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Sammandrag

Forskningen visar att om man får lära på sitt modersmål samtidigt som man lär sig ett 
främmande språk så blir språkbehärskningen och förståelsen större. Litteraturen visar 
också att lärare borde samarbeta mer för att få in elevernas alla språk i undervisningen. I 
min uppsats ville jag ta reda på hur det här samarbetet mellan modersmålslärare och 
ämneslärare kan se ut, finns det något samarbete överhuvudtaget? Speglar 
måluppfyllelsen det här samarbetet? I min undersökning kom jag fram till att samarbetet 
har mycket mer att önska men att det ändå inte verkar som att det alltid påverkar 
måluppfyllelsen trots allt.

Nyckelord: samarbete mellan modersmålslärare och ämneslärare, andraspråksinlärning, 
måluppfyllelse 
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1 Inledning
Jag jobbar på en högstadieskola i Malmö som har ungefär 60% elever med annan 

bakgrund än svensk. Vi har modersmålslärare som kommer till oss några dagar/vecka. 

Jag tycker dock inte vi utnyttjar deras kompetens fullt ut. De är bara några lärare som 

kommer dit och dyker upp utan att egentligen vara direkt förankrad i undervisningen. 

Detta är en enorm brist anser jag, tänk vad mycket man skulle kunna få ut av varandra 

om man utnyttjade kompetensen. Några elever har även studiehandledning på sitt 

modersmål, men även det är inte alltid kopplat till verkligheten utan modersmålsläraren 

kommer dit och tar ut eleverna från deras ordinarie undervisning. Eleverna tar med sig 

sitt material till modersmålsläraren, men någon direkt förankring hos de ordinarie 

lärarna finns inte alltid. 

1.1 Syfte 
På den skolan där jag jobbar kan jag inte se att bristen på samarbete påverkar 

måluppfyllelsen, då vi har god måluppfyllelse även om det är olika från år till år 

beroende på eleverna. Men kanske måluppfyllelsen alltid skulle vara lika bra om vi tog 

in modersmålslärarna på ett annat sätt?

Det här är ett mycket intressant ämne anser jag. Jag vill därför ta reda på hur det ser ut 

på andra skolor.

1.2 Frågeställningar
Mina frågeställningar är följande:

1. Hur använder modersmålsläraren och ämnesläraren varandras kompetenser? 

På vilket sätt?

2. Kan ämnesläraren/modersmålsläraren koppla samarbetet till bättre 

måluppfyllelse eller spelar samarbetet inte någon roll?
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2 Tidigare forskning
Goda kunskaper i svenska är ofta en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig 

kunskapen i andra ämnen. 1966 införde man en särskilt anpassad studiegång i svenska 

som elever med annat modersmål än svenska haft möjlighet att följa. I början var denna 

först utformad som en möjlighet att få stödundervisning. ”Svenska som främmande 

språk” blev ett eget ämne 1980. Sedan mitten av 80-talet är den officiella beteckningen 

”svenska som andraspråk”. Sedan 1973 har lärare haft möjlighet att skaffa sig särskild 

behörighet för att undervisa i ämnet svenska som andraspråk.

Runt sekelskiftet 1800/1900 fick endast majoritetsspråken användas och vissa språk var 

periodvis förbjudna. Tanken om den här assimilationen av minoritetsgrupperna levde 

kvar länge. I Sverige tog man dock upp detta till diskussion på 1960- och 1970-talen då 

det kom en stor invandring. Debatten pågick under flera år och det här ledde så 

småningom till en officiellt accepterad uppfattning om att inlärningen av svenska och 

andra skolämnen skulle underlättas om modersmålet på ett eller annat sätt tillvaratogs. 

Det här ledde också till en möjlighet att få undervisning i, och i vissa fall delvis på, 

modersmålet.  Målsättningen är att man som invandrare ska kunna delta i det svenska 

samhället utan att man för den sakens skull måste avsäga sin egen etnicitet eller sitt eget 

språk.1

Enspråkighet har ofta setts som norm, men frågan är om det är så i dagens samhälle. 

Sverige har dock i jämförelse med många andra länder varit förhållandevis språkligt och 

kulturellt homogent. Trots detta har det även i Sverige alltid funnits barn som vuxit upp 

med flera språk i familjen och omgivningen.2  

I Sverige finns det lagar och förordningar som stödjer skolutveckling i ett 

mångkulturellt samhälle. ”Den lagstiftning, det regelverk och de centrala dokument som 

rör den etniska och språkliga mångfalden inom det svenska utbildningssamhället är 

förhållandevis omfattande och starka:

• Det finns ett uttalat mål om aktiv tvåspråkighet.

1 Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001), Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik.  
Studentlitteratur

2 Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2003), Svenska som andraspråk och kulturmöten. I: Bjar, 
Louise & Liberg, Caroline (red), Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur 
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• Det finns möjlighet att anordna modersmålsundervisning i form av 

språkundervisning och studiehandledning.

