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1. Inledning 
I modersmålskursplanen slås det tidigt fast att tillgången till sitt modersmål 

främjar elevens språkutveckling och lärande inom andra områden (Skolverket, 

2019). Detta är ett exempel på varför frågan är viktig för alla lärare i skolan. 

Vikten av samarbetet mellan svenska- och modersmålslärare och dess roll för 

elevers språkliga utveckling poängteras av Salameh (2012). Gibbons (2019) 

belyser en amerikansk studie, genomförd av Thomas och Collier, där resultatet 

visar att elever bör få stöttning i andraspråket även i de ordinarie skolämnena, i 

kombination med stöttning i modersmålet. Även Cummins (2017) diskuterar hur 

viktigt involverandet av modersmålslärarna i undervisningen är för elevers 

språkliga utveckling. 

Utifrån våra vfu-erfarenheter har vi observerat hur detta samarbete kan skilja sig 

markant från skola till skola. Som konkreta exempel har vi verkat i skolor där 

samarbetet har varit tydligt och påtagligt i elevernas praktiska skolverksamhet, 

men vi har också verkat i skolor där det berörda samarbetet är mer eller mindre 

obefintligt. I flertalet av skolorna har det vi valt att benämna som den ordinarie 

undervisningen och modersmålsundervisningen skett som olika och isolerade 

praktiker. Undantag finns där modersmålshandledning, modersmålsundervisning 

och ordinarie undervisning skett integrerat. I dessa fall har även samarbetet mellan 

klass- och modersmålslärarna skett nära och kontinuerligt. Givetvis skiljer sig 

resurserna åt från skola till skola beroende på faktorer som geografisk placering 

och elevunderlag, och därmed också hur ett möjligt samarbete faktiskt kan 

fungera och existera. Därav vill vi även undersöka vad rektorer gör för att 

möjliggöra det ovan nämnda samarbetet på sin skola.  

Med ovanstående i åtanke har vi därför valt att undersöka hur en skola organiserar 

samarbetet mellan klass- och modersmålslärare. Utifrån egna erfarenheter har vi 

sett det stora antalet elever med annat modersmål än svenska. Även Skolverket 

(2020) visar att under läsåret 20/21 var ungefär 313 000 elever i grundskolan 

berättigade till modersmålsundervisning vilket nästan motsvarar 29 procent av 
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samtliga elever i grundskolan. Vi vill även synliggöra vad en rektor kan göra för 

att möjliggöra ett potentiellt samarbete.  

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka en rektors erfarenhet av styrkor och svagheter i 

samarbetet mellan klass- och modersmålslärare och hur detta skiljer sig från hur 

lärarna upplever det.  

Vi vill undersöka hur modersmålet används i undervisningen och hur lärarnas 

möjliga samarbete påverkar detta. Således utgår denna studie från ovanstående 

syfte och nedanstående forskningsfrågor. 

1. Vad säger en rektor, klasslärare och modersmålslärare om deras samarbete?  

2. Hur skiljer sig deras syn på samarbetet åt? 

3. Vilka möjligheter och hinder framkommer när det gäller hur modersmålet 

används i undervisningen? 

2. Bakgrund 
I följande kapitel kommer vi inledningsvis presentera centrala begrepp som 

återkommer i studien och som vi anser behöver definieras för att skapa förståelse 

för innehållet. Vi kommer även ge en kort beskrivning över hur 

modersmålsundervisningen ser ut i Sverige och vad denna syftar till. Som 

avslutande del i detta kapitel kommer vi presentera avsnittet tidigare forskning 

som på olika plan berör samarbetet mellan klass- och modersmålslärare. 

2.1 Centrala begrepp  

2.1.1 Modersmål  

Flera av studierna som vi berör och presenterar i den tidigare forskningen 

använder olika begrepp som handlar om forskningen om modersmål och 

modersmålsundervisningen. Modersmål är en persons förstaspråk och benämns 

till exempel som L1 (language 1) inom den internationella forskningen och 

andraspråket nämns som L2 (language 2). Vi kommer i vår egen analys och 

diskussion använda oss av begreppet modersmål. Som exempel kommer vi under 
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avsnittet som berör den tidigare forskningen, presentera en studie av Gunning, 

White och Busque (2016) som använder sig av begreppen L1 och L2. 

2.1.2 Flerspråkighet 

Lundgren (2017) diskuterar flerspråkighet som en resurs och kompetens värd att 

ta vara på och nyttja i klassrummet. En annan aspekt av flerspråkighet belyses av 

Norén (2010), närmre bestämt att flerspråkighet möjliggör utvecklande av 

ämneskunskaper. Denna möjlighet handlar om att kunna använda fler än ett språk 

för att just inhämta och utveckla bredare och djupare ämneskunskaper. Båda dessa 

omständigheter visar på att flerspråkighet är en resurs värd att nyttja i 

undervisningen. 

Flerspråkighet handlar om en individs användande av flera språk. Som exempel 

kan en individ med arabiska som modersmål och svenska som andraspråk anses 

vara flerspråkig. Vid detta exempel kan det vara en elev i svensk skola med 

arabiska som modersmål och svenska som andraspråk, då kan denna elev anses 

vara flerspråkig. Det är denna definition av flerspråkighet vi kommer använda oss 

av.  

2.1.3 ESL-lärare 

Inom den internationella forskningen används olika begrepp för modersmåls- och 

andraspråkslärare beroende på i vilket land forskningen har skett. Ett begrepp som 

vi kommer använda oss av och belysa under avsnittet om tidigare forskning är 

ESL-lärare. ESL-lärare står för English as a Second Language och kan alltså 

jämföras med svenska som andraspråkslärare. 

2.1.4 Modersmålslärare och modersmålshandledare 

Modersmålslärare är en lärare som undervisar elever i deras modersmål. Dessa 

elever har då annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisningen har även 

en egen kursplan. Modersmålshandledning innebär studiehandledning på 

modersmålet. Omfattningen på denna handledning styrs av elevens behov. 

Modersmålslärare undervisar alltså i skolämnet modersmål medan en 

modersmålshandledare agerar som en studiehandledare där denna handledning 

sker på modersmålet. 
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2.2 Modersmålsundervisning i Sverige 

Modersmålsundervisningen i svenskskola syftar till att utveckla elevers kunskaper 

om och i sitt modersmål. Undervisningen i modersmålet ska även ge eleverna 

förutsättningar för att utveckla sin identitet och bli flerspråkiga (Skolverket 2019). 

I skollagen slås det fast att en elev som har en vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

språket är elevens dagliga språk hemma och innehar grundläggande kunskaper i 

språket (SFS 2010:800, kap 10 §7). 

Även studiehandledning på modersmålet ska ges till elever i behov. Denna 

studiehandledning syftar till att ge eleven förutsättningar för att nå de 

kunskapskrav som minst ska nås. Studiehandledningen får ges på elevens 

starkaste skolspråk även om detta är annat än elevens modersmål (SFS 2010:800, 

kap 3 § 12i). 

Modersmålsundervisningen kan däremot organiseras olika från skola till skola och 

kommun till kommun. Modersmålsundervisningen har en egen kursplan och det 

typiska är att eleverna antingen enskilt eller i grupp, träffar en modersmålslärare 

efter skoltid en timme i veckan. Det finns även fall där modersmålsläraren arbetar 

nära klasslärarna och även med klasslärarna inne i klassrummet under den 

ordinarie undervisningen. I vissa fall kan även modersmålsläraren vara 

studiehandledaren på skolan. Vi intresserar oss därför för hur en skola har valt att 

organisera sin modersmålsundervisning samt hur samarbetet mellan 

modersmålsläraren och en klasslärare kan se ut i praktiken. I följande avsnitt 

kommer vi presentera tidigare forskning som rör samarbetet mellan olika lärare 

och modersmålslärare men även modersmålshandledare. Anledning till att tidigare 

forskning som även rör modersmålshandledning presenteras är för att upplägget 

med modersmålsundervisning ser olika ut i den internationella kontexten. I vissa 

fall särskiljs inte modersmålshandledningen från modersmålsundervisningen och 

därför är även denna forskning relevant för vår studie.  
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2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning som berör samarbetet 

mellan klasslärare och modersmålslärare samt modersmålshandledare.  

2.3.1 Tidsaspekten  

Helen Averys (2017) studie At the bridging point: tutoring newly arrived students 

in Sweden bygger på flera intervjuer med klasslärare och modersmålshandledare 

samt olika typer av observationer som pågick under ett och ett halvt år. Studien 

undersökte handledningen av nyanlända studenter i Sverige. Studien genomfördes 

i en svensk kommun med stor mångfald. Studiens teoretiska ram utrycks inte 

explicit mer än betoningen på språkets roll vilket gör att vi kan härleda den till 

den sociokulturella traditionen. Avery diskuterar olika problem som uppstår 

mellan läraren och modersmålshandledningen. Problematiken i fråga handlar 

främst om den bristande kommunikationen som råder mellan de olika parterna. De 

lösningar som Helen Avery presenterar kan anses vara relativt enkla i sitt 

sammanhang. Avery pekar på det problem som ofta nämns inom skolans värld i 

allmänhet, vilket är den bristande tiden för pedagoger. Den enkla förbättringen 

som nämns är främst tid för gemensam planering. Enligt Avery kan erbjudandet 

av mer tid effektivisera modersmålshandledningen och bidra till ökad utveckling 

för eleverna.   

