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Sammandrag 

Syftet med mitt arbete var att undersöka modersmålslärares arbetssituation och 

förutsättningar för utlärning, hur samarbete mellan klasslärarna och modersmålslärarna 

fungerar och hur samarbetet påverkar språkundervisningen. 

Jag har använt en kvalitativ undersökningsmetod och spelat in intervjuer med fem 

modersmålslärare och tre klasslärare. 

Resultatet av undersökningen visar att både klasslärarna och modersmålslärarna har förståelse för 

modersmålets betydelse för elevernas språkutveckling och inlärningsförmåga. Ett bättre samarbete är 

ett önskemål från båda håll men för att lyckas med detta behöver modersmålslärarens arbetssituation 

förbättras, vilket modersmålsläraren inte själv kan påverka utan det ligger på de olika skolornas vilja 

att samarbeta. En av de viktigaste frågorna rör tidpunkten för modersmålsundervisningen som idag är 

placerad efter ordinarie skoltid. En av förutsättningarna för att kunna samarbeta är att lärarna har 

samma arbetstider. Detta problem måste lösas av kommunen. 

Det framgår också att många klasslärare inte har tillräcklig kunskap om flerspråkiga barns behov trots 

att de har ansvar för elevernas kunskapsutveckling på andraspråket. 

 

Nyckelord: Samarbetet mellan modersmålslärare och klasslärare, modersmålslärarens arbetssituation, 

modersmålets betydelse, tidsbrist, kunskapsbrist. 

Native Language Teacher cooperation with Class teacher 

Work situation, prospects and opportunities 
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1 Inledning 

 I dagens svenska samhälle finns det många nyligen inflyttade människor med egna kulturer 

och traditioner. Sverige är i och med detta ett mångkulturellt samhälle och det är vanligt att 

man kan fler än ett språk. Många har med sig ett språk från födseln, modersmålet, som de 

talar i det egna hemmet, förutom att de dessutom behärskar svenska och kanske också andra 

språk. Utanför hemmet används till största delen svenska, men för att kunna behärska 

svenskan bra anses det viktigt att man har en god grund i modersmålet, att från barnsben ha 

fått en god språkutveckling. Einarsson (2004) skriver att ”Om de förlorar sitt modersmål eller 

behärskar det dåligt, kan detta också göra att de får svårt att tillägna sig majoritetsspråk, 

särskilt den del som utgör tankeverktyg. Ytflytet kan nog fungera bra ändå” (Einarsson 

2004:99). 

Det här är ingenting som är unikt för Sverige utan situationen är densamma i de flesta 

västländer idag, men i Sverige ges alla barn som har ett annat modersmål än svenska 

möjlighet att utveckla sitt modersmål genom särskilt inrättad modersmålsundervisning (Lgr 

2011:87). Både modersmålslärare och klasslärare har skyldighet att informera om fördelarna 

med goda kunskaper i modersmålet och också att uppmuntra föräldrarna att prata 

modersmålet med barnet (Benckert, Håland& Wallin 2008:21). 

Klasslärare och modersmålslärare har en viktig roll för barnens språkutveckling och bör ha 

goda kunskaper om flerspråkiga barn, men många lärare har inte tillräcklig beredskap för att 

möta den språkliga mångfalden i skolan (Skolverket 2012:7). Modersmålsläraren bör vara 

kunnig i svenska och klassläraren ska tydligt visa positiv attityd till barnets eget språk. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor/frågeställningar 

 Syftet med min studie är att utreda möjligheter och hinder för samarbete mellan 

modersmålslärare och klasslärare och vilken betydelse samarbete eller brist på samarbete kan 

få för elevernas kunskapsutveckling. Med utgångspunkt från ovanstående är mina 

forskningsfrågor: 
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Hur ser modersmålslärarens arbetssituation ut? 

Vilka uppfattningar har modersmåls- och klasslärare om modersmålets betydelse för 

elevernas kunskapsutveckling? 

Hur ser samarbetet mellan modersmålsläraren och klassläraren ut? 

Hur påverkar samarbetet mellan modersmålsläraren och klassläraren språkundervisningen? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad så att i avsnitt 2 beskrivs bakgrunden med begreppsdefinitioner, 

forskning om modersmålsundervisning och samarbetsformer. I kapitel 3 beskrivs metod och 

material och i kapitel 4 redovisar jag mitt resultat. Därefter följer i kapitel 5 en diskussion om 

mina resultat och uppsatsen avslutas med mina slutsatser. 

    

2 Bakgrund 

I detta kapitel diskuteras först begreppet modersmål och därefter modersmålsundervisning i 

Sverige, modersmålslärares arbetsuppgifter och betydelse samt, samarbetet mellan 

modersmålslärare och klasslärare. 

 

2.1 Definition av begreppet modersmål 

Begreppet modersmål är svårt att definiera entydigt och det finns många frågor som kan vara 

svåra att besvara. Det kan gälla frågor om modersmålet ska anses som det språk som barnet 

lärde sig först eller det språket som barnet behärskar bäst. Det kan också gälla vilket språk 

som ska betraktas som det egentliga modersmålet i de fall då barnets föräldrar kommer från 

olika länder. Frågan är också om barnet har flera modersmål om det lär sig föräldrarnas språk 

parallellt med svenskan. Ytterligare en annan fråga är om förstaspråk kan innebära något 

annat än modersmål. 

I ”Tvåspråkighet hos barn i Sverige” beskriver Håkansson (2003) flera olika definitioner från 

skilda forskare och diskuterar även Skolverkets och Nationalencyklopedins definition. Enligt 
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Skolverkets definition (2003) är förstaspråk, det språk som barnet lär sig först, och måste inte 

alltid vara detsamma som barnets föräldrar pratar.  

