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Syftet med föreliggande uppsats har varit att ta reda på hur sex stycken lärare i 
svenska som andraspråk på högstadiet, studiehandledare och modersmålslärare 
ser på samverkan. Genom intervjuer har resultaten visat att samverkan med 
modersmålslärare inte sker alls då förutsättningarna brister på grund av 
tidsbrist, modersmålsundervisningens icke obligatoriska status samt att ämnet 
är förlagt efter övriga lärares arbetstid. En viss samverkan med 
studiehandledare finns, men det gäller främst med de studiehandledare som är 
stationerade på skolan.  
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Nyckelord: modersmålslärare, studiehandledare, samverkan, andraspråkslärare   



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ...................................................................... 2 

2 Bakgrund ........................................................................................................ 2 

2.1 Centrala begrepp ..................................................................................... 2 

2.1.1 Nyanländ ............................................................................................. 2 

2.1.2 Studiehandledning .......................................................................... 3 

2.1.3 Modersmålsundervisning ................................................................ 3 

2.2 Tidigare forskning ................................................................................... 3 

2.2.1 Tidigare forskning om studiehandledning ...................................... 3 

2.2.2 Tidigare forskning om modersmålsundervisning ........................... 4 

2.2.3 Tidigare forskning om lärarrollen och undervisning i svenska som 
andraspråk ...................................................................................................... 6 

2.2.4 Tidigare forskning kring samverkan ............................................... 7 

3 Metod och material ........................................................................................ 8 

3.1 Val av metod ............................................................................................ 8 

3.2 Kvalitativ intervju ................................................................................... 9 

3.3 Urval av informanter ............................................................................... 9 

3.4 Informanternas bakgrund ...................................................................... 9 

3.5 Genomförande av intervjuerna ............................................................... 9 

3.6 Analys av data ....................................................................................... 10 

3.7 Trovärdighet och giltighet ..................................................................... 10 

3.8 Etiska överväganden .............................................................................. 11 

4 Resultat och analys ........................................................................................ 11 

4.1 Förutsättningar för samverkan mellan lärare i svenska som 
andraspråk, studiehandledare och modersmålslärare ..................................... 11 

4.2 Vem bär ansvar för att samverkan ska ske? .......................................... 13 

4.3 Vikten av studiehandledning och modersmålsundervisning ................ 15 

4.4 Sammanfattning ..................................................................................... 16 

5 Diskussion ..................................................................................................... 17 



 

 

5.1 Resultatdiskussion ................................................................................. 17 

5.2 Metoddiskussion .................................................................................... 19 

6 Slutsats och framtida forskningsfrågor ........................................................ 20 

Referenslista ......................................................................................................... 22 

Bilaga 1: Missivbrev ............................................................................................. 26 

Bilaga 2: Intervjufrågor till svenska som andraspråkslärare .............................. 27 

Bilaga 3: Intervjufrågor till studiehandledare ..................................................... 28 

Bilaga 4: Intervjufrågor till modersmålslärare ................................................... 29 

 

 

 

 
 



 

 

1 

1 Inledning 

I det mångkulturella Sverige vi lever i idag skulle man kunna anta att de flesta lärare 
kommit i kontakt med en eller flera elever med ett annat modersmål än svenska. Man 
skulle nog också kunna anta att många lärare någon gång har arbetat med helt 
nyanlända elever i sitt klassrum eller förmodligen kommer att stöta på sådana någon 
gång i sitt yrkesliv. Detta ställer höga krav på läraren både när det kommer till att 
främja inkludering och elevernas språk- och kunskapsutveckling. Elever med svenska 
som andraspråk har mycket varierande språk- och ämneskunskaper och spridningen 
mellan dessa är sällan förutsägbar. Kraven på lärarnas kompetens att kunna ta vara 
på mångfalden och möjliggöra för elevernas utveckling och lärande är ställda på sin 
spets. Även eleverna får jobba hårt för att erövra kunskap i och på sitt målspråk för 
att kunna fortsätta med sina studier, komma in i arbetslivet och vara delaktiga i 
samhället. Det står klart att en förbättring måste ske med tanke på Skolverkets årliga 
statistik som visar att elever med utländsk bakgrund har svårt att nå målen och få 
betyg (Skolverket, 2018). Med anledning av detta är det av stor vikt att fråga sig vad 
vi vet om undervisningen av andraspsråkselever och hur man som lärare arbetar med 
dessa elever i klassrummet. 

Enligt Skolverket (2018) påverkar migrationsbakgrunden behörigheterna från 
grundskolan till gymnasiet. Hos nyanlända elever på grundskolan var det endast 28,4 
procent som fick behörighet till vidare studier på gymnasiet under våren 2018. I 
denna grupp nyanlända elever förklarar Skolverket att det gäller elever som invandrat 
de senaste fyra åren. Vi kan se att en stor andel nyanlända elever går ut högstadiet 
med ofullständiga betyg. Att på kort tid lära sig det svenska språket parallellt med att 
inhämta och utveckla de ämneskunskaper som de olika kursplanerna kräver ställer 
stora utmaningar för såväl lärare som de nyanlända eleverna. För att nyanlända 
elever ska ha samma möjligheter till att nå målen måste skolan och samtliga 
undervisande lärare skapa förutsättningar för elever med svenska som ett andraspråk 
att gå ut högstadiet med betyg. Det kan av denna anledning vara angeläget att 
fördjupa sig i problematiken och ta fasta på vad som kännetecknar en undervisning 
som leder till skolframgång, vad det är som påverkar andraspråkselevers 
kunskapsutveckling och hur samverkan mellan andraspråkslärare, modersmålslärare 
och studiehandledare ser ut.  

Gibbons (2017, s.34) skriver att den skolpolitik som tvingar Sveriges skolor till att 
integrera andraspråkselever ofta leder till att dessa elever inte får någon stöttning alls 
eller att de placeras i segregerade klasser där de inte får ta del av autentisk och 
meningsfull interaktion. Det finns många olika insatser som kan främja elever med 
ett andraspråk. Det kan bland annat vara ett kollegialt samarbete mellan alla 
undervisande lärare som är en stor bidragande faktor för en lyckad skolframgång och 
får mycket stöd i den vetenskapliga forskningen (Håkansson, 2013, s.47; Timperley 
2013, s.30; Stedt 2013, s.33). Studiehandledning och modersmålsundervisning är 
exempel på sådana insatser. Skolverket (2019) skriver att det kollegiala lärandet och 
samarbetet leder till bättre resultat hos både elever och främjar utveckling för 
lärarens arbete.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande uppsats är att kartlägga hur lärare i svenska som andraspråk 
på högstadiet, studiehandledare och modersmålslärare ser på samverkan. 

Det kan vara intressant att se hur denna samverkan faktiskt kan se ut på fyra olika 
skolor och om man använder studiehandledning och modersmålsundervisning som 
ett stöttande verktyg i och för den grundläggande undervisningen. 

Jag kommer att studera hur svenska som andraspråkslärare på högstadiet, 
studiehandledare och modersmålslärare ser på samverkan runt eleven. För att 
fördjupa kunskapen kring detta kommer jag att utgå från följande frågeställningar:  

• Hur ser svenska som andraspråkslärare, studiehandledare och 
modersmålslärare på samverkan?  

• Vilken vikt tillskrivs studiehandledning och modersmålsundervisning av 
svenska som andraspråkslärare?  

I detta arbete har jag först presenterat inledningen, syftet och mina forskningsfrågor. 
I kapitel 2 kommer bakgrund och olika centrala begrepp att förklaras och förtydligas. 
Därefter redogörs för tidigare forskning kring forskningsområdet som följs av en 
presentation av informanterna och metod och tillvägagångssätt i kapitel 3. Därefter 
presenteras materialet och resultatet av intervjuerna i kapitel 4 och i kapitel 5 
kommer jag att sammanfatta och diskutera mitt resultat och metod. Avslutningsvis 
presenterar jag för mina slutsatser och framtida forskningsfrågor i kapitel 6.   