Ganuza och Hedman (2015) genomförde en studie som bland annat syftade till att 

lyfta modersmålslärarnas syn på pedagogik och deras syn på språkanvändande 

och meningsskapande. Studien pågick under ett år där 67 lektioner observerades 

och 15 modersmålslärare intervjuades, nio undervisade i somaliska och sex 

undervisade i bosniska, kroatiska och serbiska. Även denna studie använde sig av 

ett sociokulturellt perspektiv vid analyserandet. Studien fann att lärarna hade egna 

uppfattningar om olika pedagogiska förbättringar som skulle gynna 

modersmålsundervisningen. Däremot ansågs inte dessa som genomförbara med 

tanke på den tidsbegränsning som ämnet ligger under. Vidare poängteras hur 

modersmålslärarna i Ganuza och Hedmans studie belyser de olika organisatoriska 

och praktiska frågor som faktiskt begränsar deras arbete med elevernas 



 10 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

modersmål. Som exempel på detta pekar studien på den tidsbrist som finns för 

hela ämnet i förhållande till andra ämnen i den svenska läroplanen.  

Gunning, White och Busque (2016) genomförde en studie där syftet var att 

beskriva samarbetet mellan första- och andraspråkslärare i en grundskola i 

Quebec, Kanada. Observationer gjordes för att se hur L1 och L2 lärare utvecklade 

gemensamma arbetssätt för att gynna elevernas utveckling. Ett annat mål med 

observationerna var att se vilka problem som kunde uppstå som begränsar L1 och 

L2 lärarnas samarbete. En intressant aspekt från Gunning, White och Busque var 

att även här diskuteras bristen på tid som ett hinder för ett möjligt samarbete. 

Vidare förs en diskussion över hur den rådande forskningen understryker flertalet 

fördelar med ett L1 och L2 lärarsamarbete, exempelvis visar studien att L1 och L2 

lärarna får chans att utveckla ett gemensamt pedagogiskt tillvägagångssätt. 

Däremot poängteras det att för ett samarbete ska vara möjligt behöver berörda 

lärare få mer tid för gemensamma planeringar och att hitta möjliga områden för 

samarbete. Även McClure och Cahnmann-Taylor (2010) diskuterar den bristande 

tiden för ett möjligt samarbete mellan L1 och L2 lärarna och att tid krävs för att 

det ska vara ett gynnsamt samarbete. Gemensamt för de nämnda studierna ovan är 

att denna tid bör komma från organisationen, det är inget som lärarna i fråga 

själva kan få fram. Det är en organisatorisk fråga att avsätta tid. 

Flertalet studier menar att tiden för samarbetet måste ges och få utrymme i 

lärarnas dagliga arbete. Den tydliga avsaknaden av tillhandahållen tid speglas 

även i Garcia, del Carmen och Vazquez (2012) studie där de i deras undersökning 

fann att det enbart tillhandahölls en timme i veckan för möjlig gemensam 

planering mellan klasslärarna och modersmålslärarna. Denna studie använder sig 

av det teoretiska ramverket CLIL, vilket handlar om fokus på olika faktorer som 

stärker språket och kognitiv utveckling. I deras studie undersöks språk- och 

ämnesintegrerad undervisning där de diskuterar språket som centralt för att 

utveckla kognitiva processer. De använda sig främst av semistrukturerade 

intervjuer i deras kvalitativa studie. Deras studie skedde i Andalusien där de i två 

skolor undersökte innehålls- och språkintegrerat lärande. I studien deltog 12 

personer med olika professioner inom skolan, språklärare, språkassistenter och 
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ämneslärare. Målet med deras studie var att synliggöra om samarbetet mellan 

språklärare och ämneslärare kunde resultera i utvecklandet av strategier som 

kunde bidra till förbättrandet av lärandeprocessen. Det samarbete som 

analyserades var det i det tvåspråkiga klassrummet. Ett resultat pekade på att 

elevernas modersmålshandledning enbart skedde oregelbundet, oftast under någon 

timma i veckan. Detta kan jämföras med Averys (2017) studie som pekade på 

samma sak i Sverige.  

2.3.2 Organisationsproblematik 

I ovanstående del belyses det i olika studier hur tiden för bland annat gemensam 

planering och diskussion bör organiseras på en övergripande nivå. Därmed 

kommer vi nu presentera forskning som berör den organisatoriska delen och vad 

som krävs från organisationen inom skolan för att möjliggöra ett samarbete.  

McClure och Cahnmann-Taylor (2010) diskuterar i en studie där man genomfört 

olika observationer, vad som krävs från skolan för att möjliggöra L1 och L2 

lärarnas samarbete. Vad som framkommer i deras studie är den tydliga 

avsaknaden av ramverk, material och intellektuella resurser. Konkret pekar 

studien på att det bör komma klara instruktioner uppifrån på upplägget hur L1 och 

L2 lärare ska samarbeta. Tillfällen som är tillägnade just dialogen mellan L1 och 

L2 lärarna, där gemensamma erfarenheter ska kunna utbytas. Även Pawan och 

Ortloff (2011) har i en studie funnit att ett organiserat samarbete är av största vikt 

för att upprätthålla och vidhålla ett fungerande samarbete mellan ämneslärarna 

och ESL-lärarna. Deras studie syftade till att undersöka samarbetet mellan 

engelska som andraspråkslärarna och ämneslärarna. De använde sig av intervjuer 

samt observationer för att undersöka detta samarbete. Det teoretiska ramverk som 

har guidat deras forskning är en samarbetsteori grundat i Kanada. Deras resultat 

visar att det hela tenderar att fallera på grund av brister i organisationen.  

Studien av Gunning, White och Busque (2016), som presenterats i tidigare avsnitt, 

pekar också på den hjälp som bör komma från en organisationsnivå. För att L1 

och L2 lärarna ska vara villiga att samarbeta krävs officiellt avsatt tid för 

diskussion, konkret material från skolan som stöttar lärarna i detta arbete och 
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extra insatser från skolan för att hjälpa lärarna att identifiera gemensamma drag i 

både läroplaner och områden där möjlighet för samarbete finns. Ytterligare 

argument för varför detta samarbete bör möjliggöras uppifrån presenteras av 

Slater och Mohan (2010) som visar i sin studie att vid de fall ämneslärare och 

ESL-lärarna kan dela med sig av sina kunskaper gällande meningsskapande vid 

ämnesområden, möjliggör detta lärande för eleverna. 

För att applicera denna problematik på en svensk kontext visar Avery (2017), vars 

studie vi presenterat ovan, att det svenska skolsystemet erbjuder dåliga 

förutsättningar för att, över tid, bygga samarbete mellan lärare och 

modersmålshandledning. Där studien genomfördes undersöktes olika skolor där 

modersmålshandledning skedde, som oftast, en timme i veckan. Denna timme 

skedde dock oregelbundet och köptes av skolan. Då skolan är styrd av sin budget 

användes denna handledning enbart i nödfall (Avery, 2017). Ytterligare en svensk 

studie som poängterar detta är Lundgren (2017), vars studie syftade till att 

undersöka undervisningen i symmetriska och asymmetriska klassrum. Studien 

genomfördes i två svenska skolor där data insamlades via intervjuer, samtal, 

observationer och elevtexter. Den teoretiska utgångspunkt som användes var 

språklärande i ett sociokulturellt perspektiv. Studien visar på den 

organisationsproblematik som finns i den svenska skolan. Studien visar att 

skolans organisation faktiskt pekar på att det finns förutsättningar för en 

mångkulturell och flerspråkig undervisning men att det hela ser annorlunda ut i 

praktiken. 

2.3.3 Maktfaktorn: en strid mellan de olika lärarna 

Ett intressant resultat som framkommer i Pawan och Ortloff (2011), vars studie 

presenterats tidigare, handlar om internaliseringsfaktorn. Internaliseringsfaktor 

handlar om att assimilera andras tankar och förhållningssätt. ESL-lärarna 

upplevde detta som ett hinder för samarbete, vilket var i direkt kontrast till 

ämneslärarna som ansåg detta som viktigt för upprätthållande av ett samarbete. 

Pawan och Ortloffs forskning visar att ESL-lärarnas negativa upplevelser vid 

interaktionen och dialogen med ämneslärarna orsakas av deras känsla av bristande 
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tillit. Alltså en bristande respekt och tro på deras kunskaper från ämneslärarnas 

sida.  

McClure och Cahnmann-Taylor (2010) visar även på hur förhållandet mellan 

ESL-lärarna och ämneslärarna ofta tenderar att gå mot oönskat håll. Vid 

samundervisning med ESL- och ämneslärare var tanken att det skulle råda ett 

likvärdigt förhållande mellan lärarna. Studien visar på motsatsen där ESL-lärarna 

mestadels kom att användas som assistenter eller vikarie till ämneslärarna. Även 

Avery (2017) diskuterar aspekten av den ojämlika balansen som uppstår mellan 

lärare och i detta fall, modersmålshandledaren. I denna studie hamnade 

modersmålshandledaren allt som oftast i en underordnad position visavi läraren. 

För att även applicera denna aspekt på en svensk kontext pekar också Ganuza och 

Hedman (2015), vars studie redan presenterats, på ifrågasättandet av både 

modersmålsundervisningens roll och modersmålslärarnas kunskaper och 

kvalifikationer. Deras studie belyser hur modersmålslärarnas berättelser vittnar 

om en kamp för legitimitet över att de faktiskt är ”riktiga” lärare som besitter 

tillräckliga kunskaper, alltså att de är kvalificerade lärare.  