Börestam & Huss (2001:23–24) skriver att med modersmål avses i vardagligt tal 

förstaspråket eller L1 (language 1). Modersmål och förstaspråk är här alltså detsamma. Det 

behöver nödvändigtvis inte vara föräldrarnas modersmål. Det kan även vara så att barnet lär 

sig två språk parallellt och i dessa fall får barnen två modersmål eller förstaspråk. De 

beskriver även andra infallsvinklar vad gäller definition av modersmålet, t.ex. att det som 

betraktas som modersmål kan bero på språkbehärskning, användning och hur individen själv 

identifierar sig med språket. Skutnabb-Kangas (1981:94) definierar modersmålet med 

utgångspunkt från fyra olika kriterier: ursprung, kompetens, funktion och attityd. Ursprung 

innebär att modersmålet är det språk som man har lärt sig först, det vill säga förstaspråket 

medan kompetens innebär att modersmålet är det språk som man behärskar bäst. Funktion 

syftar på att modersmålet är det som används mest och attityd att modersmålet är det språk 

som man själv identifierar sig mest med. 

Om barn som utvecklar två språk samtidigt säger Einarsson (2004:87): ” Ett sådant barn har 

ju då två förstaspråk. Andraspråket är benämning på språk som liksom förstaspråket lärs in i 

språkets naturliga miljö, men senare än första språket”  

 

2.2 Modersmålsundervisning i Sverige 

Modersmålsundervisningens syfte är att eleverna ges möjlighet att utveckla sitt modersmål, 

sin kulturella identitet och förståelse mellan olika folk och kulturer (Skolverket 2011:41).   

Modersmålsundervisningen ska ge eleven förutsättningar att kunna: 

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,   

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 
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- reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där 

modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.  

    (Skolverket 2011:41) 

Den första modersmålsundervisningen i Sverige påbörjades i samband med 

arbetskraftsinvandring under 1960 och -70-talen. Från mitten av 1970-talet ökade antalet barn 

med utländsk bakgrund genom en ökande flyktinginvandring. Det ledde till att det kunde 

uppstå kommunikationsproblem mellan barn och lärare i skolorna (Skolverket 2003:207) 

eftersom personalen som arbetade i skolorna inte hade tillräckliga kunskaper om barnens 

kulturella bakgrund. På grund av det uppstod diskussioner om att det behövdes insatser, 

program och lösningar för att stödja barnens behov. 

Modersmålsundervisningen startade på sina ställen under 60-talet och utvecklades under 

mitten av 70- talet men slog inte igenom förrän i samband med hemspråksreformen år 1977 

(Skolverket 2003:207). Kommunerna blev från och med då skyldiga att erbjuda 

modersmålsundervisning om det finns en tillgänglig lärare, men skyldigheten upphör om det 

inte finns en lämplig lärare (Hyltenstam 1996:57). Under 1970 och -80-talet växte intresset 

men under 90-talet minskades, ändrades eller lades hemspråksundervisningen ner i många 

kommuner. 1997 byttes benämningen hemspråk mot modersmål eftersom man ansåg att det 

inte var ett passande namn för ett ämne i skolan (Håkansson 2003:76). 1985 ändrades 

undervisningsformen och den teoretiska delen blev dominerande. I figur 1 nedan visas antalet 

anställda modersmålslärare från 1970 talet och framöver ( Hyltenstam & Toumela 1996:51;  
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Figur 1. Antalet modersmålslärare mellan år 1972–2013. 

Det minskade antalet från 1992 till 2012 beror på att kommunerna inte var skyldiga att ordna 

modersmålsundervisning (Hyltenstam & Toumela 1996). 

I skollagen regleras modersmålsverksamheten i § 13 där det står att den som har legitimation 

som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning 

(Skollagen 2010:800). I § 17: Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva 

1. annan undervisning på ett främmande språk än språkundervisning, och 

2. undervisning i fristående skolor med särskild pedagogisk inriktning. Lärare som avses i 

första stycket 1 ska för att få undervisa ha en utländsk lärarutbildning som motsvarar en 

svensk lärarexamen och ha kompetens att undervisa på det främmande språket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka 

språk och särskilda pedagogiska inriktningar som avses (Skolverket 2011:189).  

Av de 3 290 modersmålslärare läsåret 2012-2013 har endast 42 procent pedagogisk 

högskoleexamen men en legitimerad modersmålslärare har alltid företräde till en tjänst 

framför en modersmålslärare som saknar lärarutbildning och legitimation (Lärarnas 

nyheter2013). 

  

2.3 Modersmålslärares arbetsuppgifter och betydelse 

I skollagen står att läraren ska: 

- Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och för samarbete, stärka elevernas vilja att lära 

och elevens tillit till den egna förmågan 

- ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 

- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

- samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 

- organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga, samverka med och fortlöpande informera föräldrarna 

om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling 
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- hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta 

respekt för elevens integritet, utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och 

fritidshem 

- utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda 

skolformer 

- i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd genom 

utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling 

- utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 

rektorn.  

 

”Hemspråksläraren kan vara trygghet, förebild, bron till det nya och lärare, allt i en person” 

(Ladberg 1996:108). Modersmålsläraren ska ha en bra pedagogisk utbildning och goda 

kunskaper i ämnet, modersmålet och också i det svenska språket eftersom de vid 

studiehandledning måste klara de olika nivåerna i de olika ämnena. Lärarnas kompetens och 

behörighet är oerhört viktig för att läraren ska kunna utföra skolans uppdrag (Paulin 

1995:50). 