• Kommunerna har möjlighet att anordna tvåspråkig undervisning.

• Svenska som andraspråk är sedan 1995 ett eget ämne med egen kursplan – 

likvärdigt med svenska.”3

Alltså är det inte styrdokumenten i sig som saknas utan det är kunskapen, förmågan 

eller viljan att använda sig av dem som saknas. Detta påverkar i hög grad också det 

individuella barnets möjligheter till slutlig skolframgång.4     

Det finns ett stort antal undersökningar från olika länder som visar att det finns 

betydande skillnader mellan hur olika grupper av elever med olika språklig och kulturell 

bakgrund lyckas i skolan. Även svenska studier har observerat att sådana skillnader 

mellan olika grupper av elever med invandrarbakgrund även finns i Sverige. När man 

undersöker varför elever med invandrarbakgrund klarar sig olika bra i skolan och lär sig 

att läsa svenska mer eller mindre bra måste man titta på vilka språkliga och kulturella 

skillnader det finns mellan svenskan och de olika elevernas modersmål. Det är då också 

intressant att även titta på vilket skriftsystem som finns i olika språk och synen på 

skriften.5

Det har även undersökts skillnader i skolprestationer och läsfärdighet mellan elever med 

invandrarbakgrund och elever från majoritetsbefolkningar. Följande faktorer sägs vara 

avgörande för att kunna förutsäga risken för att eleven ska misslyckas i skolan:

1. fattigdom

2. tillhörighet till etniska minoritetsgrupper

3. familjeförhållanden (ensamstående föräldrar, utbildningsnivå, 

boendeförhållanden, dåliga kontakter hem-skola, barnmisshandel)

4. dåliga kunskaper i majoritetsspråket

3 Axelsson, Monica (2004) Skolframgång och tvåspråkig utbildning, s 506-507 I: Hyltenstam, 
Kenneth & Lindberg, Inger (red) (2004), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning 
och samhälle. Studentlitteratur 

4 Axelsson, Monica (2004) Skolframgång och tvåspråkig utbildning. I: Hyltenstam, Kenneth & 
Lindberg, Inger (red) (2004), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.  
Studentlitteratur 

5 Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2003), Svenska som andraspråk och kulturmöten. I: Bjar, 
Louise & Liberg, Caroline (red), Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur 
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5. typ av skola

6. skolans geografiska placering

7. när samhällets struktur

Här kan man alltså se att både tillhörighet till etnisk minoritet och dåliga kunskaper i 

majoritetsspråket finns med som riskfaktorer. Om fyra eller fler av faktorerna stämmer 

in på en elev, ökar också risken för ett skolmisslyckande.6

Sedan början av 1980-talet har man genomfört flera undersökningar av vad som hänt 

med invandrareleverna efter att de har slutat grundskolan. Det man kommit fram till är 

att den viktigaste förutsättningen för skolframgång är svensk språkfärdighet. 

Invandrarelever som behärskar det svenska språket väl klarar sig genomsnittligt lika bra 

som svenska elever. Däremot kan det vara så att om man kommer hit när man är äldre 

så är det mindre chans att man fortsätter till högre utbildningar. Detta tros höra samman 

med att man har bristande kunskaper i svenska.7

Studier och statistiska undersökningar har återkommande dokumenterat hur de 

tvåspråkiga eleverna halkar efter vad gäller generell skolframgång och möjlighet till 

gymnasiestudier på de nationella programmen. En vanlig slutsats i den här debatten är 

att andraspråkseleverna klarar sig sämre på grund av att de inte har tillräckligt goda 

kunskaper i svenska. Mycket lite fokus i diskussionen ligger på det faktum att 

andraspråksbarnen istället för att ha en brist i svenska istället har en särskild resurs i sitt 

modersmål.8 Inställningen till utbildning av minoritetsgrupper har skiftat. Frågan är om 

vi vill ha ett enhetligt samhälle där alla människor är så lika som möjligt eller vill vi ha 

ett samhälle där mångfalden ses som en resurs?9

I Sverige har man ibland förknippat tvåspråkighet med halvspråkighet. Detta började 

med en bok av Nils-Erik Hansen (1968) som beskrev halvspråkighet som en 

6 Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2003), Svenska som andraspråk och kulturmöten. I: Bjar, 
Louise & Liberg, Caroline (red), Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur 

7 Viberg, Åke (1996) Svenska som andraspråk i skolan. I: Hyltenstam, Kenneth (red) (1996), 
Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Studentlitteratur

8 Axelsson, Monica (2004) Skolframgång och tvåspråkig utbildning. I: Hyltenstam, Kenneth & 
Lindberg, Inger (red), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.  
Studentlitteratur 