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning om svenska som 
andraspråk, studiehandledning och modersmålsundervisning.  Inledningsvis 
kommer jag att definiera centrala begrepp för denna uppsats. Genom att söka i 
litteraturen vad det är som påverkar en nyanländs kunskapsutveckling vill jag ta fasta 
på vilken roll dessa samarbeten har på utvecklingen av ett andraspråk.   

2.1 Centrala begrepp  

Nedan följer centrala begrepp som denna studie utgår ifrån.  

2.1.1 Nyanländ 

Begreppet nyanländ kan vara otydligt och definieras olika beroende på myndighet 
och andra offentliga aktörer. Jag kommer därför att klargöra vilken definition jag 
kommer att använda mig utav för denna studie. I Sveriges riksdags dokument och 
lagar (Riksdagsförvaltningen, 2018) är man nyanländ beskriver när man har blivit 
beviljad uppehållstillstånd. Men i skollagen avses man som nyanländ när man har 
påbörjat sin utbildning i Sverige senare än det året man fyller sju år oavsett om man 
har uppehållstillstånd eller är asylsökande. Dock kan man bara definieras som 
nyanländ i upp till fyra år. Jag kommer att förhålla mig till skollagens definition på 
begreppet nyanländ som lyder att man är nyanländ i upp till fyra år oavsett om man 
har uppehållstillstånd eller inte. 
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2.1.2 Studiehandledning  

Studiehandledning är ett särskilt stöd eller extra anpassning med syftet att stötta 
elever med ett annat modersmål än svenska både vad gäller språk- och 
ämneskunskaper. En elev har rätt att få studiehandledning om hen inte klarar att 
följa undervisningen på svenska och om hen riskerar att inte nå kunskapskraven. Det 
kan innebära att elever får handledning i ämnesundervisningen på sitt modersmål av 
en studiehandledare som kan äga rum under eller efter lektionen (Skolverket, 2015).  

2.1.3 Modersmålsundervisning   

Modersmålsundervisning syftar till att ge eleven möjligheter att utveckla kunskaper 
om och i sitt språk vilket dessutom bidrar till bra förutsättningar att lära sig bland 
annat svenska, andra språk och även andra ämnen. Man ska erbjudas 
modersmålsundervisning om en eller båda föräldrarna har ett annat modersmål än 
svenska eller om språket är ett vardagligt språk hemma. Möjligheten till 
modersmålsundervisning ges på grundskolan, gymnasiet och kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det finns inga krav på att eleven har 
grundläggande kunskaper i språket (Skolverket, 2019) 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan kommer jag att redogöra för tidigare forskning gällande studiehandledning, 
modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och tidigare forskning om 
samverkan kring aktörer som tillhandahåller dessa till elever inom den svenska 
skolan.  

2.2.1 Tidigare forskning om studiehandledning  

Skolverket (2015, s. 10) skriver att studiehandledning på modersmålet är en viktig 
stödinsats för andraspråkselever men visar samtidigt på att det är många skolor som 
brister i sin organisation med studiehandledning och att det förekommer en stor 
variation kring hur skolor arbetar med denna handledning. Vidare skriver de att 
studiehandledning på modersmålet stödjer andraspråkselevers kunskapsutveckling i 
olika ämnen och hjälper eleverna att nå så långt som möjligt mot utbildningens mål. 
För att uppnå en jämlik och likvärdig utbildning är det viktigt att integrationen av 
dessa elever sker på ett framgångsrikt sätt med rätt till språklig stöttning som resurs 
för att alla elever ska lyckas.  

Tidigare forskning inom området t.ex. (Bunar 2015, s.83; Gibbons 2017, s.55; Otterup 
2018, s.33; Wedin 2017, s.75) visar att studiehandledning är den viktigaste 
förutsättningen för nyanlända elever att inhämta kunskaper och att 
studiehandledning fungerar som en bro mellan elevens tidigare kunskaper och de nya 
kunskaperna. Det är viktigt att man utgår från elevers individuella förutsättningar 
som en utgångspunkt vid pedagogisk planering för dessa elever. Att inhämta 
kunskaper på ett språk man inte behärskar innebär att kunskapsutveckling blir 
svårare och tar mycket längre tid. Vidare menar de att kunskaper utvecklas bäst på 
elevens starkaste språk och att studiehandledning därför bör anordnas av skolorna 
för att underlätta för andraspråkselevers kunskapsinhämtning. Stöttning med hjälp 
av studiehandledning syftar till att ge eleven tillfällig hjälp med en uppgift för att så 
småningom lyckas med uppgiften på egen hand och att det är på detta vis som eleven 
utvecklar kunskap och förståelse.  
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Bergendoff (2014, s.112) förklarar att det är viktigt att alla lärare har en medvetenhet 
kring andraspråksinlärning och om vad det innebär. Hon menar att det bara är 
genom en nyanländ elevs modersmål som vi kan förstå vad eleven förstår, tänker eller 
upplever och att det därför blir viktigt med studiehandledning för att kunna ta tillvara 
på den kunskap som eleven redan besitter och för det fortsatta lärandet där det bland 
annat innebär att eleven lättare kommer att ta till sig och förstå svenska begrepp.  

Skolinspektionen (2015) har gjort en kvalitetsgranskning om studiehandledning på 
modersmålet i årskurs 7 - 9. Resultaten visade att studiehandledningen bland annat 
inte är anpassad till elevernas behov, brister för möjlighet till samverkan mellan 
studiehandledare och lärare och bristande kännedom om studiehandledarens 
uppdrag. Granskningen visade även att det finns en stor variation kring hur man 
organiserar studiehandledningen men att den sällan organiseras utifrån elevernas 
individuella behov. Förutom detta fanns det även stora brister till möjligheten att ha 
en regelbunden kontakt med lärare och studiehandledare vilket i sin tur påverkar 
elevernas möjlighet till rätt stöd och undervisning. Det Skolinspektionen vill att 
skolorna utvecklar är att samverkan ska ske i högre grad och att det ska frigöras tid 
för studiehandledare och lärare att mötas.  

I en fallstudie av Avery (2016) undersöktes klasslärares och studiehandledares 
förutsättningar för samverkan. Sex klasslärare och sex studiehandledare intervjuades 
med syfte att få reda på hur deras arbete var organiserat och vad som kunde göras för 
att förbättra arbetsförhållandena. Som en komplettering till dessa intervjuer gjordes 
också observationer och deltagande i möten under ett halvår. Studiens analys 
fokuserade på huruvida klasslärare och studiehandledare ges möjlighet för 
samverkan. Resultaten visade att graden av samarbete mellan klasslärare och 
studiehandledare inte var tillräcklig för att handledningen ska verka effektivt och att 
handledningen snarare baserade sig på studiehandledarens egen kunskap inom 
undervisningsämnena. Dessutom visade det sig att rekrytering av lämpliga 
studiehandledare var svårt men Avery konstaterar att kommunerna skulle kunna 
förbättra villkoren för samverkan och effektiv studiehandledning.  

Ucar och Sheikhi (2018, s.47-48) har i en studie tagit kontakt med ansvariga för 
studiehandledning i ett tiotal kommuner där ansvariga tillbads besvara på frågor om 
bland annat studiehandledares anställning och kompetens. Resultaten visade att 
majoriteten av kommunerna ställer krav på att studiehandledarna ska vara 
språkkunniga på svenska och modersmålet och ha en pedagogiska eller akademisk 
utbildning och erfarenhet. Däremot konstaterar de flesta kommunerna dessutom att 
de i många fall blir tvungna att bortse från dessa krav för att överhuvudtaget få tag på 
någon studiehandledare då bristen på studiehandledare är stor. Kommunernas svar 
vad gäller studiehandledarnas utbildning visade gemensamt på att det är ovanligt 
med utbildningssatsningar för studiehandledare.  