2.3.4 Kommunikationsbrist  

För att ett samarbete mellan andraspråks- och exempelvis ämneslärare ska kunna 

fungera behövs, som vi tidigare visat, tid. Den bristande tiden som bevisligen är 

reell inom skolan skapar i sin tur även problematik kring kommunikationen. 

McClure och Cahnmann-Taylor (2010) visar i sin studie att tidsbristen leder till 

saknaden av dialog och reflektion mellan ESL-lärarna och ämneslärarna. Den 

bristande kommunikationen mellan parterna ledde till att det önskade resultat med 

att använda ESL-lärarna i undervisningen uteblev, då den gemensamma formativa 

dialogen var obefintlig. Slater och Mohan (2010) genomförde en studie i två 

klasser i västra Kanada, där en av klasserna innehöll elever med engelska som 

modersmål och den andra elever med elever med annat modersmål. Genom 

observationer studerades lärarnas förhållningssätt, undervisning samt samarbete 

och hur detta gjordes för att skapa meningsfulla lärandesituationer där språket och 

ämneskunskaper skulle kunna sättas i en kontext. Som teoretiskt ramverk används 
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systematisk-funktionell lingvistik. Slater och Mohan nämner att ett samarbete 

krävs om den formativa bedömningen för ett effektivt samarbete, och som tidigare 

nämnts i översikten, när lärarna får tillfälle att delge sina kunskaper om 

meningsskapande vid ämnesområden så möjliggör detta lärande för eleverna. Den 

bristande kommunikationen är något som även framkommer i studien av Avery 

(2017), där modersmålshandledaren och läraren sällan kommunicerar över 

exempelvis upplägg, planeringar och vidare utveckling för de berörda eleverna. 

Det hela kan än en gång härledas till den problematik kring avsaknaden av tid för 

läraren. Tajeddin och Aryaeian (2017) genomförde en studie som syftade till att 

undersöka L2 lärares kunskaper om undervisningsmetodik som baserats på 

gemensamma samtal. Tolv deltog och kommunikativ språkinlärning användes 

som teori. De diskuterar kommunikationens roll för lyckade 

språkundervisningsmetoder i undervisningen. Lyckade 

språkundervisningsmetoder bör ta hänsyn till kommunikationen, elevernas behov 

och språkkunskaperna. Ytterligare en gång belyses kommunikationens roll för ett 

lyckat samarbete för att gynna elever och stötta deras utveckling. 

Gunning, White och Busque (2016) poängterar ett konkret problem gällande 

kommunikationen mellan L1 och L2 lärarna i deras studie. L1 läraren hade 

begränsade kunskaper i det engelska språket vilket resulterade i att läraren själv 

hade svårt att dra kopplingar mellan, i detta fall, franskan och engelskan. 

Den tidigare forskningen har vi valt att presentera utifrån ett antal teman, det vill 

säga tidsaspekten i skolan, organisationsproblematik, kommunikationsbrist och 

slutligen maktbalansen mellan lärarna. Dessa teman är centrala för samarbetet 

mellan de olika lärarna och kommer även bli vägledande för hur vi kommer se på 

vårt material och även hur vi kommer diskutera vårt resultat. En del av studierna 

vi presenterat har rört sig i det sociokulturella perspektivet och således har även vi 

valt att utgå från detta i denna studie. I följande kapitel presenterar vi det 

teoretiska ramverk denna studie kommer röra sig i. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Den tidigare forskning som vi presenterat rör sig främst inom den sociokulturella 

traditionen. Språket har en central roll när det handlar om att samarbeta vilket har 

framgått tydligt i vår redovisning av tidigare forskning. För att förstå detta 

samarbete utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2017) skriver i 

Lärande, skola, bildning att språket inom det sociokulturella ska förstås och ses 

som ett dynamiskt system som är i ständig utveckling. Det är alltså genom vår 

kommunikation i allmänt, och språket i synnerhet, som vi formas som tänkande 

människor. För att konkretisera det hela ser den sociokulturella traditionen språket 

som det absolut viktigaste redskapet (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2017). I 

analysen av materialet konkretiseras den sociokulturella teorin genom 

användandet av teorin transspråkande och det teoretiska begreppet kodväxling. 

Hur det operationaliseras beskrivs nedan.  

3.1 Transspråkande 

Transspråkande som teoretisk ansats bygger på olika teoretiska principer och 

inlärningsteorier som främjar utvecklandet av flerspråkighet. En av dessa 

principer och inlärningsteorier är bland annat scaffolding. Scaffolding är nära 

förknippat med det sociokulturella perspektivet på lärande. Transspråkande har 

växt fram som en teori och ett pedagogiskt begrepp som handlar om att få 

använda varierade språkliga resurser för att utveckla elevers språk och 

ämneskunskaper (Cenoz & Durk, 2022). Det svenska skolsystemet har genom 

åren ofta förespråkat att ett språk används och en enspråkig svensk norm har 

dominerat den svenska skolan. Vid de fall en elev har växlat mellan olika språk 

har detta ofta ansetts vara en språklig brist hos berörd elev. Transspråkande har 

därmed växt fram som en kritik mot den andraspråksforskning som dominerats av 

en enspråkighetsnorm. Transspråkande hänvisar alltså till både mer komplicerade 

språkpraktiker som olika didaktiska angreppssätt inom skolan (Wedin, Rosén, & 

Hennius, 2018).  

Svensson (2017) belyser transspråkande i sin bok Transspråkande i teori och 

praktik en artikel av Lewis, Jones och Barker från 2012 som ett begrepp som 
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handlar om hur människor skapar sig förståelse, erfarenheter och kunskap inom 

olika områden genom att använda flera språk. För att applicera detta till skolan 

och elevers språkliga utveckling, handlar det om att elever själva skapar mening 

och använder sig av flera olika språkliga strategier för att exempelvis förstå ord 

och olika samband med hjälp av de språkliga resurser som eleven besitter. 

Lundgren (2017) presenterar studier av Garcia och Wei, samt Hornberger och 

Link, där transspråkande i klassrum beskrivs som ett förhållningssätt till 

flerspråkighet där elevernas användning av språk fokuseras. Därmed läggs inte 

fokus i första hand på elevernas faktiska språkliga inlärning och utveckling. 

Vidare poängteras att lärare bör visa än större tolerans och respekt för varje elevs 

samtliga språkliga resurser, alltså större tolerans mot elevernas transspråkande. 

Transspråkande användes i vår analys för att synliggöra hur skolan arbetar med 

elevernas språk och hur samarbetet mellan klass- och modersmålslärare kan 

möjliggöra ett transspråkande perspektiv på undervisningen. Vidare beskrivning 

över hur transspråkande används i studien kommer under innehållsanalysavsnittet. 

3.2 Kodväxling 

Som komplement till transspråkande kommer vi även använda begreppet 

kodväxling. Kodväxling är ett begrepp som betecknar förmågan att kunna växla 

språk vid olika former av kommunikation. Som exempel beskriver Karlsson, 

Nygård-Larsson och Jakobsson (2016) kodväxling som ett växlande och 

användande av olika språk vid kommunikation. Denna kommunikation ska också 

ske inom samma kontext. Vidare beskrivs hur kodväxling är vanligt där 

personerna är flerspråkiga. Det som också nämns och är av vikt är hur kodväxling 

inte enbart handlar om skiftande mellan olika nationella språk, utan det kan också 

handla om skiftande av formellt och informellt språk samt skiftande av dialekter. I 

likhet med hur transspråkande kommer användas i denna studie kommer också 

kodväxling användas. Kodväxling kommer nyttjas i vår analys för att se huruvida 

de flerspråkiga eleverna får möjlighet till att kodväxla och om samarbetet mellan 

klass- och modersmålslärare påverkar denna möjlighet.  
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4. Metod och material 
I detta kapitel kommer vi att presentera vilken metod vi använt oss av för 

datainsamling och vilken metod vi har applicerat för att analysera vårt material. Vi 

kommer även presentera hur vi har gått till väga vid varje del samt motivera våra 

val av metoder. 

4.1 Fokusgrupp 

Fokusgrupper består av en mindre grupp informanter som har förts samman av en 

så kallad moderator, i syfte att undersöka exempelvis tankar och idéer inom ett 

visst ämnesområde. Fokusgrupper är användbart för att uppskatta huruvida det 

finns gemensamma uppfattningar i gruppen om ett särskilt ämne (Denscombe, 

2018). Då vårt syfte är att undersöka hur rektor, klasslärare och modersmålslärare 

upplever sitt samarbete anser vi att fokusgrupp som metod passar vår studie mer 

än väl. Vi vill även undersöka om deras upplevelser skiljer sig åt vilket vi hoppas 

kunna få syn på genom att använda intervjuer i fokusgrupp. 

Eftersom vi vill undersöka deras egna upplevelser av och uppfattningar om 

samarbetet, anser vi att fokusgrupp hjälper oss med detta då vår roll blir att 

underlätta diskussionen snarare än att leda den och därigenom höra deras tankar. 

Denscombe (2018) poängterar denna aspekt och påpekar hur deltagarna 

uppmuntras att diskutera ämnet som grupp. Vidare nämns hur denna form av 

interaktion underlättar för forskaren att förstå olika resonemang som ligger till 

grund för de synpunkter och åsikter som kan uttryckas av gruppmedlemmarna.  