9 Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001), Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik.  
Studentlitteratur
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ofullständig behärskning av två språk. Termen halvspråkighet började dock användas 

lösryckt från sitt ursprungliga sammanhang för att beteckna invandrarbarns 

språksvårigheter. Detta gjorde också att den fick stor genomslagskraft i massmedierna 

och bidrog till en allmän rädsla för barns tvåspråkighet.10 

Många tror också att det är farligt att blanda språk, att man då inte kan hålla isär 

språken. Om man har den uppfattningen blir också följden att man tror att människor 

måste sluta använda ett språk för att kunna lära sig ett nytt. Det finns tecken som tyder 

på att dålig utveckling på ett nytt språk ibland kan ha att göra med avbruten utveckling 

på modersmålet. Om man av någon anledning hindrar barnets utveckling av 

modersmålet så kan det bli svårare också för andra språk.11 

Det finns två olika aspekter på vilken betydelse förstaspråket har när man lär sig ett 

andraspråk. Först och främst, gynnar eller missgynnar förstaspråket 

andraspråksinlärningen? Ofta förs diskussionerna utifrån ett synsätt som innebär att vi 

har ett begränsat utrymme för språkkunskaper och att andraspråkselevers inlärning av 

svenska då hindras av deras förstaspråksutveckling. Detta är dock ett märkligt 

resonemang. Kunskaper hindrar inte en person från att lära sig något ytterligare. Det är 

snarare tvärtom. Ju fler språk man behärskar, desto lättare tycks det vara att lära sig 

ytterligare ett.

Den andra aspekten på förstaspråkets roll är hur, när och på vilket sätt förstaspråket 

inverkar på hur man lär sig svenska som andraspråk. Till exempel är det lättare att lära 

sig svenska om man har norska eller tyska som förstaspråk än om man har somaliska. 

Detta har att göra med att till exempel norska och tyska är mer lika varandra när det 

gäller uttal och ordförråd.12

Det är viktigt att omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och ser det som självklart och 

värdefullt. Då blir det naturligt för barn att använda alla sina språk. Tyvärr är det dock 

så att i svenska miljöer uppmuntras det mer sällan. Ett språk ses som det naturliga, 

10 Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001), Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik.  
Studentlitteratur

11 Ladberg, Gunilla (2003), Barn med flera språk. Liber
12 Nauclér, Kerstin (2002)  Att lära sig svenska som andraspråk. I: Ahlsén, Elisabeth & Allwood, 

Jens (red.) , Språk i fokus. Studentlitteratur
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flerspråkighet tenderar till att bli mer besvärligt. Många svenskar är ovana vid 

flerspråkighet och förstår inte varför det är viktigt att få tala sitt språk. Många kan bli 

illa berörda eller känna sig utestängda. Både föräldrar och barn kan känna en press på 

sig att tala svenska med varandra när svenskar är närvarande.13 

Ett invandrarbarn kan hamna i en situation där samhället ser negativt på 

tvåspråkigheten. Barnet kan till exempel kritiseras för sin eventuella brytning. Händer 

detta kan det vara svårt att integrera de här två världarna på ett bra sätt och få barnet att 

trivas med dem båda. Får barnet däremot stöd och uppmuntran från sin omgivning kan 

en positiv dubbel identitet uppstå, även i språklig bemärkelse.14 

Jobbar man som lärare i den svenska grundskolan har man ofta elever i sina klasser som 

har invandrarbakgrund och som då också oftast har ett första språk som inte är svenska. 

I ett samhälle som är multikulturellt är en av de viktigaste och kanske också svåraste 

utmaningarna för lärare att på bästa sätt stödja dessa elever.15 Att läraren bedriver en 

kultur-mottaglig undervisning som på ett naturligt sätt för in elevernas kultur, språk och 

inlärningsstilar i klassrumsarbetet är viktigt. Det är även viktigt att läraren visar respekt 

för och erkänner de kulturella och personliga erfarenheterna eleverna har.16  

En viktig utgångspunkt för alla lärare är synen på andra språk och kulturer. Det är 

viktigt att lärare har en grundläggande respekt för elevernas språk och kultur och att 

läraren inte ser det som sin uppgift att ersätta barnets första språk och kultur med 

svenska och svensk kultur. Uppgiften är istället att ge barnet det stöd det behöver för att 

utveckla den språkliga förmågan på både sitt förstaspråk och på svenska. Detta innebär 

bland annat att det finns all anledning att inta en positiv hållning till tvåspråkighet och 

modersmålsundervisning på barnets första språk.17

13 Ladberg, Gunilla (2003), Barn med flera språk. Liber
14 Börestam, Ulla & Huss, Leena (2001), Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik.  