2.2.2 Tidigare forskning om modersmålsundervisning 

Skolverket (2019) skriver att ett välutvecklat modersmål bidrar till tillägnandet av ett 
annat språk och kunskaper till andra skolämnen. Däremot visar en rapport från 
Skolverket (2008) att modersmålsundervisningen som kommunen ansvarar för, i de 
flesta fall, brister på många olika punkter. Först och främst ses undervisningen inte 
som en del av skolans verksamhet och omfattningen och organisationen av 
modersmålsundervisningen är sällan främjande då den oftast ligger på eftermiddagar 
och bedrivs som en form av studiehandledning. Det finns bristande läromedel på 
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modersmålet. Det råder en spännvidd på attityden av betydelsen av 
modersmålsundervisning från ledning, lärare, elever och föräldrar (Skolverket 2002, 
s.18). Detta menar Skolverket bidrar till att samverkan mellan lärare och 
modersmålslärare försvåras.  

Precis som är fallet med studiehandledning, visar tidigare forskning att ett starkt 
modersmål bidrar till en lyckad framgång i elevens kunskapsutveckling av ett 
andraspråk och att det är på elevens starkaste språk som kunskapsutveckling sker 
bäst. Tidigare forskning förespråkar vikten av ett starkt stöd på sitt modersmål när 
man lär sig svenska, eller ett nytt språk överhuvudtaget. Genom att få undervisning i 
svenska som andraspråk parallellt med undervisning på sitt modersmål bidrar det till 
en mer effektiv kunskapsutveckling (Gibbons 2017, s.61; Otterup 2018, s.78; Wedin 
2017, s.33). 

I en studie av Ganuza och Hedman (2015, s.136) visade det sig att 
modersmålsundervisningen var bristande på grund av många olika orsaker som till 
exempel modersmålets underordnade position i läroplanen, organisatoriska och 
praktiska svårigheter som begränsar modersmålslärarnas arbete, ämnets icke-
obligatoriska status, tidsbegränsningarna och disjunktionen från andra ämnens 
läroplan. Förutom detta ifrågasätts ofta rollen för modersmålsundervisning och 
lärarnas kvalifikationer som får modersmålslärarna att behöva kämpa för sin 
legitimitet både för ämnet och för deras rätt att betraktas som riktiga lärare. I 
inledningen hänvisade jag till en rapport av Skolverket (2018) som visade på samma 
svagheter om organisationen kring modersmålsundervisning. I en annan rapport av 
Ganuza och Hedman (2017a) undersökte man 120 stycken elever med somaliska som 
modersmål. I studien jämförde man resultat på de elever som hade regelbunden 
undervisning på modersmål i flera år med elever som antingen aldrig deltagit i 
modersmålsundervisning eller bara deltagit i mindre än ett år. Deltagarna gjorde ett 
antal tester i ordförråd och läsning. Studien visade att elever med regelbunden 
modersmålsundervisning presterade bättre på läsförståelse på både somaliska såväl 
som på svenska och skolresultaten överlag var bättre och att ju fler år eleverna hade 
deltagit i modersmålsundervisning desto bättre presterade de. De elever som fick 
höga resultat på somaliska fick också ofta högre resultat på svenskan vilket visar på 
ett samband mellan elevernas deltagande i modersmålsundervisning och resultaten i 
svenskan. Denna studie visade likt äldre forskning ett samband mellan elevernas 
deltagande och färdigheter i modersmålet och färdigheter i andraspråket (se 
Cummins 1978; Genesee & Geva 2006).  

Hyltenstam och Milani (2012, s.343) anser att hemspråksreformen som genomfördes 
i slutet av 1970-talet inte förankrades på en bred front och utan någon ordentlig 
konsekvensanalys för att modersmålsundervisningen skulle kunna implementeras 
tillfredsställande. Detta menar de bidrog till ett glapp mellan reformens goda 
intentioner och den bristfälliga implementeringen vilket de anser präglar 
modersmålsundervisningen än idag. Vidare anser de att politikernas intresse för att 
reformera modersmålsundervisningen inte är en högprioriterad fråga trots att 
ämnets kända brister leder till att modersmålsundervisningen får en låg status av 
samhället.  

Abrahamsson och Bylund (2012, s.155) förklarar att det är en stor skillnad på att lära 
sig ett språk i en kontext där språket utgör ett minoritetsspråk till skillnad från 
kontexter där samma språk utgör ett majoritetsspråk. Vidare förklarar de att språkets 
utveckling påverkas beroende på i vilken utsträckning barnet har haft kontakt med 
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språket i tidig ålder vilket menas med att elever som läser modersmålsundervisning 
kommer att skilja sig åt avsevärt vad gäller språkkunskaper beroende på i vilken 
utsträckning de har kontakt med sitt modersmål i olika sammanhang. Spridningen av 
elevernas kunskaper, bakgrund och tidigare skolgång ställer höga krav på 
modersmålslärarnas förmåga att tillgodose alla elevers olika behov av stöd då hen i 
modersmålsundervisningen får möta allt från elever som nyligen invandrat till 
Sverige och i vissa fall har utvecklat stora kunskaper i sitt modersmål till elever som 
inte har några som helst grundläggande kunskaper i språket. Således spelar 
tillgången till en formell modersmålsundervisning stor roll för elevens möjligheter att 
utveckla modersmålets läs- och skrivkunskaper.  

2.2.3 Tidigare forskning om lärarrollen och undervisning i svenska som 
andraspråk 

Forskare inom andraspråksinlärning är i princip eniga om att alla lärare, oavsett 
ämnestillhörighet, behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande. De behöver 
medvetet arbeta med de språkliga färdigheter eleverna behöver och tillämpa 
varierade arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva för att kunna 
uttrycka den nya kunskapen. En sådan undervisning behöver innehålla språklig 
stöttning som till exempel bilder, förklaringar, grupparbeten, kroppsspråk, och 
kopplingar till elevernas erfarenheter och språk (Skolverket, 2019).  

För att kunna möta flerspråkiga elever behövs det ett gemensamt synsätt i arbetet för 
att utveckla deras målspråk. Det gemensamma synsättet är ett nödvändigt ansvar hos 
alla lärare som möter dessa elever. Alla lärare måste ha ett andraspråksperspektiv 
och ett språkligt medvetande om det de undervisar i för att kunna utveckla sin egen 
undervisning och kunskaper hos eleverna. Det ställer stora krav på såväl elever som 
lärare att tillägna sig ett språk som de har begränsande kunskaper i.  För lärare krävs 
det insikter och en medvetenhet om vad det innebär att lära sig på ett andraspråk 
(Elmeroth 2008, s.133).  

Lundahl (2007, s.35) skriver att trots att vi i vårt land har samma språkpolitik skiljer 
sig språk- och kunskapssynen åt ändå, beroende på lärare. Även det faktum att 
kunskapskraven är öppna för tolkning skapar en distinktion mellan vad olika lärare 
ser som kunskap. Med olika lärare menar författaren lärare med bland annat olika 
ämneskunskaper, kulturer och erfarenheter. Av denna anledning skulle man kunna 
anta att alla lärare undervisar och bedömer på olika sätt beroende på sin egen 
språksyn vilket kan vara en inställning eller tillåtelse av elever med ett andraspråk att 
nyttja sitt modersmål i undervisningen eller inte. 

Om lärarna gör det möjligt för de flerspråkiga eleverna att använda sig utav sitt 
förstaspråk i klassrummet bidrar det till att stärka eleverna genom att utveckla sitt 
nya språk samtidigt som de behåller sitt förstaspråk. Detta behöver inte innebära att 
de bara använder sig utav förstaspråket men att man i det dagliga arbetet 
uppmuntrar och visar respekt för flerspråkighet leder i sin tur till en större 
medvetenhet kring språk. Att hindra eleverna från att ta stöd av sitt förstaspråk 
kommer enbart att bidra till att eleven gör motstånd och inte vill lära sig (Axelsson 
2013, s.552).   