Fokusgrupper erbjuder den specifika kontext som vi behöver för att just förstå 

bakomliggande orsaker till olika tankar och erfarenheter. Det ger också möjlighet 

till tolkning och därför erbjuder fokusgrupper också förståelse till varför vissa 

fenomen är som de är och hur det har blivit just så (Wibeck, 2010). Wibeck 

poängterar även vissa nackdelar med användandet av fokusgrupper. Hit hör 

sådana nackdelar som rör flera kvalitativa metoder. Exempel på dessa är hur 

villiga deltagarna är att ge sin faktiska bild av verkligheten och att dominanta 

personer tenderar att ta över diskussionen. Däremot uppvägs detta enligt Wibeck 

av att poängen med en fokusgruppsstudie inte är att ge generaliserbar statistik och 
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data. Det nämns även att det som deltagarna säger är intressant oavsett hur det 

sägs och huruvida detta skulle vara representativt för en större grupp. Med detta i 

åtanke har vi därför valt att använda oss av en fokusgrupp. Vi anser att fördelarna 

väger upp mot de möjliga nackdelar som kan finnas vid användandet av 

fokusgrupper.  

4.1.2 Urval 

Vi valde att endast använda oss av tre deltagare i fokusgruppen på grund av några 

olika anledningar. Dessa anledningar handlar främst om bristande tid och 

svårighet att finna tid som passar fler informanter. Denscombe (2018) nämner att 

fokusgrupper kan vara kostsamma och tidskrävande att arrangera och det är just 

därför antalet deltagare brukar vara mindre vid småskaliga forskningsprojekt. Det 

är framför allt av denna anledning som vi valt att använda tre deltagare. En annan 

faktor är även tidsaspekten som denna studie rör sig i. Vid urvalet genomförde vi 

ett bekvämlighetsurval då vi, som tidigare nämnt, har begränsat med tid. 

Denscombe (2018) beskriver bekvämlighetsurvalet som ett urval som grundar sig 

i vår bekvämlighet. Vårt val av deltagare föll därför på personer från våra VFU-

perioder. En rektor, en klasslärare och en modersmålslärare som även är 

studiehandledare valdes från en av våra tidigare VFU-placeringar.  

4.1.3 Genomförande 

Vi inledde med att utforma ett missivbrev (se bilaga 1) samt en samtyckesblankett 

(se bilaga 2) som skickades ut till de utvalda deltagarna. Missivbrevet informerade 

dem bland annat om vad studien syftar till samt vilka olika åtgärder som vi 

kommer göra för att följa de fyra forskningsetiska huvudprinciperna. Dessa 

principer kommer presenteras längre ner under avsnittet etiska överväganden. 

Samtyckesblanketten skrevs sedan under av deltagarna som då intygade att de 

tagit del av informationen om studien samt att de godkände deltagandet. Efter att 

vi valt ut deltagare skickades missivbrevet samt samtyckesblanketten ut till 

deltagarna och tid och plats kunde bestämmas för själva gruppintervjun. Under 

intervjun agerade vi i bakgrunden och deltagarna fick diskutera ämnet hur skapas 

goda förutsättningar för modersmålsundervisning. Intervjun pågick under 40 

minuter där deltagarna diskuterade under hela tiden och vi agerade som stöd under 
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intervjun. Intervjun spelades också in. Först transkriberades materialet där vi 

valde att transkribera hela samtalet. Detta gjordes för att få en tydlig blick över 

vad som faktiskt sades samt att inte missa möjliga detaljer som kunde varit 

avgörande för förståelsen. Som transkriptionsstandard användes en lätt anpassad 

standardortografi eftersom vi inte var intresserade av uttalsaspekter eller 

grammatiska aspekter har syftet med transkriptionen varit att få en överblick av 

innehållet i materialet (Lindström, 2008). Utifrån det gjordes en innehållsanalys. 

4.1.4 Material  

Transkriptionen av fokusgruppsintervjun gav oss ett material på ungefär elva 

sidor. Detta material hjälper oss att urskilja olika delar av samtalet som hjälper oss 

att identifiera rektorns erfarenhet av styrkor respektive svagheter i klasslärarens 

och modersmålslärarens samarbete samt om detta kan skilja sig jämfört med 

lärarnas egen syn.  

4.2 Innehållsanalys  

Efter transkribering av vårt material använde vi oss av en innehållsanalys för att 

analysera materialet. Denscombe (2018) nämner hur innehållsanalysen har 

möjlighet avslöja flera dolda sidor av det som kommuniceras. Vidare beskrivs hur 

materialet innehåller en del så kallade ledtrådar till ett djupare och eventuellt 

oavsiktligt budskap, där en innehållsanalys hjälper forskaren att finna detta. 

Wibeck (2010) menar på att ett vanligt syfte med en innehållsanalys efter 

fokusgrupp är att hitta innehållsliga aspekter av det som faktiskt uttrycks och 

kommuniceras.  

En nackdel som en innehållsanalys kan innebära är att den tenderar att lyfta ut 

enheter och dess betydelse från den egentliga kontexten. Innehållsanalysen kan 

också ha svårt att hantera en texts underförstådda meningar (Denscombe, 2018). 

Däremot anser vi att innehållsanalysens styrkor som analysmetod väger upp mot 

dess nackdelar gällande vårt specifika material och huvudsakliga syfte med 

undersökningen.  

Rent praktiskt inleds innehållsanalysen med en tillbakablick på undersökningens 

syfte och forskningsfrågor då dessa styr valet av analysmetod. Analysen av 
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fokusgruppsdata handlar om att avkoda materialet, dela upp det i teman och 

försöka hitta mönster (Wibeck, 2010). Vi utgick i vår innehållsanalys dels från 

områden identifierade från det teoretiska ramverket transspråkande, dels från 

teman vi urskilt från den tidigare forskningen. Det teoretiska ramverket hjälper 

oss att synliggöra situationer där eleverna erbjuds tillfälle att använda 

modersmålet i undervisningen och hur detta relaterar till lärarnas samarbete. 

Utifrån tidigare forskning identifierade vi våra ytterligare teman, tidsaspekt och 

möjlighet till kommunikation. Sedan färgkodades de olika teman för att 

synliggöra dessa. De teoretiska begreppen transspråkande och kodväxling 

kommer även hjälpa oss att svara på hur deras samarbete kan möjliggöra ett 

transspråkande perspektiv och ett faktiskt användande av kodväxling.  

För att konkretisera hur denna analys gått till identifierade vi sekvenser i 

materialet som påvisade användandet av elevers fulla språkliga repertoar, i likhet 

med ett transspråkande perspektiv på språk. Exempel på detta var när deltagarna i 

fokusgruppen talade om att det var värdefullt när modersmålsläraren förklarade 

olika begrepp från undervisningen i de samhällsorienterade ämnena på 

modersmålet, och då kodar vi det som att eleverna tillåts använda sitt modersmål. 

Vi identifierade även sekvenser i våra teman där tidsaspekten och 

kommunikationens roll lyftes som en del i lärarnas samarbete. Exempel på detta 

var när deltagarna nämnde den gemensamma planeringstid som fanns för 

modersmålsläraren och klassläraren, vilket visar på ett samarbete mellan de bägge 

lärarna. Utifrån de teman vi funnit i analysen presenteras resultatet i ett eget 

resultatkapitel och diskuteras avslutningsvis i en slutdiskussion utifrån ett 

transspråkande perspektiv.  

4.3 Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudprinciper som ligger till grund för forskningsetiken. Dessa 

principer kan benämnas som skyddandet av deltagarnas intressen, garanterandet 

av det frivilliga deltagandet som är baserat på informerat samtycke, undvikandet 

av falska förespeglingar samt att studien följer den nationella lagstiftningen 

(Denscombe, 2018). Med åtanke på den första principen, som rör skyddandet av 

deltagarnas intressen, informerade vi vad studien syftade till och att vad deras roll 



 21 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

i studien innebar samt garanterade deltagarnas anonymitet. Detta för att deltagarna 

inte ska påverkas negativt av att delta i studien. Deltagarna gav också ett 

informerat samtycke via vår samtyckesblankett där det framkom att deltagandet 

var frivilligt och möjligheten att avbryta alltid finns. Deltagarna fick även 

information om själva studien och vad den insamlad data skulle användas till. 

Detta svarar således upp mot den andra huvudprincipen vilket också går i enlighet 

med vad Vetenskapsrådet (2002) nämner gällande informationskravet samt 

samtyckeskravet. Som tidigare nämnts så gav missivbrevet en kort 

sammanfattning av studiens syfte och vilken typ av data vi kom att samla in vilket 

svarar mot den tredje principen som berör det öppna och ärliga arbetet med 

studien. Vårt tema för gruppintervjun berörde inte heller några känsliga ämnen 

och vår insamlade data förvaras på ett säkert sätt, i enlighet med Denscombes 

(2018) fjärde princip. Detta stämmer också överens med Vetenskapsrådet (2002) 

konfidentialitetskrav.    

5. Resultat 
I kommande kapitel kommer vi presentera resultatet av vår fokusgruppsintervju i 

form av de övergripande teman vi kunde se efter vår innehållsanalys. I det tidigare 

kapitlet, som bland annat behandlade den tidigare forskningen, presenterade vi 

teman som tidsaspekten i skolan och kommunikationsbristen som speglas i 

forskningsfältet.   

5.1 Tidsaspekt 

Det första temat som vi presenterar är tidsaspekten. Detta tema behandlar delar 

som planering på en strukturell nivå med bland annat schemaläggning av de olika 

lärarnas tider och undervisning. 

Informanterna fick ett övergripande tema att diskutera i fokusgruppen, närmre 

bestämt hur goda förutsättningar skapas för modersmålsundervisning. I intervjuns 

inledande del poängterar rektorn hur den aktuella skolan la om, eller strukturerade 

upp, studiehandledningen. Tidigare hade studiehandledaren, som också är 

modersmålslärare på skolan, ingen inlagd tid för planering med klasslärarna. 