Läraren behöver ha kunskap om elever i olika åldrar och ha tillgång till studiematerial för alla 

kurser (Ladberg 2000:183). Även om barnen talar modersmålet flytande kan de behöva 

utveckla modersmålet skriftligt och därför är modersmålsundervisningen viktig. 

Modersmålundervisningen stärker identiteten hos grundskole- och gymnasieelever och ger en 

bra grund för att lära sig andra språk. ”Det blir effektivare och snabbare när eleven har stöd 

av modersmålsläraren. Det är modersmålsläraren som känner till elevens språk, eventuella 

dialekt och talspråk” (Paulin 1995:47).  

 

2.4 Samarbetet mellan modersmålslärare och klasslärare 

Pedagoger som undervisar eleverna ska vara utbildade lärare och ska: 

- utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
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- stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära  

-  organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 

-  stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter 

-  samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen (Skolverket 2011). 

Här kan man alltså i läroplanen se att det finns ett krav på samarbete mellan 

modersmålslärarna och klasslärarna.  

Modersmålsläraren lär känna eleven bra och kan ofta se vilken pedagogisk metod som passar 

eleven bäst, men för att nå bra resultat i språkutvecklingen krävs samarbete mellan 

modersmålslärarna och andra lärare (Ellneby 1996). Om de planerar och arbetar tillsammans 

stärks barnens kunskaper. Pedagoger som arbetar i förskolan behöver lära känna barnen mer 

för att veta vilken metod som är lämpligast för barnens språkutveckling och där kan 

modersmålsläraren upplysa förskolepersonalen om vilken nivå barnet befinner sig på när det 

gäller modersmålet. De amerikanska forskarna Virginia Collier och Wayne Thomas´s 

forskning (1997) visar att om barnen har ett starkt modersmål och ett bra andraspråk lyckas 

de bättre i sina studier och det är effektivast att arbeta tillsammans med båda lärarna. 

Modersmålslärare ska vara en resurs i undervisningen och det räcker inte med några timmar i 

veckan för barnets språkutveckling. De svenska forskarna Kenneth Hyltenstam och Veli 

Tuomela (1996) är i denna fråga överens med de amerikanska forskarna. Ett starkt 

modersmål underlättar lärandet.  

I Två flugor i en smäll skriver författarna Bergman m. fl. (2001) om samarbete mellan lärarna 

i modersmål, svenska som andraspråk, No och So. Det visar hur viktigt modersmålet är för 

elevens språkutveckling och framhåller behovet av insatser från klasslärare i samarbete med 

modersmålslärare. Om eleven har bristande kunskaper i det svenska språket kan det uppstå 

svårigheter vid inlärning inte bara i språk utan även i andra ämnen såsom matematik och 

naturkunskap. I de fall då eleven har lärt sig modersmålet parallellt med svenska är det 

kanske inte så stora problem, men om eleven är relativt nyanländ till Sverige kan denne få 

svårigheter på grund av strukturella skillnader i grammatiken mellan språken. Det kan även 

förekomma praktiska problem där kulturella skillnader påverkar eleven inte bara i språkliga 

ämnen utan i den övriga skolgången generellt. Enligt Ladberg (2000:174) kan 

modersmålsläraren bli en nyckelperson, eftersom han eller hon kanske är den enda vuxne i 
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skolan som representerar barnets ursprung och vet vad det är som är svårt att förstå. I Läraren 

i kunskapssamhället – i osäkerhetens tidevarv skriver Hargreaves (2004:147) att: ”En av de 

viktigaste resurser som människor har för att lära och utvecklas i nästan alla organisationer är 

varandra […]. Att dela idéer och kunskaper, ge moraliskt stöd i samband med nya och svåra 

utmaningar, diskutera komplicerade enskilda fall tillsammans – detta är essensen i ett starkt 

förhållande mellan kolleger och grunden för effektiva arbetsgemenskaper”.  

3 Material, metod, genomförande och etiska 

ställningstagande 

I detta kapitel redovisar jag först hur jag samlat in mitt material och därefter vilken metod jag 

använt, hur jag genomfört intervjuerna och vilka etiska ställningstaganden jag gjort  

 

3.1 Material 

Jag har intervjuat sammanlagt åtta lärare, fem modersmålslärare och tre klasslärare från olika 

skolor som ligger i ett invandrartätt område. Modersmålslärarna i undersökningen arbetar på 

en och samma enhet och två av de tre klasslärarna arbetar på samma skola. De fem 

modersmålslärarna Mohammed, Mehmet, Mahmud, Melissa och Meryem utbildade sig till 

lärare i sina hemländer och har läst pedagogiska kurser i Sverige och undervisar i arabiska, 

bosniska, engelska och spanska. Mohammed som undervisar i kurdiska studerar fortfarande 

på högskolan och har arbetat i ungefär tre år medan de andra lärarna har arbetat i mer än 15 

år. Klasslärarna är Karina som har arbetat i 26 år, Karl som har arbetat i 15 år och Kristina 

som har arbetat i 16 år. 

