antalet modersmålslärare minskar.  
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Jenny menar att tiden är en bidragande faktor till varför hon inte har ett samarbete med 

modersmålsläraren, ” Jag vet inte om det har att göra med hur deras lärare har tid och så” 

(Jenny 2014-04-29). Att hon inte märker av eller berörs av att eleverna går till modersmål kan 

ha ett samband med att lektionerna sker efter skoltid. Detta relaterat till Skolverkets 

undersökning (2002), stärker utanförskapet som modersmålslärare ofta upplever. Tiden kan 

vara en orsak till att ett samarbete försvåras, men det finns inget samarbete alls på varken 

Järnskolan eller Stålskolan.  

I Stellas intervjusvar kan jag skildra en upprördhet mot organisationen. Hon menar att 

kommunen och politikerna måste fatta de beslut som kan bidra till att både klasslärare och 

modersmålslärare får mer tid, till att då kunna samarbeta. Det måste enligt Stella komma 

direktiv uppifrån, för att kraven på ett samarbete ska finnas. Hon menar att det inte går att tala 

om ett samarbete i dagens skolverksamhet, då varken klasslärare eller modersmålslärare har 

tid. Tiden som modersmålslärare har över går till att förflytta sig mellan olika skolor. Även 

om Stella tar sig tiden för att samtala, så är det svårt att få tiden att överrensstämma med 

modersmålsläraren hektiska scheman. Jag ser dock en motsägelse i detta då Stålskolan har 

haft en modersmålslärare som arbetat en större del av sin tid på skolan, men som ändå inte 

blev helt inkluderad i verksamheten. Stella menar att det samarbetet som fanns med denna 

modersmålslärare inte finns kvar idag, utan Stålskolan valde att fokusera på elevernas 

språkinlärning och kunskaper i språk eller modersmål. För att kunna lägga fokus på elevernas 

språkinlärning skulle ett samarbete med denna modersmålslärare få fortsatt, om hen fanns 

kvar på skolan i lika stor utsträckning anser jag att ett samarbete skulle gynna både lärare och 

elever.  

Tiden för Casper ser i dagsläget inte lika hektiskt ut då han arbetar 80 %, men han ser sina 

kollegor som stressar mellan de olika skolorna för att hinna med. Han påpekar även hur 

arbetet för lärare ökat, och hur det är svårt för dem att hinna med ” Nu eftersom man har inte 

så mycket tid, man har inte möjlighet alla gånger att gå på utflykt eller såna där grejer” 

(Casper 2014- 05-05). Tiden är en viktig aspekt med tanke på eleverna, då många elever visar 

att de inte vill bli exkluderade från ordinarie undervisning för att gå till 

modersmålsundervisning. När det då blir bestämt att modersmålsundervisningen sker efter 

skoltid blir det indirekt en bidragande faktor till varför ett samarbete inte kan ske. För när 

klasslärarna avslutar sin arbetsdag, det är då modersmålslärarna börjar sin. Att få båda parter 

till att passa in tider för att samarbeta och samtala om elevernas språkutveckling, är en svår 

uppgift under dessa förutsättningar. Hur man än vrider och vänder på denna tidsfaktor hos 
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klasslärare och modersmålslärare, så blir ett samarbete mellan dessa parter mer eller mindre 

beroende av tiden. I min undersökning är dock Casper öppen till att få kontakt med 

klasslärare. Han menar att om man tar sig tid så finns det tid. Att ringa ett samtal eller att 

skicka ett mail tar inte så lång tid.  

 I intervjusvaren har vi sett att Diana inte har någon utbildning som modersmålslärare, men 

hon förklarar att hon nästintill upplever en fientlighet från klasslärares sida då hon menar att 

de antar att hon är outbildad, fast de inte känner henne. ”Ibland dom tycker att vi är inte 

erfarna, vi har inte eh… kunskap hur ska vi hantera elever. Dom tror att dom har tagit den här 

bilden av modersmållärare, dom är inte utbildade” (Diana 2014-05-09). Tiden är återigen en 

faktor som bidrar till att Diana inte känner sig delaktig i verksamheten. ”Tiden, det är viktigt 

men om dom vill, som jag, om jag vill… då jag tar den här från min tid” (Diana 2014-05-09). 

Wigerfelts undersökning (2004) som visade hur modersmålslärare kände att de var i vägen 

eller störde ordinarie undervisning, liknar det som Diana berättar. Hon känner sig också i 

vägen då hon kontaktat klasslärare för att be om hjälp med till exempel teknisk utrustning. 

Problem med utrustning tar i sig tid från undervisningen och Diana påpekar även hon om 

elever som inte vill bli exkluderade från ordinarie undervisning. Så där finns två tidsaspekter, 

en som tar tid från henne som modersmålslärare och en som bidrar till elevers känsla av att 

inte tillhöra klassen.  