Däremot har modersmålsläraren numera planeringstid varje vecka med alla 
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verksamma lärare på skolan. Detta innebär alltså att modersmålsläraren får tid 

med klasslärarna för diskussion om modersmålsundervisningen samt upplägg av 

studiehandledning. Rektorn poängterar här: 

Men jag tänker att studiehandledningen också stödjer språket så 

klart jättemycket eftersom du hela tiden drar de parallellerna 

En annan aspekt som framkom var hur rektorn hade strukturerat upp ämneslagen 

inför nästkommande läsår. Rektorn beskriver hur lärarna kommer sitta varannan 

vecka i sina ämneslag och där kom även förslaget upp att svenska som andraspråk 

och modersmålsundervisningen skulle lyftas in i svenskan för att kunna skapa en 

helhet gällande språkundervisningen. Detta är också något som därmed skapar tid 

för diskussion mellan klassläraren och modersmålsläraren. Diskussionen som 

uppkom under intervjun berörde även vikten av att rektorn måste avsätta tid i 

schemat för gemensam planering mellan modersmålsläraren och klassläraren. 

Rektorn poängterar att detta inte kan läggas på lärarna själva då de redan har så 

pass mycket annat att lösa dagligen. Här nämns även att denna tid inte behöver 

vara lång och att ett problem kan vara att det ibland skulle behövas mer tid. Även 

modersmålsläraren lyfter fram skolans struktur som en styrka i jämförelse med 

andra skolor. Som exempel för modersmålsläraren ett resonemang om just detta:  

[…] jag har som i min grupp till exempel med 

modersmålslärare, jag har de andra som jobbar också som 

studiehandledare och de har det här problemet med att hitta 

planeringstid med klasslärare, ja då kanske de får de här 

eleverna men de vet inte vad ska de jobba med.  

Vad denna avsatta tid också bidrar med är det faktiska språkutvecklande arbetet. 

Diskussioner i fokusgruppen fördes gällande sambandet mellan modersmålet och 

övriga skolämnen.  

5.2 Kommunikation  

Det andra temat som framkom i analysen är kommunikationen och dess roll för 

det faktiska samarbetet. Här belyses kommunikationen mellan olika aktörer, 
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professionernas olika flexibilitet och hur det förhåller sig till användningen av 

modersmål i undervisningen.  

Här understryks även hur kommunikationen kan vara ett problem i ett flerspråkigt 

klassrum när kunskap om varandras språk saknas. Som exempel säger 

klassläraren: 

För det kommer jag ihåg när vi började här, vi hade ju 

jätteproblem med att bara kommunicera. 

I detta fall refererar klassläraren till vissa elever med knapphändig eller ingen 

kunskap alls i det svenska språket. Vidare diskuteras även vilken möjlighet det 

innebar att få in en modersmålslärare som var på plats hela tiden och där 

samarbetet fungerade eftersom de bland annat hade en fungerande 

kommunikation. Vidare diskuterar klassläraren och modersmålsläraren vad deras 

kommunikation kunde bidra med, både för lärarna själva men framför allt för 

eleverna. Klassläraren säger då: 

För då kunde han också hjälpa till att översätta på ett annat 

sätt. Då började man ju förstå att här är någonting, man hade 

någon känsla, men man kan inte sätta fingret på det. Men nu 

kan vi ju tillsammans lägga ett pussel, där vi förstår att, alltså 

vi har ju pratat många gånger om den här eleven och just den 

här svårigheten och det blir så här att det faller ju på plats. 

Diskussionen fortsätter sedan där de kommer fram till att med hjälp av deras 

kommunikation, kunde de se att eleven i fråga hade samma svårighet på sitt 

modersmål som i svenskan. Rektorn tillägger: 

Och jag tänker hade vi inte haft modersmålsundervisning så 

kanske man inte hade förstått att han hade de bekymren på 

modersmålet och då hade man kanske trott att det var något 

annat. Det är ju väldigt bra, det är viktigt med den connectionen 

så vi vet om att det faktiskt är modersmålet. 
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Av utsagan framgår att eleven har fått använda sina samtliga språkliga resurser 

och klass- och modersmålsläraren har därefter gemensamt kunna lägga ett pussel 

för att identifiera var elevens svårighet ligger.  

Deltagarna lyfte upp ytterligare en faktor som de tyckte var positiv tack vare en 

god kommunikation. Detta gällde flexibiliteten mellan lärarna som är en 

konsekvens av en fungerande kommunikation. Rektorn belyser här hur 

modersmålslärarens schema relativt enkelt kan möbleras om för att passa där det 

behövs för stunden. Rektorn nämner även hur det är det som är deras tanke. Om 

vissa elever behöver extra hjälp just nu, exempelvis sexor som ska få betyg, så får 

modersmålsläraren gå in extra där och lägga större fokus på dem för stunden. 

Även klassläraren belyser detta med följande citat: 

Ja väldigt flexibel skulle jag vilja säga. Det är väl ledordet 

faktiskt. 

Exempel på vad denna flexibilitet skapar berörs av rektorn: 

[…] ja men de här eleverna är rödmarkerade i SO men säger 

du, det här tar jag med (modersmålsläraren) för jag är säker på 

att det är språkligt. 

Klassläraren fortsätter och nämner fördelen med att de har arbetat tillsammans 

under längre tid och hur detta har bidragit till en välfungerande kommunikation. 

Som exempel nämns att klasslärarna börjar prata om något så vet 

modersmålsläraren exakt vad det handlar om eller vad de menar. 

Modersmålsläraren säger bland annat: 

Vi lär känna varandra, alltså hur tänker (klassläraren) om 

medeltiden till exempel. Så det är väldigt enkelt för mig att 

hoppa in och göra saker.  

En annan aspekt som framkom som kommunikationen möjliggjorde var 

synliggörandet av olika kulturella skillnader som finns mellan individer. Olika 

exempel på detta tas upp och härleds hela tiden till den goda kommunikationen 
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mellan klasslärarna och modersmålsläraren. Ett exempel på detta nämns av 

klassläraren:  

Ja när det gäller, […] alltså vi har pratat så mycket jag och 

(modersmålsläraren), och då så säger jag så här, för att när 

man kom hem till någon svenskfamilj säger de alltid så här 

”Vill du ha kaffe?”, och det gjorde vi ju här med er med. Så 

säger (modersmålsläraren) ”Vet du om en sak? Om man blir 

bjuden på kaffe i vissa regioner i Syrien så betyder det att man 

ska gå hem.  

Andra konkreta exempel diskuteras också under fokusgruppsintervjun. Olika 

uttryck som betyder olika beroende på kultur tas upp. Ett som ofta används i 

klassrum för att tysta en klass är ”shh”. Modersmålsläraren förklarar att detta är 

nedvärderande då det betyder ”åsna stanna”.  

Vårt resultat visar att den aktuella skolan har inplanerad tid för diskussion mellan 

modersmålsläraren och klasslärare samt att den avsatta tiden för detta kommer 

från rektorn då detta inte kan läggas på lärarna. Kommunikationens roll och dess 

betydelse för ett möjligt samarbete lyfts också. Denna kommunikation kan hjälpa 

de olika lärarna att finna den bakomliggande problematik som kan finnas hos 

vissa flerspråkiga elever. Kommunikationen bidrar även till en flexibilitet som 

leder till att modersmålsläraren kan sättas in extra vid behov och att den goda 

kommunikationen mellan modersmålsläraren och klassläraren innebär också att 

ett förtroende de emellan har byggts upp. 

6. Diskussion 
Ovan har resultatet av vår fokusgrupp presenterats och sedan tidigare analyserats. 

Nedan kommer vi föra en diskussion i två delar. Först kommer vi diskutera 

resultatet och vad som faktiskt har sagts i intervjuerna och hur det kopplas till det 

teoretiska ramverket transspråkande och kodväxling. I vår andra diskussionsdel 

kommer vi koppla vår empiri till den tidigare forskning som finns inom samma 

fält och diskutera vilka slutsatser som kan dras från denna studie. Avslutningsvis 
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kommer vi föra resonemang huruvida vårt resultat hade kunnat se annorlunda ut 

beroende på teoretisk ansats, val av metod och andra faktorer som kan ha påverkat 

resultatet. 

6.1 Samarbetet mellan klass- och modersmålslärare 

Hur ser samarbetet ut mellan klasslärarna och modersmålslärare? Samarbetet 

mellan klass- och modersmålsläraren är upplagt på så sätt att tid för gemensam 

planering och modersmålsundervisningen ligger schemalagd inom den vanliga 

skoldagen. Det faktiska samarbetet mellan klass- och modersmålsläraren är ett 

välfungerande samarbete på berörd skola. Klasslärarna arbetar nära 

modersmålsläraren och ger ett flertal exempel på detta under diskussionerna som 

uppstod under fokusgruppsintervjun. Deras nära arbete har lett till ett fungerande 

samarbete med god kommunikation. Det framkommer i samtalets inledande och 

avslutande del att det är rektorns ansvar att se till att deras samarbete ska kunna 

ske. Rektorn har avsatt tid i lärarnas schema för gemensam planering vilket nämns 

som en förutsättning för ett möjligt samarbete. I intervjuerna uppkom även 

exempel på vad detta samarbete kan leda till. Exempelvis hur de olika språkliga 

resurserna används i enlighet med transspråkande. Rektorn nämner ett exempel 

när svenskaläraren diskuterade idiom i klassrummet och då hade 

modersmålsläraren redan förberett exempel på idiom som finns i arabiskan och 

drog de parallellerna. Här lyfts exempel där det inte enbart fungerar med 

kodväxling då eleverna i fråga inte vet vad det heter på arabiska heller, utan här 

lyfts vikten av transspråkande och dess användning på den aktuella skolan. 