 

3.2 Intervjuer 

Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod för att nå mitt syfte och få en 

djupare inblick i lärarnas tankar eftersom kvalitativa undersökningar innebär djupare 

närstudier (Lagerholm 2005:28) och ger tillgång till den flexibilitet som kan uppstå när man 

samtalar med en annan person (Lagerholm 2005:54). Syftet var att intervjun skulle ske i en 

avslappnad atmosfär där läraren kunde tala fritt där tillit och en god relation är nyckelorden 

(Denscombe 2000:151). Modersmålslärarna intervjuades med sjutton frågor och klasslärarna 
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intervjuades med åtta öppna intervjufrågor. Vid intervjun informerade jag om 

undersökningens syfte och att jag följde Vetenskapsrådets regler för god forskningssed 

(2011) vad gäller anonymitet och därefter fick jag  tillåtelse att  spela in. Intervjuerna varade i 

ungefär tio minuter per lärare och intervjufrågorna är bifogade i bilaga 1 till arbetet.   

3.3 Genomförande 

Jag har använt mig av en bandspelare och även skrivit ner en del noteringar som innehåller 

röstidentifikationer. Detta är en standardmetod för att fånga in intervjudata och den 

kompletteras med fältanteckningar (Denscombe 2000:146). Efter all datainsamling lyssnade 

jag igenom allt material för att senare kunna göra ett urval för transkription och för att kunna 

utföra den kvalitativa analysen. 

 

3.4 Etiska regler 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska man följa de forskningsetiska reglerna om 

anonymitetsskydd, konfidentialitet, information och rätt att dra sig tillbaka från en 

undersökning. Jag har följt dessa regler och kodat lärarnas namn och informerat om 

undersökningens syfte samt erhållit samtycke från deltagarna att använda mitt material för 

forskningsändamål. 

 

4 Resultat 

I min redovisning av resultat nedan presenterar jag först modersmålslärarnas situation och 

därefter samarbetet med klasslärarna. I sista avsnittet visar jag hur brist på samarbete skapar 

problem för undervisningen.  

 

4.1 Modersmålslärarnas arbetssituation och arbetssätt 

Alla modersmålslärare i undersökningen anser att modersmålet har stor betydelse för 

språkutvecklingen eftersom den stimulerar barnen på olika sätt till att använda och utveckla 

sitt modersmål och att kunskaper i modersmål i sin tur stärker barnens identitet. 
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I början på undervisningen förklarar lärarna meningen med att utveckla sitt modersmål och 

betydelsen av att kunna det. De lägger stor vikt vid att man ska lära sig att uttrycka sig klart 

och tydligt, vilket Mohammed beskriver så här:  

(1) Läraren är en förebild för barnen och därför ska vi använda ett rent språk och kan 

använda ögonspråk också då och då. (Mohammed) 

Respekt nämns också av flera av de intervjuade som viktigt, och eleverna får lära sig att 

lyssna noga och öva sig i att koncentrera sig mer. Modersmålsläraren försöker väcka barnens 

intresse och stimulera dem genom att välja ett intressant ämne för att eleverna ska prata, 

kunna förklara och delta i samtalen: 

(2) Jag brukar ge information före lektionen vad de ska göra och uppmuntra barnen 

då kan de vara beredda på vad vi ska göra under lektionen och tänka efter före 

stimulera barnen att våga prata det är okej att säga fel (Mehmed) 

Att ge eleverna intressant material är inte alltid så lätt eftersom modersmålslärarnas 

arbetsvillkor skapar problem. Modersmålslärarna i undersökningen reser till minst 7 olika 

skolor per vecka, och i situationer där man glömmer ta med sig allt undervisningsmaterial 

kan det uppstå mycket stress. Dessutom är det ett problem med att vara tvungen att bära med 

sig skolmaterial mellan varje lektion och skola. Även lokaler och bemötande från andra lärare 

kan medföra problem förutom att arbetstiderna med resor mellan de olika skolorna också tar 

tid:  

(3) Har vi bra arbetsvillkor om vi tänker på resetiden undervisningstiden 

undervisningsgrupper lokaler läromedel och det bemötande man får från andra 

lärare och verksamheten (Mahmud) 

(4) Vi har alltid bråttom för att hinna till nästa skola och jag måste bära med mig mitt 

material och ibland glömmer jag väskan med materialet och då blir det jobbigt att 

fixa ett annat material inom så kort tid så då blir det väldigt stressigt. (Meryem) 

 

Som exempel visas i tabell 1 nedan antalet skolor som de intervjuade lärarna jobbar på varje 

vecka. 
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Tabell 1. Antal skolor som lärarna arbetar på varje vecka 

Modersmålslärare Antal besökta skolor per vecka 

Muhammed 7 

Mehmed 8 

Mahmud 12 

Melissa 11 

Meryem 10 

 

Undervisningen sker under ordinarie skoltid för barn som inte har börjat årskurs 1 och efter 

den ordinarie skoltiden för elever som går årskurs 1 och uppåt. Några modersmålslärare har 

undervisning under skoltiden när skolans personal har personalkonferens och liknande och 

detta fungerar väldigt bra. De modersmålslärare som undervisar på detta sätt är mycket nöjda 

med resultatet: 

(5) Det är väldigt bra några skolor har börjat modersmålsundervisningen under den 

ordinära skoltiden då barnen inte är trötta och kan koncentrera mer på 

lektionen.(Melissa) 

Även klasslärare är nöjda med att modersmålsundervisningen kan pågå under skoltid istället 

för sena eftermiddagar. På så sätt skulle det bli lättare att samarbeta och 

modersmålsundervisningen bli mer integrerad: 

(6) Trollbacksskolan har börjat med modersmålsundervisningen under skoltiden då 

samarbetar klassläraren och modersmålsläraren med varandra. Det funkar väldigt 

bra. Det är magiskt! (Kristina) 