Studentlitteratur
15 Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2003), Svenska som andraspråk och kulturmöten. I: Bjar, 

Louise & Liberg, Caroline (red), Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur 
16 Axelsson, Monica (1999), Skolframgång och minoritetsstatus. Skolan – en kraft att räkna med. I: 

Axelsson, Monica (red), Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. Rinkeby 
språkforskningsinstitut

17 Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2003), Svenska som andraspråk och kulturmöten. I: Bjar, 
Louise & Liberg, Caroline (red), Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur 
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Andraspråksinläraren kan dra nytta av att det redan finns egen viss kunskap om hur 

språk fungerar. Den här kunskapen kan dock också leda till att inläraren drar slutsatser 

om hur andraspråket är uppbyggt som en förstaspråksinlärare inte skulle göra.18

Att få utveckla sitt modersmål stödjer även undervisningsspråket. Har man hjälp av 

lärare som talar barnets modersmål kan det vara ett stort stöd. Läraren kan då förklara 

och hjälpa eleven med förståelsen av det svenska materialet. Då kan eleven bearbeta 

materialet på ett djupare sätt. Att fortsätta utveckla modersmålet på skolnivå är en hjälp 

för eleven även i den svenska undervisningen. Det som eleven lär sig förstå på sitt språk 

kan hon sedan överföra till undervisningsspråket.19

Det har gjorts en studie av Wayne P. Thomas och Virgina Collier som visar att det som 

vore bäst för eleverna är om de fick fortsätta sin kunskapsutveckling via modersmålet 

om det är det starkaste språket. Samtidigt skulle de då få undervisning i och via 

andraspråket för att kunna utveckla det fullt ut också. Även om forskning visar att 

kunskapsutvecklingen för många tvåspråkiga elever skulle gå snabbare om den fick ske 

via det starkaste språket ges denna möjlighet inte många flerspråkiga elever i dagens 

svenska skola. Det som är viktigt är att pedagogerna har kompetens i vad det innebär att 

lära sig ett andraspråk och lära på ett andraspråk. Det är också viktigt att alla pedagoger 

ser utbildningen av de flerspråkiga eleverna som ett gemensamt ansvar.20

Det är viktigt att skolan arbetar med basen och utbyggnaden parallellt när ett barn ska 

lära sig svenska som andraspråk. Detta innebär att de tvåspråkiga barnen kommer att gå 

genom en dubbel språkutveckling i skolan. De måste dels inhämta basen det vill säga, 

de kunskaper i språket som de enspråkiga barnen har redan när de börjar skolan. De 

måste sedan också, med basen som utgångspunkt, tillägna sig de språkkunskaper de 

enspråkiga eleverna utvecklar under skoltiden.21

18 Axelsson, Monica (2003), Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. I: Bjar, Louise & 
Liberg, Caroline (red) (2003), Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur

19 Ladberg, Gunilla (2003), Barn med flera språk. Liber
20 Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2005), Stärkta trådar – flerspråkiga  

barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Språkforskningsinstitutet i Rinkeby
21 Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2003), Svenska som andraspråk och kulturmöten. I: Bjar, 

Louise & Liberg, Caroline (red), Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur 
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Tillägnandet av ett andra språk sker ofta på bekostnad av modersmålet och resultatet 

blir lätt att man gör ett fullständigt språkbyte. Ofta uppmuntrar man inte heller 

invandrarbarns tvåspråkighet på samma sätt som majoritetsbarnens inlärning av 

främmande språk. Detta trots att invandrarbarnen många gånger skulle ha betydligt 

större möjlighet att uppnå höggradig tvåspråkighet.

Ju högre upp i skolan barnet kommer, desto större krav ställs det på språket som 

redskap för tänkande och inlärning. Därför är det bra om barn kan få undervisning på 

sitt modersmål eller sitt starkaste språk. Då kan barnets förståelse av materialet gå mer 

på djupet. Barnet kan då ställa frågor, reflektera och dra slutsatser mer obehindrat.22 

Ämnesundervisningen ställer stora krav på språkbehärskningen hos de flesta elever, inte 

minst hos de tvåspråkiga elever som ännu inte nått upp till samma nivå i sitt andraspråk 

som de jämnåriga klasskamraterna. Att behöva ta in allt ämnesstoff, bearbeta 

informationen och därefter uttrycka sina egna kunskaper både muntligt och skriftligt på 

andraspråket som är under uppbyggnad är en stor uppgift. För att de här eleverna ska 

lyckas och ges möjligheter till detta måste de få mycket språklig praktik och dessutom 

undervisning i de texttyper som är mest förekommande inom ämnesundervisningen.23 

Det mest effektiva är sannolikt att få undervisning jämsides på både modersmålet och 

samhällets språk och på det sättet utveckla både språken som tankespråk. Men få barn 

med annat modersmål än svenska har den möjligheten. De allra flesta får sin 

undervisning på svenska.24 För att undervisningen ska bli lyckad för 

andraspråkseleverna krävs att man parallellt med undervisningen i svenska som 

andraspråk, har en långsiktig och metodisk satsning på en språkutvecklande 

ämnesundervisning. Därför måste alla lärare samverka och enas om en gemensam 

språkpedagogik som gör att man arbetar med de tvåspråkiga elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och 

skolbibliotekarier är nyckelpersoner i det här samarbetet.25 

22 Ladberg, Gunilla (2003), Barn med flera språk. Liber
23 Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2005), Stärkta trådar – flerspråkiga  

barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Språkforskningsinstitutet i Rinkeby
24 Ladberg, Gunilla (2003), Barn med flera språk. Liber
25 Holmegaard, Margareta & Wikström, Ingrid (2004) Språkutvecklande ämnesundervisning. I: 