Svenska som andraspråk menar vissa är nyckeln till övriga skolämnen. Syftet med 
svenska som andraspråk är att eleverna ska utveckla en språkbehärskning som 
möjliggör det för eleverna att tillägna sig kunskaper i skolans övriga ämnen. Detta 
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kräver en kvalificerad utbildning hos de undervisande lärarna där fokus ligger på 
språkutveckling (Lindberg 2013, s.481).  

I en omfattande studie av Thomas och Collier (1997) undersökte de hur olika typer av 
undervisning påverkar flerspråkiga elevers långsiktiga skolframgång. Studien gjordes 
i USA med fler än 42.000 elever som hade ett annat modersmål än engelska där de 
följde eleverna från förskolan ända upp till skolår 12. Resultatet av denna studie 
visade att elever som gavs möjlighet att nyttja sitt modersmål parallellt med sitt 
andraspråk i undervisningen nådde en högre framgång och utvecklade högre 
språkkunskaper på båda språken än de elever som endast fick sin undervisning på 
andraspråket. Trots att denna studie är över 20 år gammal spelade den en stor roll 
för synen på flerspråkighet och utbildningsprogrammen i USA och även i Sverige. 
Denna forskning har inspirerat Sverige till en syn på hur flerspråkighet kan 
interageras i den ordinarie undervisningen där bland annat Paulsrud, Rosen, Straszer 
och Wedin (2017) menar att undervisningen måste spegla och inkludera elevernas 
tidigare erfarenheter och använda sig av de olika språken. Nyare forskning av Garcia 
och Wei (2014, s.63-77) bekräftar att flerspråkiga elever gynnas av att inkludera 
elevernas olika språkliga resurser som utgångspunkt i undervisningen. De förklarar 
att användningen av elevernas flerspråkighet inte bara främjar förståelse av innehåll 
utan även utvecklar det svagare språket och att det dessutom underlättar 
integrationen i klassrummet.  

2.2.4 Tidigare forskning kring samverkan  

Ett professionellt lärande fokuserar på eleverna, medarbetarna och samarbetet kring 
dessa. Med ett professionellt lärande menas ett systematiskt utvecklingsarbete som 
syftar till att utveckla organisationen (Håkansson, 2013 s.47). Ett professionellt 
lärande måste därför involvera all personal som arbetar med eleverna och det måste 
finnas ett engagemang som bidrar till att lärare kan lära av varandra. En viktig 
förutsättning för att kunna utveckla såväl det egna arbetet som lärare som en 
utveckling hos eleverna är att kollegorna runt omkring ses som resurser och att 
erfarenhetsutbyte då blir en lärandeprocess vilket leder till förbättring av 
undervisning, ämnesinnehåll och elevbemötande. Genom att medarbetare kritiskt 
analyserar och resonerar kring sin egen verksamhet bidrar det till en utveckling av 
såväl det egna lärandet som skolverksamheten i stort (Håkansson, 2013, s.47; 
Timperley 2013, s.30; Stedt 2013).  

Det krävs ett lärande i gemenskap som grundar sig i en samverkan i syfte att utveckla 
och fördjupa kunskapsutveckling hos alla medarbetare. Utveckling stärks av att lärare 
får ta del av andra lärares arbete och att det ger många fördelar att dela med sig av 
sina planeringar, hur man undervisar och bedömer (Blossing 2019, s.37). Det mest 
centrala i samverkan är kommunikation och aktion. Som lärare utför man oftast olika 
enskilda uppgifter men samarbetar i grupper. Det viktigaste i samverkan är att 
diskutera om hur olika uppgifter ska genomföras för att sedan utföra dom. 
Samverkan i skolan ska ses som ett lagarbete men det finns många faktorer som inte 
möjliggör för detta. Dessa är bland annat tidsbrist, olika synsätt och personligheter, 
otydliga mål och förväntningar på andras ansvar. Det måste därför ges avsatt tid för 
att dessa möten ska kunna äga rum och det ska inte vara ett frivilligt deltagande på 
dessa (Mitchell 2015, s.87; Stedt 2013).  

Elmeroth (2008, s.122) skriver att svenska som andraspråk tidigare har betraktats 
som ett stödämne och att det bara är andraspråksläraren som ansvarar för dessa 
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elever. Idag vet man att det krävs ett intensivt samarbete mellan alla undervisande 
lärare för att främja elevernas språkutveckling. Elmeroth hävdar att det måste finnas 
en interkulturell miljö och en jämställdhet som stärker elevernas möte med lärare 
och klasskamrater. Bäst förutsättningar för ett interkulturellt förhållningssätt har 
skolor där det finns personal med flerspråkiga repertoarer och med personal som har 
en interkulturell medvetenhet. Hon hänvisar till exempel på skolor där 
modersmålslärare är stationerade på skolan på heltid under dagarna och inte enbart 
efter skoldagens slut. Dessa exempel har öppnat upp för möjligheter till planering och 
samverkan kring de flerspråkiga eleverna och dessutom förmågan att se elevernas 
tidigare erfarenheter och bakgrund som en resurs i undervisningen. En organisation 
där modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare samverkar är centralt för 
ett gemensamt språkarbete. Reath Warren (2017) har gjort en studie som visade att 
ett flerspråkigt klimat i skolan och en flerspråkig litteracitet, uppstår när eleverna ges 
förutsättningar såsom tillgång till modersmål och studiehandledning. När dessa 
förutsättningar finns på skolan ger det eleverna stöd i samtliga av deras språkliga 
resurser.  

Svensson och Torpsten (2013) undersökte modersmålslärares uppfattningar om sin 
yrkesroll där 144 verksamma modersmålslärare fick besvara en enkät med frågor om 
deras arbetssituation. Svaren visade att modersmålslärarna sällan blev tillfrågade 
eller inbjudna till samarbeten av de andra lärarna och när samarbeten väl skedde var 
det på de andra lärarnas villkor. Dessutom upplevde modersmålslärarna att 
samverkan försvårades genom att modersmålsundervisningen oftast är förlagd på 
tider då övriga lärare och elever inte är kvar på skolan. I en senare undersökning av 
Ganuza och Hedman (2015) intervjuade och observerade 15 modersmålslärare kring 
sin arbetssituation. Resultaten visade att organisationens förutsättningar begränsade 
modersmålslärarnas möjlighet till samverkan och god undervisning. Flera av 
modersmålslärarna i studien önskade mer samarbeten tillsammans med de andra 
lärarna. Några av modersmålslärarna i undersökningen var anställda på skolan och 
där förekom det viss samverkan med andra lärare och bättre förutsättningar för såväl 
ämnet och samverkan. Ganuza och Hedman förklarar i sin studie att 
modersmålslärarnas känsla av utsatthet var starkast hos dem som åker runt mellan 
många olika skolor. För dessa modersmålslärare kan det röra sig om 10-15 olika 
skolor under en vecka där undervisningen oftast är förlagd på sena eftermiddagar.  

3 Metod och material  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt val av metod och urval av 
informanter. Därefter kommer jag att presentera en kort bakgrund om informanterna 
och beskriva hur jag har genomför intervjuerna. Avslutningsvis tas etiska 
överväganden upp.    

3.1 Val av metod  

Jag har intervjuat två olika lärare i svenska andraspråk på högstadiet, två 
studiehandledare och två modersmålslärare på fyra olika skolor för att ta reda på hur 
de ser på samverkan. För att få svar på forskningsfrågorna har undersökningen 
byggts på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer så informanterna fått 
möjlighet att utveckla sina tankar och tala utförligt för att få en sån bred bild som 
möjligt. Intervjuer lämpar sig bäst som metod för denna studie då studiens syfte varit 
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att fånga beskrivande upplevelser och svar från informanterna kring deras 
arbetssituation. Detta motiveras av Denscombe (2o18, s, 268) som skriver att 
intervjuer lämpar sig bäst när avsikten är att forska om åsikter, uppfattningar och 
erfarenheter.  