Men de flesta skolor har fortfarande modersmålsundervisningen efter ordinarie skoltid, vilket 

då resulterar i en undervisning med trötta och hungriga barn som därför också får det svårare 

att koncentrera sig. En annan nackdel med modersmålsundervisning på eftermiddagar är att 

undervisningen blir isolerad från den övriga skolverksamheten och att det blir svårare för 
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modersmålslärarna att samarbeta och planera tillsammans med elevernas övriga lärare. I och 

med att modersmålslärarna undervisar på olika skolor med en viss tidspress får de ingen 

möjlighet att lära känna eller prata med andra klasslärare och heller ingen möjlighet att i lugn 

och ro diskutera fram undervisningsmetoder om eleven har problem. En lärare påpekade just 

detta och hur mycket arbetssituationen har förändrats för dem under åren: 

(7) Förut för femton år sedan hade jag ett bra samarbete. Modersmålsläraren var här 

på dagtid och plockade barnen då från lektionen och undervisningen skedde under 

ordinarie skoltid. Och då hade vi möjlighet att träffas. Jag hade en elev. Han var 

längre i Sverige då var det annorlunda och fugerade. Läraren hade samma bok och 

visste vad jag jobbade med under lektionen. Det var riktigt bra. Då kunde vi prata 

(Karina) 

Det sker även ofta att man blir tilldelad en lokal som inte lämpar sig för undervisning. 

Skolköket och biblioteket är två sådana arbetsplatser. Barnen blir stökiga av att vistas i 

sådana lokaler, som dessutom helt saknar eller försvårar tillgången till material:  

(8) Varje gång visar personalen på olika lokaler. Jag har inte ett fast rum. Då blir det 

jobbigt för barnen och för mig Ibland var jag tvungen att sitta i köket samtidigt 

som de andra barnen fikar där. Tänk på vilken miljö vi var tvungen att undervisa i 

där! (Meryem) 

Alla intervjuade nämnde lokalfrågan som ett problem, som skulle kunna lösas med bättre 

styrning och planering. De menade också att deras jobb skulle bli mycket mer effektivt och 

kvalitativt om lokalfrågan inte var ett så stort problem.  Ett annat problem vad gäller 

modersmålslärarens arbetsvillkor, som flera av de intervjuade nämnde, var hur svårt det är att 

ordna med lämpliga läromedel. Detta är oftast på grund av att lärarens hemland har ett annat 

skolsystem och en annan pedagogisk utformning av undervisningen som skiljer sig från det 

svenska skolsystemet. Modersmålsläraren producerar därför ofta egna läromedel vilket kräver 

mycket extra arbete och extra tid. 

Anpassade läromedel har lärarna alltid brist på men det gäller inte alla modersmålslärare. För 

engelska och de största språken arabiska och kurdiska är det inga svårigheter att hitta 

anpassade läromedel, men i de övriga småspråken måste läraren själv ordna eget material och 

där är återigen ekonomin och tidsbristen ett hinder: 
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(9) Det är svårt att hitta anpassade läromedel. Då behöver man mer tid och blir 

tvungen att fortsätta jobba hemifrån på sin egen fritid. (Mehmed) 

(10) Nästan varje terminsslut är det samma sak. När vi ska köpa material säger de att 

på grund av ekonomiska hinder stoppade vi inköp. (Mahmud) 

Undervisningstiden är begränsad, ibland har lärarna en timme och ibland har de 80 minuter 

med gruppen per vecka. Trots dessa negativa faktorer och stressmoment försöker 

modersmålslärarna ändå att hjälpa eleverna att uppnå målet för  modersmålsundervisningen. 

Att försöka uppnå målet under den begränsade lektionstiden är alltså inte enkelt:  

(11) Hur tolkar man målet 60 eller 80 minuter en gång i veckan, man måste vara 

realistisk. (Melissa) 

En av modersmålslärarna visade en timplan över hur lång tid eleven har undervisning i 

modersmål och svenska. Enligt denna timplan undervisas eleverna i modersmål totalt 432 

timmar under hela sin grundskoletid, 9 år x 80 minuter x 36 veckor. Detta ska jämföras med 

svenskundervisningen som ligger på ca 1500 timmar. I jämförelse skulle man kunna säga att 

nivån på modersmålet ligger i höjd med årskurs 3 när eleverna har avslutat årskurs 9. Om 

man även tar hänsyn till att barnet får tala svenska på de andra lektionerna kan man förstå att 

kunskaperna i modersmål och svenska inte ligger på samma nivå. 

  

4.2 Samarbetet mellan modersmålsläraren och klassläraren  

Både modersmålslärarna och klasslärarna i undersökningen anser att de helt saknar ett bra 

samarbete med varandra. Det uppstår alltid hinder som omöjliggör ett bra samarbete. 

Modersmålslärarna känner att de har låg status i skolorna och tror att om de andra 

pedagogerna i skolan såg dem som likvärdiga lärare skulle de bli bra bemötta: 

(12) Jag skulle inte säga att någon diskriminering sker men det skulle vara bättre om 

de blir trevliga. Ett litet leende skadar inte någon (Mehmed) 

Som tidigare nämnts sker modersmålsundervisningen för elever i årskurs 1 och uppåt efter 

den ordinarie skoltiden och i praktiken innebär detta att klasslärarna går hem för dagen i 

samband med att modersmålsläraren anländer. I början av terminen träffas lärarna bara en 

gång för att lösa praktiska detaljer rörande tider och platser för undervisningen under hela 
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läsåret. Tillfällen där modersmålsläraren och klassläraren kan få tid att planera ett samarbete 

uppstår mycket sällan trots att önskemål finns från båda håll: 