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red), Svenska som andraspråk – i forskning,  
undervisning och samhälle. Studentlitteratur 
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Inlärning av svenska underlättas om barnet redan har en kvalificerad utveckling av sitt 

förstaspråk. Elever som varit en kort tid i Sverige är tvungna att ägna mycket tid åt 

själva språkinlärningen. Då riskerar de också att gå miste om ämneskunskaper som 

övriga elever tillägnar sig under samma tid, om de inte samtidigt får bra 

ämnesundervisning på sitt modersmål. Möjligheterna att få undervisning på sitt 

modersmål har hittills varit mycket begränsade. Ämnesundervisningen är oftast bara på 

svenska.26  

Ämnesundervisningen i skolan måste samtidigt vara fokuserad på språkundervisning 

eftersom det tar många år att lära sig ett andraspråk som fungerar fullt ut. 

Språkundervisningen måste då alltså ske parallellt och i samband med 

ämnesundervisning. På så sätt har eleverna möjlighet att tillgodogöra sig innehållet och 

ämnesstoffet, samtidigt som de lär sig andraspråket. Att så många elever deltar i 

ämnesundervisningen utan att andraspråket är fullt utvecklat ställer dock stora krav på 

de undervisande ämneslärarna.27 

 

Utvecklar barnet sitt begreppsförråd på sitt förstaspråk, så innebär 

andraspråksinlärningen i stor utsträckning att sätta nya språkliga etiketter på kända 

begrepp. Därför innebär det också att om den språkliga och begreppsliga utvecklingen 

stannat av i det första språket att man på det nya språket måste lära sig både begrepp 

och etiketter samtidigt. Med det här menas att om man vill underlätta inlärningen av 

svenskan är det viktigt att barnets förstaspråk får en allsidig utveckling.28

Modersmålsundervisningen skiljer sig ofta från övriga ämnen. Ämnet är frivilligt, till 

skillnad från andra viktiga ämnen. Tidigare var det ofta organiserat så att barnen måste 

gå ifrån andra lektioner. Ofta får undervisningen hålla till godo med dåliga lokaler, det 

finns dåligt med läromedel och man blir ofta störd i sin undervisning. 

26 Holmegaard, Margareta & Wikström, Ingrid (2004) Språkutvecklande ämnesundervisning. I: 
Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red), Svenska som andraspråk – i forskning,  
undervisning och samhälle. Studentlitteratur 

27 Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2005), Stärkta trådar – flerspråkiga  
barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Språkforskningsinstitutet i Rinkeby

28 Hyltenstam, Kenneth & Tuomela, Veli (1996) Hemspråksundervisningen. I: Hyltenstam, 
Kenneth (red) Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige.  
Studentlitteratur
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Modersmålslärarna har haft låg status i skolan och ofta blivit bortglömda, information 

når inte fram till dem som till andra lärare och så vidare.29 

Nu för tiden ligger modersmålsundervisningen oftast efter ordinarie skoltid, vilket gör 

att det inte finns möjligheter till integrering med annan undervisning. Det blir då också 

svårt för modersmålsläraren att vara den bro till det svenska samhället och skolan som 

läraren skulle kunna vara.

I skolor där ledningen är medveten om betydelsen av modersmålet även för den övriga 

undervisningen,  har man ibland organiserat undervisningen i de större språken så att de 

kommer in under skoldagen. Då blir det också en naturlig del av undervisningen.30 

Så här skriver Monica Axelsson i artikeln Skolframgång utan språktillgång (1999) och 

det är en mycket bra sammanfattning av vad litteraturen säger.

• ”Det språk som använder i klassrummet måste vara tillräckligt utvecklat 

för att klara de kognitiva utmaningar som ställs i klassrummet.

• Att tala, lyssna, läsa och skriva på första- eller andraspråket hjälper hela 

tankeförmågan att utvecklas.