Vår första forskningsfråga undersökte vad en rektor, klasslärare och 

modersmålslärare säger om deras samarbete. Vi var intresserade av hur 

klassläraren och modersmålsläraren, men också rektorn beskrev detta samarbete. 

Samarbetet på den skola där vår fokusgruppsintervju tog plats är strukturerat med 

gemensam planeringstid varje vecka där modersmålsundervisningen ligger 

schemalagd inom den vanliga skoldagen. De nämner också att samarbetet är 

välfungerande med god kommunikation. 
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6.2 Skilda samarbetssyner 

Skiljer sig modersmålslärarens, klasslärarens och rektorns syn på deras 

samarbete? I vår studie framkom relativt tydligt att modersmålsläraren, 

klassläraren och rektorn hade en gemensam syn på det aktuella samarbetet. I 

diskussionerna mellan klassläraren och modersmålsläraren framkom att de hade 

en likvärdig syn på samarbetet. De två aspekter som tydligast poängteras är hur 

deras kommunikation fungerar väl och att upplägget och förutsättning för ett 

faktiskt samarbete finns. Här belyses även hur denna kommunikation bidrar till att 

de flerspråkiga eleverna får ämnesinnehållet både i själva ämnet och på 

modersmålet, vilket visar på en användning av kodväxling i undervisningen. Det 

framkom relativt tydligt i deras diskussioner hur de vill och hur de faktiskt jobbar 

med språket på skolan och rent konkret i deras klassrum. Rektorn är lyfter att de 

är väldigt öppna med att de flerspråkiga eleverna får använda sitt språk i 

undervisningen. Ytterligare en gång framkommer det transspråkande perspektivet 

i deras undervisning. Klassläraren nämner också exempel från undervisningen i de 

samhällsorienterade ämnena, där eleverna ofta får stödja varandra med att försöka 

förklara på sina modersmål för att skapa en djupare förståelse. Denna tydliga och 

gemensamma bild över hur deras flerspråkiga elever får använda sitt språk visar 

att skolan med framför allt rektorn, klassläraren och modersmålsläraren har ett 

transspråkande perspektiv och förhållningssätt i undervisningen. Då möjlighet att 

använda kodväxling ges, utnyttjas detta då övertygelsen finns att detta arbete ses 

som språkutvecklande på deras skola. 

När de pratar om kommunikationen professionerna emellan så lyfts 

modersmålslärarens flexibilitet som en styrka. Vilket nämns flertalet gånger av 

exempelvis klassläraren. Även modersmålsläraren instämmer och håller med i 

detta påstående. Fördelen med denna flexibilitet diskuteras och där nämner 

deltagarna hur modersmålsläraren kan gå in extra där det behöver stöttas upp 

språkligt med vissa elever och hur denna flexibilitet erbjuder den möjligheten. Ett 

konkret exempel på detta från vårt tidigare resultatkapitel är det som rektorn tar 

upp angående hur modersmålsläraren kan gå in hos elever som är rödmarkerade 

och stötta upp språkligt. 
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En annan aspekt som om över upplevelsen om god kommunikation är tilliten till 

varandra som pedagoger på skolan. Framför allt mellan klassläraren och 

modersmålsläraren. De två deltagarna nämner hur de har jobbat tillsammans länge 

nu vilket har gjort att de känner sig samkörda. I diskussionen om detta beskriver 

klassläraren hur denna kan lita på modersmålsläraren till hundra procent. 

Exempelvis då om det är ett arbetsområde där de flerspråkiga eleverna upplevs 

lite svagare, så vet klassläraren att modersmålsläraren läser in sig på ämnet och 

undervisar om det så dessa får det än en gång fast på modersmålet. Här belyses 

ytterligare en gång hur hela den språkliga repertoaren används i likhet med ett 

transspråkande perspektiv. Även modersmålsläraren ger exempel på detta och 

stärker därmed deras gemensamma syn på samarbetet. 

När det gäller upplevelsen av upplägget för samarbetet ger 

fokusgruppsdiskussionerna uttryck för en gemensam syn även här. Rektorn 

nämner hur det ligger på hens ansvar att tillhandahålla tid för bland annat 

gemensam planering där det både ska hinnas med för- och efterarbete. Det som 

framkommer och blir tydligt under fokusgruppsdiskussionen är att detta krävs för 

att ett möjligt samarbete överhuvudtaget ska existera. Modersmålsläraren belyser 

även detta och nämner hur detta är en stor fördel för deras arbete. I denna 

diskussion tar modersmålsläraren upp problemet med bristande tid bland de andra 

modersmålslärarna som också arbetar som studiehandledare i samma kommun, 

men hur detta problem inte finns på den aktuelle skolan eftersom rektorn ger 

regelbunden tid i schemat för gemensam planering.      

Vår andra forskningsfråga undersökte hur deras syn på samarbetet skiljde sig. I 

vår studie framkom relativt tydligt att modersmålsläraren, klassläraren och rektorn 

hade en gemensam syn på deras aktuella samarbete. De två aspekter som tydligast 

poängteras är hur deras kommunikation fungerar väl och att upplägget och 

förutsättning för ett faktiskt samarbete finns. 

6.3 Möjligheter och eventuella hinder 

Vilka möjligheter och eventuella hinder ges det uttryck för? Det som framför allt 

visades i intervjun var vilka möjligheter klasslärarens och modersmålslärarens 
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välfungerande samarbete faktiskt innebär. Något som framkom tidigt under 

intervjun var möjligheten att identifiera bakomliggande problematik hos 

andraspråkseleverna, vilket inte hade varit möjligt utan ett samarbete mellan 

modersmålsläraren och klassläraren. Rektorn belyser detta och nämner hur det kan 

vara tack vare modersmålsundervisningen som skolan kunnat identifiera denna 

problematik hos vissa elever. Under denna diskussion framkom det att 

klassläraren inte hade kunnat identifiera denna elevs egentliga problem utan 

diskussionen och samarbetet med modersmålsläraren. Detta belyses även av 

klassläraren som poängterar att de tillsammans med modersmålsläraren kan lägga 

ett pussel för att hitta elevens bekymmer. Denna möjlighet presenteras som viktig 

för elevernas språkutveckling. Lärarna kan då tillsammans hitta nya vägar för 

elevens utveckling, som grundar sig i elevens egentliga problematik. Vidare 

belyses en annan intressant aspekt som vi väljer att nämna under vilka möjligheter 

som följer på grund av samarbetet. Diskussionen under intervjun ledde in till 

samtal om vilka kulturella skillnader som kan arta sig i skolan mellan exempelvis 

andraspråkselever och klassläraren. Dessa skillnader hade inte uppmärksammats 

om det inte varit för kommunikationen mellan klass- och modersmålsläraren. Ett 

konkret exempel på detta visar modersmålsläraren under intervjun där denna 

berättar hur frågan om någon vill ha kaffe anses helt annorlunda i vissa kulturer i 

mellanöstern. Informanterna diskuterar hur det bjuds på kaffe när man kommer 

hem till någon i Sverige men modersmålsläraren berättar hur detta, i deras kultur, 

anses innebära att det är dags att gå hem. Detta konkreta exempel visar på 

vardagliga saker som ofta inte tänks på men som kan innebära missförstånd 

mellan individer från olika kulturer. Fokusgruppsdiskussionen ledde sedan vidare 

in på exempel från skolans värld där dessa kulturella skillnader ses. Rektorn 

belyser ett exempel när läraren säger ”shh” för att få lugnt i klassen och då 

förklarar modersmålsläraren att det är oerhört nedvärderande att säga så till en 

person då det betyder ”åsna stanna”. Dessa exempel visar på vardagliga men 

också allvarliga kulturella skillnader som finns som lärarna inte var medvetna om 

tidigare. Den diskussion som fördes belyser också vikten av det kulturella. 

Klassläraren nämner hur kulturen kan vara det svåraste att förstå eller arbeta kring 
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eftersom det språkliga alltid går att överbygga och att förståelsen för varandra kan 

öka vid medvetandet om de här kulturella skillnaderna som kan finnas. 

Den tredje forskningsfrågan undersökte vilka olika möjligheter och eventuella 

hinder som framkom gällande användandet av modersmålet i undervisningen. 

Möjligheten att identifiera bakomliggande problematik hos andraspråkseleverna 

var en av möjligheter som framkom tack vare ett välfungerande samarbete mellan 

klass- och modersmålsläraren. Ytterligare en intressant möjlighet som visade sig 

var den att hitta kulturella skillnader som ofta kunde gömma sig vid eventuella 

konflikter. Några eventuella hinder gavs det inte uttryck för mer än möjligen än 

mer tid för gemensam planering. Gällande modersmålet i undervisningen får 

eleverna ofta möjligheten att använda hela sin språkliga repertoar i 

undervisningen för att både visa och utveckla sina språkliga kunskaper.  

6.4 Modersmålet i undervisningen 

Hur används modersmålet i undervisningen? Under fokusgruppsintervjun 

poängterades modersmålets roll för elevers utveckling. Dels inom de olika 

skolämnena, dels för elevernas språkliga utveckling. Modersmålsläraren belyser 

detta tidigt, vilket visualiseras med följande citat: 

Det är väldigt stort samband mellan modersmålet och det 

ämnet. Det spelar ingen roll vilket ämne det är. 