(13) Nej, jag tycker inte att vi har ett bra samarbete modersmålsundervisningen sker 

efter skoltiden och då träffas vi aldrig, fast vi kanske hade önskat det. (Karl) 

(14) Jag tycker att det skulle vara lättare om det finns någon slags planering. Vissa 

lärare har så mycket att göra. Om vi fick tid att samarbeta skulle det finnas en 

planering, och då skulle barnen få mycket hjälp. (Mohammed) 

Klasslärarnas klasser blir större och större för varje år. Elevernas språkkunskaper i dessa 

klasser är oftast på helt olika nivåer. Eleverna är en blandning av nyanlända barn som inte 

kan svenska alls och barn som har bott i Sverige en längre tid eller är födda i Sverige. Vissa 

barn pratar bara sitt modersmål hemma och har stora svårigheter med det svenska språket. 

Barnen som inte har utvecklat förståelse för olika begrepp är i stort behov av 

modersmålsundervisning där de kan få hjälp på en mer individuell nivå. Detta är något som 

uppskattas av flertalet intervjuade klasslärare. De inser att de saknar tiden och kunskaperna 

för att på bästa sätt kunna hjälpa några av barnen och att 

modersmålsundervisningen/studiehandledningen är en tillgång för barnen: 

(15) Hur ska vi göra att ta hand om barnen om man har 30 barn i klassen och inte har 

tid att sitta ensamma med barnen. Nyanlända barn får studiehandledning men 

allting är mycket nytt i en ny skola,  nya kompisar och ny kultur och barnen får 

bara 1 eller 2 timmar i veckan. Det räcker inte. Efter några veckor då 

studiehandledningen är slut kastas barnen in i undervisningen. Han har då bara lärt 

sig basgrunden och språknivån på svenska i klassen är alldeles hög hur klarar 

barnen detta? (Karina) 

 

Men då modersmålsundervisningen ligger på ordinarie skoltid träffas lärarna lättare och då 

fungerar det väldigt bra med en lyckad planering. Alla modersmålslärarna och samtliga 

klasslärare, utom en, i undersökningen menar att det finns ett stort behov av ett bättre 

samarbete mellan dem för att kunna få till en gemensam planering som i slutändan hjälper 

eleverna bättre. Modersmålslärarna anser även att ett bättre samarbete krävs för att kunna 

samspela med det som klassläraren arbetar med i klassrummet. Deras arbetssituation 

påverkas negativt av olika faktorer som samarbetssvårigheter med klasslärare, där 
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modersmålslärare anser sig behandlas på ett negativt sätt. Modersmålslärarna upplever även 

att klassläraren visar mer respekt för elevens kultur och bakgrund när de blir engagerade i 

elevens modersmålsundervisning. Därmed känner sig eleven också mer värdefull och får ett 

ökat självförtroende. 

 

4.3 Hur bristen på samarbete mellan modersmålsläraren och 

klassläraren påverkar språkundervisningen 

Genom ett bra samarbete mellan klasslärarna och hemspråkslärarna kan barn som saknar 

grunden i svenska språket få hjälp även i klassrumsundervisningen. Modersmålsläraren kan 

då hjälpa klassläraren med att individualisera undervisningen på modersmålet:  

(16) Om barnen har svårigheter med svenska språket märks det om man jobbar med 

geografi och historia. Man har inte alla begrepp klara. Då så, jag undervisar mer 

på en individuell nivå med lite enklare texter och inte så fördjupat.(Kristina) 

Alla pedagoger på skolan ska försöka samarbeta för att andraspråkseleverna ska få samma 

förutsättningar att nå målen som elever med svenska som modersmål. Tidigare nämnda 

faktorer såsom tidsbegränsad undervisning, många arbetsplatser, stressat schema mm. 

påverkar samarbetet mellan modersmålslärarna och klasslärarna. Att 

modersmålsundervisningen dessutom är lagd då klasslärarna i många fall inte befinner sig i 

skolan försvårar ett samarbete. En av klasslärarna jag intervjuade ifrågasatte systemet: 

(17) Skulle vi bli ålagda tid till planering skulle det gynna alla, klasslärarna, 

modersmålslärarna och barnen.(Kristina) 

(18) Om klassläraren inte visar respekt för barnens språk, hur ska klassläraren då 

kunna stödja elevens kunskapsutveckling? I läroplanen kan man läsa att skolan 

har som syfte att stötta barnens utveckling till att bli flerspråkiga individer med 

flerkulturell identitet. För att stödja barnen måste vi visa ett intresse för 

modersmålet. För det måste vi samarbeta. (Karina) 

Att lärarna inte tycker likadant om modersmålsundervisningens roll för inlärning påverkar 

självklart deras syn på ett samarbete emellan dem. En av klasslärarna anser att det behövs en 

utbildad resurslärare på skolorna. Denne menar att det inte räcker enbart med 

modersmålsläraren som kan språket:  
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(19) En modersmålslärare saknar ibland baskunskaperna jag undervisar om, och kan 

bara kunskaperna om språket den undervisar i. Hur ska de kunna bidra till någon 

hjälp? (Karl) 

Samma lärare, som suttit med ett par gånger under modersmålsundervisningen, anser även att 

barnen ibland inte ens är i behov av modersmålsstöd. Eleven bör enligt honom i stället få mer 

hjälp från SVA lärare med tester och extra undervisning i svenska:  

(20) Jag har suttit mig många gånger med barnen när de har 

modersmålsundervisningen. De lär sig färgerna och pratar språket. De bara sitter 

och ritar och jag tycker att det hjälper inte så mycket. (Karl) 

Flera andra klasslärare däremot tycker att modersmålsundervisningen och 

studiehandledningen är till mycket stor hjälp:  

(21) Jag skulle själv ta hand om barnen men hur ska jag göra om jag har 30 barn i 

klassen? Barnen behöver lära sig ett helt annat språk. Jag tänker räkna ord och 

färger. Efter några veckor då studiehandledningen är slut, kastas barnen in i 

undervisningen. Han har ju då bara lärt sig basgrunden och språknivån på 

svenskan i klassen är alldeles för hög. Hur klarar barnen av detta utan stöd? 