3.2 Kvalitativ intervju  

Mitt val av kvalitativa intervjuer grundar sig på Patel och Davidssons (2019 s.104-
107) beskrivning av en kvalitativ intervju där syftet med denna typ är att ge 
informanterna utrymme att svara med egna ord som till exempel kan leda till en fyllig 
bild och nyanserade beskrivningar om allmänna företeelser. Intervjuguiderna (se 
bilaga 2, 3 och 4) var semistrukturerade vilket innebar att jag hade en färdig lista med 
frågor men var flexibel när det gäller ordningsföljd och att det fanns utrymme för 
informanten att utveckla sina svar och synpunkter. Guiden innehöll få men 
förutbestämda frågor med utrymme för ändringar och utvidgningar beroende på 
informanternas svar. Att göra en kvantitativ undersökning hade endast gett mig 
siffror som inte vidare förklarar hur samverkan sker och informanternas syn på den. 
Detta i enlighet med Denscombe (2018, s.269).  

3.3 Urval av informanter  

Jag har valt att intervjua informanter som är verksamma på högstadiet på grund av 
två anledningar. Dels för att det är inom denna ålder som den lärarexamen denna 
uppsats knyter an till kommer att tas och dels på grund av det faktum att det år 2018 
endast var 28,4 procent nyanlända elever på högstadiet som fick behörighet till vidare 
studier på gymnasiet (se kap. 1). Detta gör högstadiet intressant för denna studie. 
Studiens informanter är andraspråkslärare, studiehandledare och modersmålslärare 
som jag på olika sätt har kommit i kontakt med i yrkeslivet. Det handlar alltså om ett 
bekvämlighetsurval som innebär att informanterna består av de personer som finns 
tillgängliga för mig i och med den begränsade tiden för detta examensarbete. 
Informanterna för denna studie är samtliga kvinnor som alla arbetar på fyra olika 
skolor inom en och samma stad i Mellansverige.  

3.4 Informanternas bakgrund  

Svenska som andraspråkslärarna 1 och 2 arbetar på två olika skolor. 
Studiehandledarna 1 och 2 arbetar på två olika skolor. Studiehandledare 1 är anställd 
på samma skola som svenska som andraspråksläraren 1 arbetar på och 
studiehandledare 2 åker runt till olika skolor. Modersmålslärare 1 och 2 är inte 
stationerade på en skola utan åker runt till flera olika skolor.  

3.5 Genomförande av intervjuerna  

Intervjuerna genomfördes under en tvåveckors-period både via telefonsamtal och 
ansikte mot ansikte. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Inspelningarna 
gjordes med en telefon och blev ungefär 20 minuter långa per intervju. Intervjuerna 
skedde ansikte mot ansikte med de studiehandledare och modersmålslärare på 
skolorna de arbetade på. Telefonintervjuerna skedde med svenska som 
andraspråkslärarna som jag tidigare har arbetat med. Att inte ha kontakt ansikte mot 
ansikte kan minska känslan av obehag hos informanten när man besvarar frågor och 
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kontakten blir mer opersonlig och sannolikt mindre besvärande (Denscombe, 2018, 
s.289). I detta fall fanns det ingen anledning till att tro att intervjuerna skulle 
upplevas som besvärande för informanterna. Däremot finns det ju även nackdelar 
med att genomföra telefonintervjuer och det är min möjlighet att verifiera den 
information som informanten ger. Däremot kan man rimligen anta att fördelarna 
med att vi känner varandra väger bort nackdelarna med en telefonintervju då 
informanterna gärna vill ge mig så tillförlitlig och brett material för mitt arbete. Jag 
kan dock inte med all säkerhet veta om vår tidigare roll som kollegor kan ha påverkat 
deras svar eller inte då det kan finnas en risk att informanterna gett mig det svar de 
trott att jag vill höra. I det stora hela upplevde jag att samtliga informanter gav mig 
utvecklade och nyanserade svar med hjälp av de öppna frågorna (Se bilaga 2-4) och 
jag hade möjlighet att ställa följdfrågor direkt och även i efterhand i de fall där det 
behövdes förtydligande.  

3.6 Analys av data  

Jag har valt att analysera mitt material utifrån en innehållsanalys (se Denscombe 
2018, s.402). Jag har spelat in och transkriberat samtliga intervjuer. Efter en 
noggrann läsning av mina transkriptioner har jag brutit ned texterna i mindre 
enheter för att sedan hitta nyckelord i materialet som var vanligt förekommande. 
Utifrån nyckelorden har jag tematiserat dessa och kategoriserat till tre kategorier;  

1. Förutsättningar för samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk, 
studiehandledare och modersmålslärare 

2. Vem bär ansvar för att samverkan ska ske?  
3. Vikten av studiehandledning och modersmålsundervisning 

Kategorierna redogörs för i resultat- och analysdelen. 

3.7 Trovärdighet och giltighet  

Informanterna för denna studie var alla på ett eller annat sätt bekanta för mig. De två 
svenska som andraspråkslärarna var tidigare kollegor och jag vill påstå att deras svar 
på intervjuerna har varit sanningsenliga då de har varit väldigt tillmötesgående och 
angelägna om att delge mig ett ärligt och fylligt material till min studie. Förutom 
detta har den ena läraren varit verksam i över 20 år och den andra läraren i snart 10 
år vilket rimligen kan antas att lärarna har stor erfarenhet inom yrket. Intervjuerna 
med svenska som andraspråkslärarna genomfördes via telefonsamtal men även här 
hävdar jag att resultaten vore desamma även om de skedde ansikte mot ansikte. 
Denscombe (2018, s.277) skriver om en intervjuareffekt utifrån den personliga 
identiteten där det står att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar 
personen som ställer frågorna. Med utgångspunkt från detta och det faktum att jag 
kände de två informanterna anser jag att telefonintervjuerna och svaren inte bidrog 
till någon nackdel för studien.  

De andra fyra informanterna - studiehandledarna och modersmålslärarna har jag 
stött på sporadiskt i olika situationer under mina år som lärare. Vi var alltså inte helt 
okända för varandra. Samtalsklimatet var avslappnat med öppna frågor så 
informanterna och jag kunde tala fritt med varandra. Denscombe (2018, s.293) 
beskriver att människor har ett intresse av att tala utförligt om sina tankar och idéer 
med en person som lyssnar och noterar utan att vara kritisk. Våra intervjuer höll ett 



 

 

11 

flytande och öppet samtalsklimat i syfte att få fram ny kunskap genom att ställa 
frågor som inte har självklara, givna eller enkla svar.  

Trovärdigheten i denna studie har säkrats upp genom att jag kunnat återvända till 
informanterna och materialet som ett sätt att kontrollera och bekräfta trovärdigheten 
i data som getts. Studiens alla informanter, oavsett yrke och arbetsplats, har gett 
snarlika svar på mina intervjufrågor vilket ger en högre grad av tillförlitlighet. 
Däremot kan studien inte generaliseras då denna studie endast utgjordes av sex 
informanter. Trovärdigheten skulle dock kunna ses i en större utsträckning då 
modersmålslärarna för denna studie förflyttar sig mellan många olika skolor och 
därför utgör deras syn en bredare bild på frågan. Tidigare studier och litteraturen jag 
har funnit stödjer också informanternas utsagor i hög grad.  

3.8 Etiska överväganden 

Jag har förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) när det 
kommer till de etiska övervägandena för denna studie vilket jag förklarar närmare i 
detta stycke. Jag har försäkrat mina informanter om att det insamlade materialet 
endast kommer att användas för forskning och att det som sägs under intervjun 
kommer att behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter eller namn kommer att 
nämnas i studien vilket omöjliggör identifiering. Informanterna har fått ta del av ett 
missivbrev (se bilaga 1) i förväg där det står vad syftet med studien är, att deltagandet 
är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan utan någon vidare 
förklaring. Detta brev har sedan skrivits under av informanterna och skickats tillbaka 
till mig innan intervjun. Eftersom informanterna för denna studie är över 18 år 
behövdes inte samtycke från förälder eller vårdnadshavare.  