Här visar modersmålsläraren hur denna värnar om elevernas modersmål i 

undervisningen. Vidare följde diskussioner i fokusgruppen om hur klassläraren, 

med modersmålslärarens hjälp, kan dra paralleller till exempelvis arabiskan vid 

svenska- och svenska som andraspråksundervisningen. Här diskuteras hur 

kodväxling ibland används i klassrummet men även hur de flerspråkiga eleverna 

ofta får använda hela sin språkliga repertoar i enlighet med transspråkande. För att 

belysa hur klass- och modersmålsläraren arbetar efter ett transspråkande 

förhållningssätt nämns ett exempel vid arbetet med olika idiom i ämnet svenska. 

Här gav modersmålsläraren exempel på vilka idiom som finns i arabiskan för att 

skapa en djupare förståelse hos eleverna med arabiska som modersmål. Vid detta 

exempel räcker det alltså inte enbart med kodväxling utan ett transspråkande 
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perspektiv krävs. Klassläraren lyfter även en del exempel hur modersmålet ofta 

används inom SO-undervisningen på skolan. Här tar klassläraren hjälp av en elev 

som efter att klassläraren förklarat och visat på svenska, ger sin förklaring på 

modersmålet. Detta exempel handlar om en relativt duktig elev som fick frågan 

om att hjälpa klassläraren att förklara olika begrepp och skeenden inom ämnet 

geografi. Här får alltså eleven först förklaringen på svenska och sedan på sitt 

modersmål med elevhjälp. Detta exempel påvisar än en gång hur eleverna får 

använda sitt modersmål i undervisningen och både kodväxlar och transspråkar. 

Här handlar det inte enbart om direkta översättningar mellan svenskan och 

arabiskan utan även olika förklaringar på arabiska.  

Diskussionerna i fokusgruppen ledde även vidare in på elevhjälpen och dess vikt 

för undervisningen. Detta är något som klassläraren lyfter i 

fokusgruppsdiskussionen. Här belyser klassläraren vikten av att eleverna får 

hjälpa varandra på sina språk då de anser att detta är av stor vikt för elevernas 

språkliga utveckling. Ytterligare ett exempel på användandet av modersmålet i 

den vanliga undervisningen är deras arbete med böcker där innehållet står både på 

svenska och arabiska. Där exempelvis sagan först står på svenska och sedan 

arabiska. Här nämner även modersmålsläraren hur denna använder detta i 

modersmålsundervisningen och då oftast i form av högläsning. Detta exempel 

visar på hur både klass- och modersmålsläraren använder sig av konkret 

kodväxling i sin undervisning. Modersmålsläraren lyfter också vikten av att de 

flerspråkiga eleverna faktiskt får använda sitt modersmål i de olika ämnena. De 

menar att eleverna dels ska få använda alla sina språkliga resurser i enlighet med 

ett transspråkande perspektiv, dels få möjligheten att rakt av översätta begrepp 

och meningar till modersmålet och på så sätt använda sig av kodväxling i 

undervisningen. Detta diskuteras ofta och exempel på detta ger modersmålsläraren 

och uttrycker det stora sambandet mellan modersmålet och övriga skolämnen. 

Även elevernas förmåga att använda sig av kodväxling lyfts av klassläraren då 

denna belyser hur de flerspråkiga eleverna i vissa delar kan vara väldigt starka i 

svenskan och i vissa delar krävs exempelvis arabiskan för att de ska få en djupare 

förståelse över arbetsinnehållet. Kommunikationen mellan lärarna, men också 
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med rektorn, märks i deras diskussioner angående språkanvändningen i 

klassrummet. 

Sammantaget visar detta hur lärarna innehar ett transspråkande perspektiv. Ett 

växlande mellan elevens första- och andraspråk sker när det behövs och anses 

vara utvecklande vilket visar användandet av kodväxling i klassrummet. 

Modersmålsundervisningen sker också kontinuerligt och regelbundet under 

elevernas skoldag. Sammantaget uppmuntras eleverna att använda sina språk 

snarare än enbart svenska och därmed utveckla sin flerspråkighet. Användandet av 

transspråkande gör att vi får syn på vikten av att den fulla språkliga repertoaren 

används i klassrummet.    

6.5 Slutsatser i förhållande till tidigare forskning 

I den tidigare forskning som vi presenterade urskilde vi flera motiv: tidsaspekten i 

skolan, organisationsproblematik, maktfaktorn mellan de olika lärarna och 

kommunikationsbrist. Nedan diskuterar vi vår empirin i förhållande till den 

tidigare forskningen och slutligen förs en diskussion i relation till våra slutsatser 

som kan dras utifrån vår studie. 

Tidsaspekten i skolans vardag är ett genomgående tema i den tidigare 

forskningen. I vår empiri framkom också att detta tema är avgörande för ett 

möjligt samarbete mellan modersmåls- och klasslärare. Vad som också 

framkommer i vår studie är att denna tid för gemensam planering krävs för att 

samarbetet mellan modersmålslärare och klasslärare faktiskt ska fungera. Vad 

som även visade sig vara gemensamt från vårt resultat med den tidigare 

forskningen är att den berörda tiden måste komma från ett organisatoriskt håll. 

Rektorn nämner inledningsvis i fokusgruppssamtalet att denna tid måste komma 

från rektorn och att detta inte kan läggas på lärarna själva. Det blir alltså tydligt att 

rektorn bör avsätta tid i schemat för bland annat gemensam planering samt för- 

och efterarbete. Vad som däremot framkom i den tidigare forskningen var 

avsaknaden av avsatt tid för gemensam planering. I vår empiri visar det tydligt hur 

den berörda skolan och då rektorn verkligen ansträngt, och anstränger sig, för att 

skapa tid för denna planering. Vår studie visar att det faktiskt går att hitta tid för 



 33 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

modersmålsläraren och klassläraren att gemensamt sitta och planera och diskutera 

arbetet, vilket är en slutsats som kan dras från vår studie. I likhet med den tidigare 

forskningen påvisar Averys (2017) studie att tid för gemensam planering krävs för 

att bland annat effektivisera modersmålshandledningen. I likhet med Avery 

poängterar även Gunning, White och Busque (2016) den bristande tiden som en 

faktor som hindrar samarbetet språklärare emellan. Ytterligare en anblick mot den 

tidigare forskningen visar att tiden måste komma från ett organisatoriskt håll. Det 

är alltså inget som lärarna själva kan skapa och hitta i sina scheman. Detta belyser 

McClure och Cahnmann-Taylor (2010) och menar, som tidigare nämnts, att det är 

inget som lärarna själva kan möjliggöra.  

Ett annat tema som vi presenterat under den tidigare forskningen är 

organisationsproblematiken som ofta visar sig i de tidigare studierna. Detta tema 

går hand i hand med tidsaspekten som nämnts ovan. Denna aspekt berörs även i 

vår empiri men där både rektor, klasslärare och modersmålslärare försöker 

möjliggöra samarbetet med de resurser som finns att tillgå. Som exempel nämner 

rektorn hur denne har fått till ämneslag varannan vecka inför nästa läsår och hur 

planen då är att både svenska, svenska som andraspråk och modersmål ska 

diskuteras vid dessa träffar. Vår slutsats är att det faktiskt går att göra mer med de 

resurser som finns att tillgå. Här vill rektorn möjliggöra ett ännu djupare 

samarbete mellan de olika språklärarna och på detta sätt komma runt den 

organisationsproblematik som presenteras och visas i den tidigare forskningen. 

Organisationsproblematiken som ofta belyses i den tidigare forskningen handlar 

däremot också om upplägget på själva samarbetet. Även svensk forskning, i form 

av Avery (2017), påvisar hur det svenska skolsystemet erbjuder dåliga 

förutsättningar för samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare och 

modersmålshandledare.  

Det tredje temat som presenterades under den tidigare forskningen handlade om 

maktfaktorn mellan de olika lärarna. För att dra en parallell till en svensk kontext 

och vår empiri skulle detta kunna jämföras med modersmålslärarna och 

klasslärarna. Detta är däremot något som vi inte kan se i vår empiri, snarare 

tvärtom. Klassläraren uttrycker ett flertal gånger sin tro på och respekt för 
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modersmålsläraren. Dessa diskussioner från fokusgruppssamtalet visar till 

skillnad från den tidigare forskningen, att denna maktfaktor inte finns på den 

aktuella skolan där vår datainsamling skedde. Givetvis kan det se annorlunda ut 

på andra svenska skolor vilket bör tas i beaktande. Det som tydligast visar sig från 

den tidigare forskningen kommer från Pawan och Ortloffs (2011) studie där ESL-

lärarna upplevde bristande respekt och tro på deras kunskaper från ämneslärarna.  

Det fjärde temat som presenterades under den tidigare forskningen handlade om 

den bristande kommunikationen mellan exempelvis klasslärare och 

modersmålslärare. Kommunikationen och dess roll diskuteras även i vår empiri. 