• Den kognitiva funktionen och kunskapsinhämtandet kan påverkas 

negativt om ett eller båda språken inte fungerar till fullo. Det här kan 

orsakas av t.ex. en negativ attityd till andraspråket eller till inlärning på 

andraspråket. Det kan också orsakas av att den tvåspråkige upplever ett 

tryck att ersätta modersmålet med majoritetsspråket”31

29 Ladberg, Gunilla (2003), Barn med flera språk. Liber
30 Ladberg, Gunilla (2003), Barn med flera språk. Liber
31 Axelsson, Monica (1999) Skolframgång utan språktillgång. I: Boström Andersson, Rut (Red), 

Ordets makt och tankens frihet. Om språk som maktfaktor. Uppsala universitet 
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3 Metod
Jag gjorde en enkät på Internet, som jag skickade ut till olika skolor så deras 

ämneslärare skulle kunna svara på den. Länken till enkäten skickades även till 

modersmålslärarenheten i Malmö. Mitt mål var att få tio ämneslärare och tio 

modersmålslärare att svara på enkäten. Det gick dock inte så bra som jag hade hoppats 

på. När jag började skriva min resultatredovisning hade jag bara fått in svar från fem 

ämneslärare och tre modersmålslärare. Undersökningen blev därför inte så omfattande 

som jag hade hoppats på.

Jag valde att göra en enkät på Internet eftersom jag tänkte mig att det skulle vara ett 

smidigt sätt att samla in data på. Många lärare är väldigt upptagna hela tiden och då 

tänkte jag att en kort enkät skulle nog de flesta hinna svara på. Inga direkta problem har 

uppstått, mer än att det varit lite krångligt att hitta lärare som vill ställa upp. Detta trots 

att jag mailade modersmålslärarenheten. Det som slog mig var vilken inställning många 

lärare har till modersmålslärarna ”lycka till med att hitta modersmålslärare”, 

”modersmålsläraren ser jag aldrig, de är där bara efter skoltid” etc.

3.1 Genomförande 
När jag funderade över vilka som skulle svara på enkäten, var min tanke att det skulle 

vara lärare som jobbar i årskurs 7-9 som skulle svara. Dock märkte jag rätt snart att det 

var svårt att få ihop lärare, därför utökade jag det till att även innefatta lärare i f-6. En 

annan aspekt jag hade var att jag inte ville att lärare från min egna skola skulle svara på 

enkäten eftersom jag redan vet hur vi jobbar där. 

3.2 Metodkritik 
Jag använder mig av den här metoden eftersom min frågeställning är sådan att den lätt 

kan besvaras med några enkla frågor till informanterna. Visst hade jag kunnat göra 

intervjuer också, men det hade tagit längre tid och jag är inte så säker på att jag hade fått 

fram andra, djupare svar, genom att göra intervjuer. 

Metodens styrkor är att det är lätt att sammanställa enkätsvaren och att det är en bra 

metod att använda utifrån den frågeställning jag hade. Svagheterna är att en del 
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informanter bara svarat på vissa frågor med svar som ”bra” eller liknande, trots att jag 

bett dem förklara lite mer. Hade jag gjort intervjuer hade jag kunnat ställa följdfrågor.

Det visade sig också att det inte var så lätt att få ämneslärare och modersmålslärare att 

ställa upp och svara på enkäten. Jag fick ihop endast fem ämneslärare och tre 

modersmålslärare.

4. Resultatredovisning

I min resultatredovisning, redovisar jag lärarnas svar under respektive fråga. Frågorna är 

likadant formulerade som enkätfrågorna.

Eftersom det bara är tre av fem ämneslärare som har modersmålslärare på sin skola är 

det också så att det under rubrik 4.2 och 4.3 bara är med svar från tre ämneslärare.

4.1 Hur ser samarbetet ut mellan modersmålslärare och 
övriga lärare på din skola?

På den här frågan svarar två ämneslärare att de inte har någon modersmålslärare på 

skolan. En ämneslärare säger att han/hon nästan inte har något samarbete alls eftersom 

det finns sjutton olika nationaliteter i klassen. Att samarbeta med sjutton olika 

modersmålslärare finns det helt enkelt inte tid till. Tid för spontana möten och planering 

finns inte. De två andra ämneslärarna säger att de har minimalt med samarbete med 

modersmålsläraren. Den ena har stöd under lektionstid, men annars inget samarbete och 

den andra har samarbete så tillvida att en modersmålslärare har studiestöd med två av 

eleverna.

En modersmålslärare säger att det är väldigt olika hur han blir bemött på de olika 

skolorna han jobbar på. På vissa skolor möts han med entusiasm, bra lokaler och de 

involverar honom i temaarbeten. På andra skolor ser de honom som ett störande 

moment som snor deras lokaler och mest är i vägen. De två andra modersmålslärarna 

säger att samarbetet ser bra ut, den ena dock med tillägget att lärarna har ett bra 

samarbete sinsemellan. 
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4.2 Hur utnyttjar modersmålsläraren och ämnesläraren  
varandras kompetenser?