4 Resultat och analys 

I följande avsnitt redogör jag för informanternas svar, utifrån tre kategorier som jag 
efter innehållsanalysen fann vara återkommande teman i materialet. Resultaten 
kommer därför att delas upp i tre avsnitt – Förutsättningar för samverkan mellan 
lärare i svenska som andraspråk, Vem bär ansvar för att samverkan ska ske, 
Vikten av studiehandledning och modersmålsundervisning.   

4.1 Förutsättningar för samverkan mellan lärare i svenska 
som andraspråk, studiehandledare och modersmålslärare  

Det erbjuds både studiehandledning och modersmålsundervisning på samtliga skolor 
som informanterna jobbar på.  Modersmålsundervisning sker oftast efter skoltid med 
modersmålslärare som inte är stationerade på skolorna utan åker runt till flera olika 
skolor. På en av skolorna sker undervisningen på morgonen innan övriga elever har 
börjat för dagen vilket innebär att de elever som läser modersmål åker tidigare till 
skolan när det är modersmål. Denna tidpunkt, upplevde modersmålsläraren som mer 
gynnsam för eleverna då det fanns mer energi hos eleverna och att det dessutom 
bidrog till en känsla av att modersmålsundervisningen tillhörde ett riktigt skolämne. 
På en av skolorna sker dessutom modersmålsundervisningen för de mindre språken 
inte på skolan utan eleverna får åka till en annan plats för att läsa modersmål. I och 
med detta anser samtliga informanter att en kontinuerlig kontakt och samverkan 
med modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare blir obefintlig då 
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modersmålslärarna varken är stationerade på skolorna och att de ofta är 
schemalagda före eller efter övriga lärares arbetstid.  

”Möjligheten till samverkan med modersmålslärarna blir bristfällig eftersom jag 
knappt stöter på dem ens i korridoren” (Andraspråkslärare 1) 

”Vissa av modersmålslärarna har jag inte ens träffat då vissa av de mindre 
språken undervisas nere på stan, så eleverna åker dit istället.” (Andraspråkslärare 
2)  

Samverkan med modersmålslärarna upplevs som obefintlig från samtliga håll. De 
intervjuade modersmålslärarna berättar att de inte är med på något möte på skolorna 
som de åker runt till men att kontakt med lärarna sker vid behov som till exempel om 
en elev inte dyker upp eller om det har hänt något som får eleven att må dåligt. Om 
en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen på modersmålet brukar 
modersmålslärarna kontakta läraren för att se efter hur det ser ut för eleven i övriga 
ämnen då det i många fall kan handla om liknande tendenser som bidrar till att inte 
nå kunskapsmålen.  

När det kommer till förutsättningar för samverkan mellan svenska som 
andraspråkslärarna och studiehandledarna ser det lite olika ut mellan skolorna. Båda 
lärarna i svenska som andraspråk, som arbetar på två olika skolor, berättar att det 
finns studiehandledare som är anställda av skolan i de språk som skolan har störst 
behov av. Utöver dem arbetar även andra studiehandledare på dessa skolor men 
dessa handledare är inte på skolan i samma utsträckning som de anställda 
studiehandledarna. På dessa skolor där studiehandledare är anställda sker en 
kontinuerlig samverkan mellan lärare och studiehandledare och handledarna är med 
på skolans gemensamma möten. Däremot sker det en sporadisk kontakt med 
handledarna som kommer utifrån. Den kontakten som sker med studiehandledarna 
som kommer utifrån är enbart i syfte att diskutera vad eleven eller eleverna ska och 
behöver arbeta med. Sedan tar studiehandledaren ut eleverna och jobbar utanför 
klassrummet. Eftersom många av studiehandledarna åker runt på olika skolor så har 
man oftast bara några timmar med eleven och hinner inte träffa övriga lärare.  

”De anställda studiehandledarna på somaliska och arabiska är alltid med i klassrummet 
och finns alltid till hands. Ibland tar de ut de elever som har behov och ibland stannar de 
i klassrummen” (Andraspråkslärare 1)  

”Det finns ingen schemalagd samverkan men eftersom jag arbetar så tätt med läraren 
sker det en kontinuerlig kontakt som blir som en naturlig samverkan även fast det inte 
är schemalagt och sker på en bestämd dag eller tid” (Studiehandledare 1) 

Att ha studiehandledare anställda på skolan har bidragit till mer än bara 
handledning. En lärare talar om att studiehandledaren som är stationerad i 
klassrummet inte bara verkar som studiehandledare utan även som ”lärare” och fyller 
många funktioner i klassrummet. Detta blir nästan som ett tvålärarsystem.  

En av studiehandledarna som intervjuats är anställd på en skola. Hon berättar att det 
finns ett eget grupprum på skolan som är till för handledning.  

”Här på skolan är det några elever på arabiska och dem brukar jag ha i ett grupprum 
utanför klassrummet. De är relativt nyanlända så de brukar komma direkt till mig i 
grupprummet. De elever som har kommit lite längre i sin svenska kan komma och gå lite 
som dom vill till mig vid behov av hjälp. Ibland är jag med i klassrummet när eleverna 
behöver mig vid någon genomgång eller provtillfälle.” (Studiehandledare 1) 
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Lärare 2 berättar om sin tidigare arbetsplats i en förberedelseklass. Där fanns det tre 
studiehandledare i klassrummet på heltid. Då var studiehandledarna med på skolans 
alla möten och i all undervisning med eleverna. Samplanering kunde ske hela tiden 
och det gavs tid för det.  

”Att ha tillgång till ständig studiehandledning ger en stor skillnad på effekt, 
förutsättningar och bättre resultat” (Andraspråkslärare 2)  

Det finns en gemensam syn hos informanterna om hur förutsättningarna för 
samverkan ser ut mellan lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och 
svenska som andraspråklärare. Resultaten visar att samverkan inte sker alls mellan 
lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare och att det beror på den 
bristande tillgängligheten hos informanterna, deras olika scheman och det faktum att 
modersmålslärarna inte är stationerade på skolan utan åker runt till flera olika skolor 
där de knappt hinner träffa andra än bara eleverna. Många gånger har lärarna gått 
hem för dagen den tid som modersmålsläraren kommer till skolan. Dessutom är det 
vissa språk som inte ens undervisas på skolan utan på en annan plats dit eleverna får 
åka tillför att läsa modersmål. I dessa fall har lärarna inte ens ett ansikte på varandra.   

När det kommer till tillgängligheten för samverkan med studiehandledare är synen 
ganska gemensam hos informanterna också. Resultaten visar att samtliga skolor har 
studiehandledning och båda lärarna i svenska som andraspråk berättar att det finns 
anställda studiehandledare på skolan i de största språken. Med dessa 
studiehandledare finns det en stor möjlighet för en kontinuerlig kontakt och 
samverkan tillsammans. Med studiehandledare som kommer utifrån och som far 
runt på olika skolor sker det däremot ingen samverkan utan samarbetet består av en 
sporadisk kontakt gällande vad eleven eller eleverna ska arbeta med.  

4.2 Vem bär ansvar för att samverkan ska ske? 

Ett annat viktigt och framträdande resultat som analys av materialet gav mig var 
informanternas syn på ansvaret för att samverkan ska ske. Modersmålslärarna 
upplever att det är sällan som de ordinarie lärarna på skolan kontaktar 
modersmålslärare för information om hur eleven ligger till på modersmålet eller med 
en förfrågan om vad de arbetar med på modersmålsundervisningen. Däremot medger 
modersmålslärarna att kontakten brister även från deras håll. Båda 
modersmålslärarna önskar mer kontakt med lärarna i svenska som andraspråk men 
utrycker samtidigt att tiden inte räcker till för det från samtligas håll och att de har 
förståelse för det. Det har funnits några enstaka tillfällen där skolorna vill samarbeta 
med modersmålslärarna och följa någon typ av tema i undervisningen, men det 
händer väldigt sällan.  