(Karina) 

De övriga klasslärarna i undersökningen anser att barnen har behov av 

modersmålsundervisningen då detta kan bidra till att den övriga undervisningen fungerar 

bättre. 

 

5 Diskussion av resultat 

Jag har analyserat mitt resultat av studien utifrån forskning kring samarbetet mellan lärare. 

Studien gav mig insikt hur modersmålslärare och klasslärare samarbetar med varandra och 

hur arbetssituationen påverkar samarbetet. Detta examensarbete beskriver de båda 

lärarkategoriernas arbetssituation och deras samarbete som önskvärt och meningsfullt. 

Majoriteten av både klasslärare och modersmålslärare som deltog i undersökningen anser att 

det finns stora brister i samarbetet mellan klasslärarna och modersmålslärarna. Det beror 

bland annat på att modersmålslärarna måste befinna sig på olika skolor efter ordinarie skoltid 
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vilket gör att de inte har möjlighet att träffa och diskutera med varandra.  

I ”Barn med flera språk” skriver Ladberg (1996) att modersmålsundervisning  är fördelad på 

eleverna med 20-60 minuter per vecka beroende på gruppernas storlek och det är svårt att 

bilda homogena grupper. Det blir ofta med heterogena grupper med olika åldrar och 

varierande kunskapsnivåer och för det krävs det olika arbetsmetoder (Ladberg 2000:183). 

Detta stämmer bra med den bild lärarna gav av verkligheten då de inte har ett lämpligt 

arbetsschema och bra arbetsmetoder som passar arbetsgrupperna. Genom intervjuerna får 

man uppfattningen att samarbetet inte är en enkel fråga. Samarbetet kräver mer tid och 

engagemang för att det ska vara bra. Det är ett problem som kanske grundar sig i att antalet 

elever inte är tillräckligt i modersmålsgrupperna och man därför sammanfogar barn i olika 

åldrar i samma undervisningsgrupp. 

En annan anledning är också att några klasslärare anser att ett sådant samarbete inte är 

nödvändigt vilket är tvärtemot det som Ladberg (1996) skriver: Om läraren har tillgång till en 

lämplig lokal och ett arbetsschema som är rimligt samt får kontinuerlig information om 

aktiviteter och händelser på skolan anser modersmålslärarna att de kan uträtta ett bra arbete 

vilket också framhålls av Ladberg (2000:186).  

Om barnen har bristande kunskaper i svenska språket behöver de hjälp på sitt modersmål för 

att förstå lättare anser både modersmålslärare och klasslärare. Särskilt om barnen är på 

nybörjarnivå i sin inlärning av det svenska språket behövs det stora insatser från 

modersmålsläraren för att höja språknivån. En del klasslärare anser att det är extra viktigt 

med hjälp till barnen som har ett annat modersmål och som inte kan svenska språket så bra 

eftersom de själva inte har möjlighet att hjälpa dem själva under lektionerna (se Pirkko 

Bergman 2002). Där behöver de en resurs och anser att modersmålsläraren skulle kunna vara 

den resursen eftersom de talar samma språk och kommer från samma kulturområde. Alla 

lärarna anser att skolan inte tar något ansvar för utvecklingen av elevens modersmål trots att 

forskning visar att elever som får stöd av modersmålet får ett högre meritvärde i sina betyg än 

de som inte läser modersmål (Skolverket 2008). 

Under intervjuerna har det framgått att klasslärarna visar ett visst intresse för modersmålsstöd 

då något barn har problem med den övriga skolverksamheten och då kontaktar rektorn för att 

få in en resurslärare som kan kommunicera bra med eleven på dennes eget språk. Det är 

därefter upp till varje rektor att avgöra behovet. Modersmålslärarens hjälp behövs och sätts in 

som extra resurs när en elev riskerar att inte nå de grundläggande målen och har bristande 
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svenskkunskaper. Alla elever har rätt att få stöd men idag får endast 2,1 procent av Sveriges 

elever detta stöd, av vilka runt 17 procent får modersmålsstödd undervisning. (Lärarförbundet 

2013). Modersmålsläraren är då viktig, men samtidigt är det inte modersmålsundervisningen 

som sådan som är i fokus utan att modersmålsläraren ska ge eleven hjälp med att klara sina 

övriga studier. För att eleven ska uppnå en god utveckling i sina båda språk och lyckas i 

skolan är det viktigt att samverka på alla nivåer. Modersmålet, ämneskunskaperna och 

svenskan måste löpa samtidigt framhåller både klasslärare och modersmålslärare vilket också 

visas av forskning om flerspråkiga elever (Lärarförbundet 2013). Målet är att barnen ska få 

en god språkutveckling, komma in i samhället och anpassa sig efter de regler som finns i den 

svenska skolan och därigenom få bättre förutsättningar för att nå goda resultat (Skolverket 

2003). För att överhuvudtaget kunna arbeta gemensamt med att försöka uppnå detta mål bör 

samarbetet lärarna emellan fungera bra, vilket samtliga lärare i min studie också är medvetna 

om. 