En ämneslärare svarade att modersmålsläraren ibland kontaktar hemmet om det är något 

som behöver förtydligas. Modersmålsläraren arbetar även med de saker som eleven 

behöver träna på. En annan ämneslärare svarade att modersmålsläraren finns med som 

stöd under lektionstid. 

Den tredje ämnesläraren menar att det finns mycket att önska på det här området. 

Läraren menar att det är svårt att utnyttja varandras kompetenser då de saknar 

planeringstider tillsammans. Oftast blir det att man ber modersmålsläraren att gå genom 

texter i no/so med eleven eller kanske att förklara något som varit problematiskt under 

den gångna veckan.

En modersmålslärare säger att på de skolor där samarbetet fungerade bra så samarbetade 

han med lärarna både vad gäller ämnena och elevernas situation. De två andra 

modersmålslärarna säger ungefär samma sak, att man frågar vad läraren/eleven behöver 

hjälp med och en av modersmålslärarna säger att det oftast är matematikläraren han/hon 

hjälper.

4.3 Studiehandledning på modersmålet?
De tre ämneslärare som har modersmålslärare på skolan säger att de även har 

studiehandledning på modersmålet. En av lärarna säger att de skulle vilja ha mer av det. 

Som det är nu så är systemet långsamt och man måste anmäla att man har en elev som 

behöver studiestöd på vårterminen för att få det nästa läsår. Det innebär att elever som 

byter skola, stadsdel och så vidare kan bli utan under ett helt läsår.

En modersmålslärare berättar att på skolorna där han jobbat har det inte funnits 

studiehandledning. Däremot blev han inbjuden vid vissa konferenser där han fick 

berätta om sitt hemland och hur han ser på Sverige. De andra två modersmålslärarna 

säger att studiehandledningen fungerar bra, den ena  berättar att studiehandledningen 

ofta sker på både modersmålet och på svenska.
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4.4 Hur ser måluppfyllelsen ut på din skola?
Två av de fem ämneslärarna jobbar på en f-6-skola, en lärare säger att hon inte vet hur 

måluppfyllelsen ser ut då det inte finns någon sammantagen statistik. Av de två 

ämneslärare som inte hade modersmålslärare på sin skola säger en att alla är behöriga 

och en säger att måluppfyllelsen är låg.

Av modersmålslärarna är det bara en som har svarat på den här frågan och han/hon 

säger att det känns som att han/hon förbättrar resultatet av måluppfyllelsen.

4.5 Speglar måluppfyllelsen samarbetet mellan 
modersmålsläraren och ämnesläraren?

En lärare säger att hon inte tror samarbetet spelar någon roll utan de sociala problemen 

är större än de språkliga. En annan lärare menar att modersmålslärarens kapacitet 

används för lite eftersom de måste ansöka om studiehandledning tidigt på vårterminen 

och sedan får de ändå bara en bråkdel av de timmarna de ansökt om, vilket gör att färre 

lärare ansöker om studiehandledning. Den tredje läraren säger ungefär samma sak. Hon 

tror också att man måste avsätta viss tid för att verkligen få tid att diskutera och planera 

ihop och hon menar också att det är viktigt att öka förståelsen för andra kulturer och att 

se tvåspråkighet som en tillgång. Den fjärde läraren menar att ja, till viss del speglar 

måluppfyllelsen samarbetet. Någon gång har de till exempel samarbetat med 

modersmålsläraren i arabiska eftersom de hade en elev som hade svårt att uppnå målen i 

vissa ämnen, troligen på grund av språket. Eleven fick då en resurs som kunde sitta 

enskilt med den här eleven och förklara, vilket gjorde att eleven uppnådde målen efter 

den här hjälpen av modersmålsläraren.

Modersmålslärarna säger allihopa att måluppfyllelsen speglar samarbetet, att ju mer 

man samarbetar desto bättre blir måluppfyllelsen.

4.6 Övrigt
Under frågan om det var något övrigt lärarna ville lägga till skriver en lärare att eleverna 

ofta är i mycket större behov av hjälp än vad det finns möjlighet att få. Den här läraren 

menar också att en lektion per vecka är inte tillräckligt när man går på mellanstadiet och 

hela tiden utsätts för nya ord och begrepp.
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En av modersmålslärarna tillägger att det finns en direkt koppling mellan lärarnas 

samarbete och engagemang och måluppfyllelsen.

5. Diskussion och slutsatser
Det som slog mig när jag genomförde enkäten med lärarna var att väldigt få har något 

nära samarbete. Man får lite hjälp av modersmålsläraren vad gäller studiehandledning, 

men det ges inte tid eller resurser till att ha något djupare samarbete. Jag tror egentligen 

inte att det inte är lärarna som inte vill samarbeta, det verkade inte så på de lärare som 

svarade på min enkät i alla fall, utan det är ledningen på skolorna och i kommunerna 

som har ett stelbent sätt att se på modersmålsundervisning och studiehandledning. De 

som bestämmer över sådant här borde nog lära sig mer om hur andraspråkselever lär sig 

språk bäst och vilka faktorer som kan påverka elevens risk för att misslyckas i skolan. 