”Jag skyndar mig från en skola till en annan och när jag är på skolan är det sällan jag 
ser lärarna eller ens har tid att samverka. Jag tror att lärarna har samma tidsbrist” 
(Modersmålslärare 1)  

”Jag brukar fråga eleverna vad de jobbar med i skolan och så brukar jag försöka göra 
liknande. Om de till exempel jobbar med sagoskrivning i svenskan brukar jag jobba med 
sagoskrivning på modersmålet” (Modersmålslärare 2) 

”Jag tror att samverkan med modersmålslärarna inte sker på grund av att ämnet är 
frivilligt och att undervisningen är schemalagd efter vår arbetstid. Att man knappt har 
tid eller möjlighet till att ses är nog också en bidragande faktor” (Lärare 1)  
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”Eftersom jag jobbar här på skolan så har jag alltid kontakt med lärarna och det är lätt 
att ses och prata.” (Studiehandledare 1)  

När jag frågar svenska som andraspråkslärarna om de vet om när 
modersmålsundervisningen sker är de båda osäkra. Den ena talar om att hon inte vet 
och den andra ger lite osäkra svar men medger att hon inte är så berörd av 
modersmålsundervisningen och har det därför inte på minnet. Utifrån detta svar kan 
man urskilja en underordnad position av modersmålsundervisningens roll på skolan.   

Vid studiehandledning sker det mer samverkan och vem som tar den första 
kontakten till denna ser lite olika ut. Eftersom vissa skolor har stationerade 
studiehandledare på skolan blir det en naturlig och kontinuerlig samverkan hos 
dessa. Ansvaret ligger då hos samtliga aktörer. Lärarna upplever att det sker en god 
kontakt med samtliga studiehandledare även om det inte sker en direkt schemalagd 
planering för samverkan.   

Vid tillfällen där studiehandledare kommer utifrån sker det alltid ett första möte och 
en ”överlämning” från svenska som andraspråkslärarna av eleverna som ska ha 
handledning. Efter denna överlämning upplever studiehandledarna att det kan se lite 
olika ut beroende på lärare. I många fall är lärarna måna om att studiehandledarna 
ska ha bra material att jobba med eleverna och ser alltid till att ge en kort och muntlig 
sammanfattning kring vilket arbetsområde som behöver fokuseras på just nu. 
Däremot finns det en önskan hos studiehandledarna om att det ska ske mer 
samverkan då det också finns situationer där studiehandledarna blir helt utelämnade 
med eleverna och upplever en känsla av att lärarna bara skickar dit eleverna och 
lämnar över ansvaret till studiehandledarna. Dessutom händer det många gånger att 
läraren är sjuk eller ledig av någon annan anledning vilket leder till att en vikarie 
sätts in som inte har vetskap i vad studiehandledare och elev ska arbeta med. Det har 
hänt många gånger att studiehandledarna tar fram eget material och jobbar med 
eleverna.  

”Jag möter många olika lärare på många olika skolor. Det händer ofta att jag får ta 
hand om eleverna och ansvara för vad de ska arbeta med” (Studiehandledare 2) 

”Jag brukar tänka att jag alltid ska ta första steget till kontakt med lärarna. Lärarna 
har oftast mycket annat att göra” (Studiehandledare 2) 

”Det är ju mina elever och det är väl klart att ansvaret ligger på mig att se till att 
studiehandledaren vet vad det är som ska göras med eleven. Det är ju jag som är 
pedagogen och studiehandledaren en stöttning” (Andraspråkslärare 2)  

Vid de tillfällen där modersmålslärarna är oroliga för elevens måluppfyllelse på 
modersmålet tar de kontakt med läraren för att samtala kring elevens måluppfyllelse 
i övriga ämnen. Lärarna medger att de inte är medvetna om när 
modersmålsundervisningen sker vilket kan tolkas som att en känsla för ansvar inte 
finns där. Man kan anta att ansvaret för samverkan mellan svenska som 
andraspråkslärare och modersmålslärare inte tas från något håll på grund av 
distansen mellan dessa aktörer. Distansen kan bero på praktiska och organisatoriska 
faktorer: Modersmålsundervisningen sker efter skoltid, lärarna har knappt ett ansikte 
på modersmålslärarna och att tiden inte räcker till då modersmålslärarna åker runt 
på flera olika skolor med ett hektiskt schema.  

Ansvaret för att samverkan ska ske mellan svenska som andraspråkslärare och 
studiehandledare ser lite olika ut beroende på situation. Resultaten visar att det finns 
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ett gemensamt ansvarstagande i de situationer där studiehandledarna är stationerade 
heltid på skolan. Det finns en syn om att det är ”våra gemensamma” elever och det 
arbetas tätt tillsammans med dessa på ett automatiserat sätt även om inte 
schemalagda samverkanstider finns. I de fall där studiehandledarna kommer utifrån 
råder det delade meningar om ansvar för samverkan. Eftersom studiehandledarna 
kommer utifrån upplever de att det de som ansvarar för att kontakt ska ske genom att 
gå till läraren och fråga vad det är som ska göras idag. Läraren talar då om och ger 
material att arbeta med. Det finns en känsla av att lärarna har mycket att göra och att 
studiehandledaren inte vill vara till besvär genom att fråga saker hela tiden och därför 
i vissa fall tar fram eget material för eleverna att jobba med. Resultaten visar däremot 
att svenska som andraspråkslärarna upplever att det är deras ansvar eftersom det är 
deras elever.  

4.3 Vikten av studiehandledning och 
modersmålsundervisning  

Trots brister i både tillgänglighet och ansvarstagande vad gäller samverkan mellan 
svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare råder det ändå en gemensam 
syn kring just modersmålsundervisningens roll för kunskapsutveckling. Samtliga 
informanter är medvetna om att modersmålsundervisningen är viktigt och har 
kännedom om fördelarna med det. Svenska som andraspråkslärarna är medvetna om 
att modersmålsundervisning är viktigt för att elever därigenom får möjlighet att 
utveckla sitt andraspråk och även om det inte sker någon samverkan med 
modersmålslärarna är det ändå ett ämne som lärarna uppmuntrar elevernas föräldrar 
att anmäla sina barn till. Utifrån modersmålslärarnas synvinkel upplever 
modersmålslärarna att modersmålsundervisningen är viktig. Däremot anser 
informanterna att undervisningen många gånger får en fostrande roll där de känner 
ett ansvar att lära eleverna om Sveriges traditioner och kultur. Under undervisningen 
pratar eleverna fritt, öppnar sig och berättar om sina känslor och det skapas en 
relation mellan lärare och elever. Modersmålsundervisningen blir därför ett tillfälle 
för eleverna att känna sig hemma och vara sig själva.  

”Vi får en viss roll att lära dem hur man uppför sig i Sverige och hjälpa och lyfta de som 
kommer från flykt och krig” (Modersmålslärare 1)  

”Vi pratar ofta om jämförelser med hemlandet och Sverige. I allt vi jobbar med gör vi 
jämförelser. Till exempel, rättigheter, klimat och etik och moral” (Modersmålslärare 2)  

Vikten av studiehandledning finns det också en gemensam syn på då den ena läraren 
förklarar att det finns stöttning av rektor när behov av studiehandledning finns.  