Vad som vi finner intressant i rektorns, klasslärarens och modersmålslärarens 

diskussion är hur kommunikationen mellan de olika professionerna har vuxit. Det 

framkommer att den har mer eller mindre gått från en obefintlig till en 

välfungerande och regelbunden kommunikation mellan klasslärare och 

modersmålslärare. Med det sagt fanns alltså samma problematik på skolan som 

visar sig i den tidigare forskningen. Vad som däremot blir tydligt i vår empiri är 

hur lärarnas kommunikation har förändrats till det bättre över tid på grund av att 

samarbetet strukturerats. Under gruppintervjun belyser både rektorn och de bägge 

lärarna hur de numera har en god och regelbunden kommunikation. Flertalet 

exempel på detta uppkom under diskussionerna. Vår studie visar således på 

betydelsen av god kommunikation mellan klassläraren och modersmålsläraren. De 

vet exakt vad de menar vid olika diskussioner och reflektioner. Vad som även är 

intressant är ordvalet av ”samkörd” som används av klassläraren vid deras 

diskussioner. Detta anser vi visar att samarbetet mellan klassläraren och 

modersmålsläraren är fungerande och har varit så under en längre period. Däremot 

visar den tidigare forskningen på bristande kommunikation mellan de olika 

professionerna. McClure och Cahnmann-Taylor (2010) poängterar i sin studie att 

tidsbristen i skolan leder till avsaknaden av dialog och reflektion mellan ESL-

lärare och de berörda ämneslärarna i deras studie. Denna brist på kommunikation 

ledde till att användandet av ESL-lärarna i undervisningen i stort sett uteblev. Vad 

som också nämns i deras studie är vikten av formativ dialog mellan ESL-lärare 

och ämneslärare, och hur detta skapar goda förutsättningar i undervisningen. 

Deras resultat går alltså inte i enlighet med vad vår studie har visat.  
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Utifrån ovan förda diskussion i relation till tidigare forskning kan vi sammantaget 

konstatera att det går att hitta tid för modersmålsläraren och klassläraren att 

gemensamt sitta och planera deras arbete, det går att göra mer med de resurser 

som finns att tillgå. Denna tid kan medföra ett transspråkande förhållningssätt i 

undervisningen. Vikten av samspelet mellan modersmålsläraren och klassläraren 

visas också samt vikten av ett transspråkande perspektiv i klassrummet. Med det 

sagt är studien högst relevant för läraryrket och visar hur skolor med begränsade 

resurser, ändå kan göra skillnad.  

Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka en rektors erfarenhet av 

styrkor och svagheter i samarbetet mellan klass- och modersmålslärare och hur 

detta skiljer sig från hur några lärare upplever det. Denna studie visar att rektorns 

erfarenhet är att det går att skapa goda förutsättningar för dessa yrkesgrupper att 

samarbeta vilket berörda klass- och modersmålslärare instämmer i. 

6.6 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av fokusgrupp som metod vilket vi har motiverat i 

metodavsnittet. En första tanke och aspekt att ha med in i huruvida resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut är omfånget av och antalet fokusgrupper. Med vår 

tilldelade tid kunde vi enbart utföra en fokusgruppsintervju bestående av en 

rektor, en klasslärare och en modersmålslärare som också är studiehandledare på 

den aktuella skolan. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut beroende på antalet 

deltagare i fokusgruppen och antalet fokusgrupper. Vid en större fokusgrupp hade 

fler röster hörts och möjligheten finns att andra uppfattningar än de som 

presenterats hade framkommit. En del av det som framkommit av vår studie är 

deltagarnas egna uppfattningar och upplevelser över olika fenomen. Detta är alltså 

något som hade kunnat se annorlunda ut beroende på vem som hade deltagit i 

studien. Hade fler fokusgruppsintervjuer skett hade resultatet också kunnat se 

annorlunda ut. Här spelar faktorer som geografiskt läge in. Hade vi intervjuat även 

andra fokusgrupper från andra kommuner hade resultatet också kunnat arta sig 

annorlunda. Däremot syftade denna studie till att undersöka hur 

modersmålsundervisningen organiseras och hur samarbetet ser ut på en skola. 

Därav kan resultatet ändå tolkas och presenteras som gjorts i resultatkapitlet. En 



 36 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

annan aspekt som bör tas i beaktande är elevantalet och vilka olika modersmål 

som skolans elever har. Där vår datainsamling skedde hade de flesta av eleverna 

med modersmålsundervisning arabiska. Några undantag fanns men arabiskan 

dominerade hos eleverna med svenska som andraspråk. Detta är också en faktor 

som spelar in i vårt resultat. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut hos de 

skolorna med större modersmålspridning. Möjligheten för ett samarbete mellan 

klass- och modersmålslärare kan alltså antas se olika ut beroende på det ovan 

nämnda.  

Med vårt sociokulturella perspektiv fokuserade vi på språkets betydelse och 

samspelet mellan modersmålslärare och klasslärare, samt organisationen av 

modersmålsundervisningen. Vår inriktning mot det transspråkande perspektivet 

gjorde att fokus lades på hur flera språk användes samtidigt i klassrummet. Andra 

teoretiska perspektiv hade givetvis kunnat upptäcka andra saker. Som ett exempel 

hade ett lingvistiskt perspektiv kunnat synliggöra hur elevernas språkutveckling 

skedde och stöddes rent konkret av kodväxling under samtalen. Ett kognitivt 

perspektiv hade kunnat undersöka hur elevernas kognition och 

begreppsuppfattning utvecklas genom användandet av transspråkande. Olika 

organisationsteorier och exempelvis ramfaktorsteorin hade kunnat undersöka vad 

som sker rent organisatoriskt för att möjliggöra ett samarbete mellan olika 

professioner.  

7. Vidare forskning 
Vår studie har genomförts med en fokusgruppsintervju där vi kan se möjligheter 

för vidare forskning inom detta område. Med vår givna tidsram hade vi enbart 

möjligheten att utföra en fokusgruppsintervju och här finns en intressant aspekt att 

blicka vidare mot. En jämförelse mellan flera olika fokusgrupper från olika 

kommuner hade varit en intressant studie att genomföra för att upptäcka vilka 

olika skillnader som kan finnas i det berörda samarbetet. Som vi under tidigare 

kapitel varit inne på spelar olika aspekter in här som antal elever med annat 

modersmål än svenska, spridningen av vilka olika modersmål eleverna har på 

skolan samt skolans storlek. De ovan nämnda faktorerna är sådana som spelar roll 

i resultatet för mindre studier som denna. Om fler fokusgruppsintervjuer hade 
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kunnat genomföras hade förmodligen andra aspekter gällande samarbetet mellan 

klass- och modersmålslärare framkommit.  

En annan lucka vi kan identifiera är vad som faktiskt görs på ett högre 

organisatoriskt plan för att skolorna ska kunna genomföra ett samarbete mellan 

klass- och modersmålslärare. I vår studie har vi visat att ett samarbete mellan 

dessa professioner kan gynna elevers språkutveckling, och det är därför angeläget 

att studera organisationen av modersmålsundervisningen. Det är dock en studie 

som kräver en annan tidsram än vår och djupare kunskaper för att genomföras. 

Denna forskning kan beröra vad huvudmännen gör med givna resurser för att 

främja samarbetet men också vad som sker politiskt när det gäller den svenska 

skolan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev  

Hej, vi heter Belmin Mesanovic och Sebastian Karlsson och studerar åttonde och 

sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4–6 på 

Högskolan Kristianstad. Vi ska därför skriva vårt examensarbete och som syfte att 

undersöka hur organisationen av modersmålsundervisningen kan se ut på en 

skola. Vi är intresserade av hur berörda lärare och rektorer resonerar kring den här 

frågan. Vi har därför valt att använda oss av fokusgrupper som metod. Vår tanke 

är att ni får sitta i grupp och tillsammans diskutera detta, utifrån frågor ni får av 

oss. Målet är att gruppen ska bestå av en modersmålslärare, en verksam 

klasslärare och en rektor.   

Ert deltagande är givetvis frivilligt och du/ni får avbryta när helst ni önskar. I all 

rapportering kommer ni att anonymiseras och era svar kommer behandlas 

konfidentiellt. För att kunna genomföra en korrekt transkribering kommer vi spela 

in intervjuerna. Ljudfilerna kommer att raderas från våra mobiler och under 

uppsatsarbetet förvaras på ett externt USB-minne. Dessa ljudfiler kommer enbart 

hanteras av oss och raderas efter att uppsatsen fått sitt slutliga betyg. Vår 

handledare och bedömande lärare kan också komma att ta del av ljudfilerna. Vi 

kommer referera till er som er yrkesroll men inte till vilken kommun eller skola ni 

arbetar på.  

 

 

Vid frågor, kontakta: 

Sebastian Karlsson, 0709–512990, sebastian.karlsson0015@stud.hkr.se 

Belmin Mesanovic, 0767–741096, belmin.mesanovic0007@stud.hkr.se 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av skriftlig information om syfte och genomförande av en 

fokusgruppsinspelning för studien Att organisera modersmålsundervisning – ett 

språkutvecklande arbete, som kommer redovisas i form av ett examensarbete på 

grundlärarprogrammet på Högskolan Kristianstad. 

Jag samtycker till att delta i studien. Jag är medveten om att mitt deltagande är 

helt frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan i studien utan att ange något 

skäl.  

I all rapportering kommer ni att anonymiseras och era svar kommer behandlas 

konfidentiellt. För att kunna genomföra en korrekt transkribering kommer vi spela 

in intervjuerna. Ljudfilerna kommer att raderas från våra mobiler och under 

uppsatsarbetet förvaras på ett externt USB-minne. Dessa ljudfiler kommer enbart 

hanteras av oss och raderas efter att uppsatsen fått sitt slutliga betyg. Vår 

handledare och bedömande lärare kan också komma att ta del av ljudfilerna. Vi 

kommer referera till er som er yrkesroll men inte till vilken kommun eller skola ni 

arbetar på.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Högskolan Kristianstad behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
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