8.1.3 Värderingar 

I min analys har jag även tittat på förekomsten av värderande uttryck i samband med ordet 

”dom” i intervjusvaren. De ord som förekommer är till största delen negat iva, ord som på ett 

negativt sätt förstärker ”dom och vi”. Uttryck som: ”inget samarbete med dom 

överhuvudtaget”, ”inte” och ”inget” är exempel på dessa. Jag anser att dessa ord förstärker 

resultatet från min undersökning ytterligare, nämligen att respondenterna i undersökningen 

inte upplever något samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare. 

Ordet ”dom” har i sig själv ingen värdering, men i samband med en viss inställning blir ordet 

negativt laddat, och desto mer jag tittade på svaren från intervjuerna, desto mer såg jag den 

negativa inställningen mellan ”vi och dom”. Det blir tydligast i Jennys och Dianas 

intervjusvar, där distinktionen mellan ”vi och dom” är påtaglig. Klassläraren Jenny som inte 

har något samarbete med ”dom”, och modersmålsläraren Diana som upplever fientlighet från 

klasslärarna, ”dom”.   
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Det negativt värderande uttrycket ”inte”, förekommer i många av informanternas svar. Ett par 

exempel som visar på detta:” Vi berörs inte så mycket” (Jenny 2014-04-29), ” Att det inte 

finns, det inte existerar” (Stella 2014-05-05), ” du har inte så mycket tid” (Casper 2014- 05-

05), ” klassföreståndare ger inte oss… nån roll” (Diana 2014-05-09). Jag ser att användandet 

av negativa ord i samband med beskrivningen av samarbete, på ett sätt förminskar problemet 

eller skjuter undan det. Man talar om något som inte finns, och om det inte finns är det kanske 

lättare att låta bli att ta tag problemet. Alla informanter i min undersökning visar en vilja eller 

önskan om ett fungerande samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare. Liksom 

tidigare forskning visar, från bl.a. Skolverket (2002), ligger fokus på modersmålslärarens 

negativa upplevelse av att inte ingå i övriga verksamheten. Det är lätt att hamna i det negativa, 

det märker jag själv och jag ser det i svaren som jag har fått från mina informanter.  

9. Avslutande diskussion 
Det är rimligt att anta att de nämnda aspekter är bidragande faktorer till varför ett samarbete 

inte finns mellan klasslärare och modersmålslärare. Jag tror dock att anledningarna sträcker 

sig längre och djupare, men i den undersökning som jag har gjort med fyra informanter tittar 

jag på dessa. Mer än hälften av eleverna har modersmålsundervisning utanför ordinarie 

skoltid, vilket ofta innebär att klassläraren och modersmålsläraren har undervisning på olika 

tider under dagen. Ett samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare blir med aspekterna 

tid, utanförskap samt förflyttning mellan skolor svårt att upprätta. Då min undersökning 

endast omfattar fyra utvalda informanter kan jag inte dra slutsatsen av att detta är något som 

sker i alla skolor. Men min undersökning tillsammans med tidigare forskning visar ändå på att 

samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare är sällsynt och att det vore önskvärt med 

mer samarbete. I detta arbete har jag dock inte kunnat undersöka hur samarbetet ser ut 

eftersom ingen av mina informanter haft något större samarbete.  

Enligt min undersökning är lokalerna som modersmålsundervisningen bedrivs i, inte alltid av 

godtagbar standard. Liksom tidigare forskning av Skolverket (2008) visar det sig att lokalerna 

ofta inte är tillgängliga, samt att det är olika för varje tillfälle. Även om en del av 

modersmålsundervisningen sker i skolans lokaler är undervisningen ändå inte inkluderad i 

verksamheten. 

Att användning av modersmål kan kopplas till elevers språkutveckling har tidigare forskning 

visat på. Skolverket (2002), Wigerfelt (2004) och Elmeroth (2010) visar 

modersmålsundervisningens betydelse för eleverna. Därför är det oroande att 
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modersmålslärarna inte känner en samhörighet med övriga lärare i verksamheten. För att 

återgå till min frågeställning om samarbete, så ser jag att ett ökat samarbete mellan klasslärare 

och modersmålslärare kan vara en god början till att gemensamt arbeta med flerspråkiga 

elever. Detta samarbete kan lyfta fram modersmålets betydelse för elevens identitet och 

självkänsla, vilket även (Prop.2005/06:2) påpekar. Lärarna i min undersökning anser att 

brister finns i samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärarna, och orsakerna är många. 

Hur samarbetet skapas och formas ligger på både klasslärarna, modersmålslärarna och 

verksamheten. 

10. Fortsatt forskning 
Genom mer forskning om samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare kan den klyfta 

som finns minska. Systematiska observationer kan ge en bild av människors miljö och 

vardagsliv (Yin 2013 s.15). Detta kan vara en metod att använda i den fortsatta forskningen 

för att komma åt upprepade händelser. Om man skulle ha möjligheten att följa en 

modersmålslärare under arbetsdagarna skulle en bredare bild ges som utgångspunkt för 

fortsatt forskning. Fokus bör ligga på modersmålsläraren och dens vardagliga arbete. Det 

skulle vara intressant att få ännu mer inblick i deras syn på samarbetet. Observation skulle 

kunna komma åt det som inte går att sätta ord på.  
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