En av de faktorerna är just dåliga kunskaper i majoritetsspråket. Är det så att 

skolledningarna/kommunerna tror att de här barnen inte ska ha modersmålsundervisning 

för då lär de sig inte majoritetsspråket, i det här fallet svenska, ordentligt? Är det så att 

de som bestämmer också fallit för den vanliga slutsatsen att andraspråkseleverna klarar 

sig sämre på grund av att de inte har tillräckligt goda kunskaper i svenska och därför är 

det också modersmålsundervisningen som dras in vid nedskärningar? 

Precis som det stod i litteraturen undrar jag också om det är så att vi vill ha ett enhetligt 

samhälle där alla människor är så lika som möjligt eller om vi vill ha ett samhälle där 

mångfalden ses som en resurs? Jag känner igen det här från den skolan där jag jobbar. 

Det händer relativt ofta att en del kolleger tycker att eleverna enbart ska prata svenska, 

för nu är vi i Sverige och då är det svenska som ska råda över allt.

Någon lärare som medverkade i min enkät berättade att han/hon hade stöd från 

modersmålsläraren under lektionstid, men annars ingenting. Ytterligare några andra har 

studiehandledning på skolan. På skolan där jag jobbar har vi också studiehandledning, 

men den största delen av undervisningen är fortfarande på svenska. Och så kanske det 

ska vara, men hade det då inte varit bättre att låta modersmålsläraren vara med på 

lektionerna istället och hjälpa eleven på plats? Tyvärr ryms det här säkert inte inom 
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tiden som modersmålslärarna har eftersom de oftast är på flera skolor och har många 

elever att ta hand om. Eller är det så som litteraturen skriver, att det oftast förs 

diskussioner utifrån ett synsätt som innebär att vi har ett begränsat utrymme för 

språkkunskaper och att andraspråkselevers inlärning av svenska då hindras av deras 

förstaspråksutveckling? Är det så att det är de här tankegångarna som finns ute på 

skolorna och i kommunerna också? Varför inte utnyttja det faktum att det kan vara ett 

stort stöd att ha hjälp av en lärare som talar barnets modersmål? Att eleven då kan 

bearbeta undervisningsmaterialet på ett djupare sätt?

På frågan om måluppfyllelsen påverkas av samarbetet mellan ämneslärarna och 

modersmålslärarna tror en lärare att samarbetet inte spelar så stor roll utan att de sociala 

problemen är större än de språkliga. Så kan det säkert vara eftersom det finns flera 

faktorer som sägs påverka risken för att en elev ska misslyckas i skolan. Där finns även 

faktorer som fattigdom och familjeförhållanden med, så även om du inte är svag i 

majoritetsspråket så är risken för att misslyckas i skolan ändå större om du till exempel 

kommer från en familj som är fattig eller där utbildningsnivån är låg.

En lärare menar att det är viktigt att man avsätter tid för att kunna planera ihop och hon 

menar också att det är viktigt att öka förståelsen för andra kulturer och att se 

tvåspråkighet som en tillgång. Det här går också hand i hand med vad litteraturen säger, 

nämligen att det är viktigt att omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och ser det som 

självklart och värdefullt. Litteraturen menar också att det är viktigt att läraren bedriver 

en kulturmottaglig undervisning som på ett naturligt sätt för in elevernas kultur, språk 

och inlärningsstilar i klassrumsarbetet. Det är även viktigt att läraren visar respekt för 

och erkänner de kulturella och personliga erfarenheterna eleverna har. Frågan är om alla 

lärare gör detta? Dock verkar det överlag vara så att lärarna tror att samarbetet mellan 

modersmålslärare och ämneslärare har en viss betydelse för måluppfyllelsen.

Trots att modersmålsundervisningen i Sverige fortfarande har mycket att önska är det 

trots allt så att kommunerna verka nå upp till de styrdokument som rör den etniska och 

språkliga mångfalden inom det svenska utbildningssamhället:
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• Det finns ett uttalat mål om aktiv tvåspråkighet.

• Det finns möjlighet att anordna modersmålsundervisning i form av 

språkundervisning och studiehandledning.

• Kommunerna har möjlighet att anordna tvåspråkig undervisning.

• Svenska som andraspråk är sedan 1995 ett eget ämne med egen kursplan – 

likvärdigt med svenska.

Som det står i litteraturen är det alltså inte styrdokumenten som saknas utan det är 

kunskapen, förmågan eller viljan att använda sig av dem som saknas. Kommunerna gör 

inte mer än de måste verkar det som, men är det verkligen tillräckligt?
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