 

I min undersökning har det framkommit att lärarna känner till att det finns skolor där man 

börjat undervisa modersmål under ordinarie skoltid och då undervisas det i alla språk 

samtidigt i olika lokaler. Det är bra att barnen inte behöver vara kvar efter skoltiden när de är 

trötta, de kan fråga modersmålslärarna om de inte förstår och det blir en mycket effektiv 

undervisning för barnen. Möjligheterna för ett bra samarbete mellan modersmålsläraren och 

klassläraren ökar i och med att de vistas på skolan samtidigt med tillfälle till kontinuerlig 

information om elevens resultat och utveckling. Utifrån vad denna undersökning visar vill 

samtliga modersmålslärare på ett liknande sätt vara mer delaktiga i elevens hela undervisning 

och ha en bättre kommunikation med klasslärarna och ämneslärarna. För klasslärarnas del 

råder det delade meningar om behovet av ett samarbete och klasslärare tycks inte alltid se 

skillnad på modersmålsundervisning och studiehandledning. 

 

6 Slutsatser, metodreflektioner och framtida forskning 

Den första slutsatsen utifrån min studie är att det största hindret för modersmålslärares och 

klasslärares samarbete uppstår på grund av brister i skolorganisationen. Det är kommunens 

skyldighet att ordna tydligare riktlinjer och beskrivningar om modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning eftersom det är en för lång väg att gå om man lägger ansvaret på 

modersmålslärarna att själva framföra hur viktig deras egen undervisning är för elevernas 
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utveckling. Modersmålsundervisningen har en 50-årig historia och 1977 stärktes ämnet med 

hemspråksreformen och kommunerna blev skyldiga (Lärarnas Nyheter, Alfa 2013-12-16) att 

ordna modersmålsundervisning. Trots att den officiella inställningen var positiv har reformen 

fått dålig genomslagskraft vilket också framgår tydligt i min studie. 

En andra slutsats är att gemensamma träffar och konferenser för modersmålslärare och 

klasslärare är önskvärt för att öka förståelsen och stärka samarbetet dem emellan så att man 

kan utbyta erfarenheter och synliggöra olika dilemman samt belysa frågor ur en interkulturell 

vilket ligger helt i linje med rekommendationer från Skolverket (Skolverket 2013).  

 

En tredje slutsats är att klasslärare ofta har diffusa begrepp om skillnaden mellan 

modersmålsundervisning och studiehandledning. Att modersmålet är ett ämne inom 

läroplanen, med egen kursplan och egna betygskriterier tycks inte alla vara medvetna om och 

sätter likhetstecken mellan modersmålsundervisning och studiehandledning.  

 

Undersökningen har omfattat 8 lärare varav 3 klasslärare och 5 modersmålslärare, vilket gör 

att den är för liten för att kunna ge en generell bild av problemen och inställningen till ett 

samarbete lärarna emellan. Eftersom jag känner samtliga lärare och stundtals samarbetat med 

dem kan man tänka sig att lärarna i sina svar låtit sig påverkas av vår relation vilket skulle 

kunna inverka på undersökningens tillförlitlighet. Jag har dock uppfattat det som att mina 

informanter svarat utifrån sina egna åsikter.  

 

Det kan nog vara så att om ett större antal elever fanns och skulle begära 

modersmålsundervisning skulle det få ett större värde i skolplaneringen, och på det viset 

skapa förutsättningar för bättre lektionstider och mera engagemang från klasslärarna. 

Storstäderna har större chanser än små kommuner och där blir modersmålsundervisningen 

viktigare och mer utbredd vilket är naturligt i och med att antalet elever är större vilket ställer 

ett helt annat krav på skolledningen. Kan det bero på politikernas och allmänhetens ointresse 

för innehåll och kvalitet?  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

 Frågor till modersmålslärare 

1. Hur ser organisationen ut inom er verksamhet? 

2. Hur många skolor undervisar du i? 

3. Undervisar du efter eller under ordinarie skoltid? 

4. Hur ser era undervisningsgrupper ut? 

5. Finns det lämpliga lokaler i skolorna? 

6. Är det lätt att skaffa anpassande läromedel? 

7. Reser du mycket mellan olika skolor? 

8. Uppnår du målet med undervisningen under den begränsade lektionstiden? 

9. Vad har du för kunskaper om flerspråkiga barn? 

10. Vad gör du för att stimulera barnens språk? 

11. Har du ett bra samarbete och en bra kontakt med klasslärarna? 

12. Finns det något i ert samarbete med lärarna som du skulle vilja ändra på? 

13. Har klassläraren någon inblick i vad du gör på dina lektioner? 

14. Har du bra arbetsvillkor? 

15. Hur ser samarbetet med föräldrarna ut? 

16. Upplever du diskriminering på skolorna i egenskap av modersmålslärare, i så fall på 

vilket sätt? 

17. Har du en utbildning? 
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Frågor till klasslärare 

1. Hur många flerspråkiga barn har du i klassrummet? 

2. Vad gör du för att stimulera barnens språk? 

3. Vad har du för kunskaper om tvåspråkiga barn? 

4. Vet du skillnaden mellan modersmålsundervisning och studiehandledning? 

5. Har du ett bra samarbete och en bra kontakt med modersmålslärarna? 

6. Har modersmålslärarna någon inblick i vad du gör på dina lektioner? 

7. Finns det något i ert samarbete med modersmålslärarna som du skulle vilja ändra på? 

8. Har du en utbildning? 

 

 

 

 

 

 

 

  