”Det är väldigt viktigt med studiehandledning och det normala är en timme i veckan 
men om läraren säger till att det finns behov för mer tid så ordnar rektor det utan 
invändningar” (Andraspråkslärare 1)  

Stöttning på modersmålet underlättar avsevärt för både elever och lärare. De två 
intervjuade svenska som andraspråkslärarna berättar att det är ett enormt stöd att ha 
studiehandledare till hands och att det dessutom är en väldig förmån att få ha en 
studiehandledare på heltid.  

”Jag tror att det är en lyx att ha en anställd studiehandledare på skolan. Jag vet inte om 
andra skolor har så” (Andraspråkslärare 1)  
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”Studiehandledarna underlättar väldigt mycket för både mig och eleverna. Speciellt i de 
fall där eleverna inte har någon kunskap i svenska alls. Då är det ett enormt stöd att 
kunna kommunicera med hjälp av studiehandledare ” (Andraspråkslärare 2)  

Förmågor som krävs av de olika ämnenas kursplaner och som handlar om att 
resonera, analysera och diskutera blir en stor utmaning utan stöttning på 
modersmålet håller samtliga med om. De anser att det inte är förmågan att kunna 
svara på faktafrågor och att knäcka läs- och skrivkoder som är det svåra. Snarare 
menar informanterna att förmågan och bristen på erfarenhet att diskutera kring 
teman som är utanför elevernas världsbild som gör det svårt för elever utan stöttning 
på modersmålet. Ett exempel på ett sådant tema som framhävs, är demokrati där de 
menar att ett barn som inte har växt upp med eller har kännedom om demokrati blir 
studiehandledning ett viktigt verktyg till förståelse och kunskapsutveckling. 

Resultaten visar att samtliga aktörer är medvetna och införstådda med vikten av såväl 
modersmålsundervisning som studiehandledning. Däremot blir det tydligt att 
informanterna anser att studiehandledning har en större roll i elevernas skolgång än 
modersmålsundervisning. Detta syns genom att svenska som andraspråkslärarna 
talar mycket om studiehandledning som en stor resurs i deras undervisning medans 
deras svar om modersmålsundervisning vittnar om en distans. Det kan bero på att 
studiehandledning sker i direkt samband med lärarnas undervisning och att 
tillgången till studiehandledning blir ett stort stöd för lärarna att komma vidare med 
elevernas utveckling.  

4.4 Sammanfattning 

Sammantaget kan man se att förutsättningarna för samverkan med modersmålärarna 
försvåras i den bemärkelse att undervisningen sker efter lärarnas arbetstid då många 
av lärarna redan har gått hem för dagen. Såväl modersmålslärarnas och svenska som 
andraspråkslärarnas tidsbrist är också en bidragande faktor till att samverkan inte bli 
möjlig. Detta främst för att modersmålslärarna kommer utifrån och åker runt till 
många olika skolor och inte har utrymme i sitt schema för att möta andra än 
eleverna. Ansvarsfrågan kring samverkan kan tolkas som att den ligger mer på 
modersmålslärarna än på svenska som andraspråkslärarna eftersom det inte sker 
någon kontakt mellan dessa förutom vid tillfällen då modersmålslärarna behöver 
information kring frånvarande elever eller om de är oroliga för att någon elev riskerar 
att inte nå kunskapskraven på modersmålet. I sådana fall brukar modersmålslärarna 
ta kontakt med lärare. Dessutom har svenska som andraspråkslärarna ingen vidare 
kännedom om när modersmålsundervisningen sker. Däremot anser de att 
modersmålsundervisning är viktig och uppmuntrar elever och föräldrar till att barnen 
faktiskt ska läsa modersmål. Men någon fortsatt information eller samverkan med 
ämnet sker sedan inte.  

Möjligheten till samverkan med studiehandledare är betydligt större. I de fall där 
studiehandledare är stationerade på skolan sker samverkan sporadiskt även om det 
inte är schemalagt. Det blir en tillgänglighet som möjliggör för samverkan eftersom 
studiehandledare alltid är på plats, finns nära till hands och jobbar tätt med lärare 
och elever. Ansvaret blir således en gemensam fråga och det blir ett slags 
tvålärarsystem genom att alltid ha en studiehandledare på plats i klassrummet. I de 
fall där studiehandledare kommer utifrån och åker runt till flera olika skolor blir 
tillgängligheten för samverkan inte lika stor. Däremot upplever svenska som 
andraspråkslärarna att det sker en god samverkan ändå då det blir ett automatiskt 
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möte med studiehandledare när de kommer till klassrummet för att hämta elever. I 
ett sådant möte utbyter lärarna information om eleven och vad som ska jobbas med 
och om det ska ske i klassrummet eller utanför klassrummet. Därmed anser lärarna 
att ansvaret för samverkan ligger på lärarna då det ju är ”deras” elever där 
studiehandledarna ska verka som en stöttning.  Studiehandledarna, som möter 
många olika lärare, tycker att tillgängligheten för samverkan varierar från lärare till 
lärare. I många fall sker det på det sätt som svenska som andraspråkslärarna 
beskrivit men i vissa fall upplevs lärarna ”kasta” över eleverna på studiehandledarna 
och låta handledarna sköta undervisningen utanför klassrummet utan vidare direktiv 
från läraren. Likaså när ordinarie lärare är ledig eller sjuk och det kommer in en 
vikare så blir studiehandledaren helt utelämnad med eleverna.  

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att ställa resultatet i förhållande till vad litteratur och 
tidigare forskning säger om samverkan med lärare i svenska som andraspråk, 
studiehandledare och modersmålslärare. Först presenteras en resultatdiskussion som 
följs av studiens metoddiskussion.  

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens samtliga informanter vittnade om en bristfällig samverkan mellan svenska 
som andraspråkslärare och modersmålslärare. Samma tendenser kan vi finna även i 
litteraturen och i många andra studier. Ganuza och Hedman (2015, s.126) skriver att 
modersmålsundervisningen oftast har en underordnad position i både samhälle och 
skola. Resultaten av min studie visade att informanterna knappt var medvetna om 
när och var modersmålsundervisningen sker. Det upplevdes som att det inte var 
viktigt att veta och en av informanterna uttryckte att modersmålsundervisningen inte 
berör henne och har därför inte lagt på minnet när modersmålsundervisning sker. 
Ganuza och Hedman (2015) förklarar att det finns många olika faktorer inom 
modersmålsundervisningens organisation som påverkar och begränsar både 
modersmålsundervisningen, eleverna och alla lärare. Att modersmålsundervisningen 
inte är obligatorisk är en faktor som påverkar både statusen i ämnet och elevernas 
medverkan. Varken eleverna eller skolans övriga lärare ser 
modersmålsundervisningen som ett riktigt skolämne. Likt rapporten från Skolverket 
(2018) om modersmålsundervisningens verksamhet visade det sig att undervisningen 
inte är främjande på grund av attityden om ämnet hos skolans övriga lärare och 
elever. Resultaten i den föreliggande studien visar att det inte verkar ske någon 
samverkan överhuvudtaget mellan svenska som andraspråkslärare och 
modersmålslärare. Detta skulle kunna ses som en konsekvens utav ämnets icke 
obligatoriska status då modersmålslärare inte ges en självklar plats i skolans möten 
och deltagande i övriga lärarnas samplaneringar. En annan bidragande faktor till 
modersmålsundervisningens låga status enligt Ganuza och Hedman (2015) är att 
undervisningen oftast är förlagd efter elevernas skoltid och utanför skolans lärares 
scheman. Eleverna är oftast trötta efter en lång skoldag och eftersom ämnet inte ens 
finns med i timplanen så har ämnet därför ingen garanterad undervisningstid. 
Informanterna för min studie delar uppfattning som författarna kring det faktum att 
modersmålsundervisningen är förlagd efter skoltid och att det inte ges möjlighet för 
samverkan då skolans lärare oftast har gått hem för dagen och knappt stöter på 
modersmålslärarna som kommer utifrån. På en av skolorna var 
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modersmålsundervisningen förlagd innan skoltid och det upplevde 
modersmålsläraren mycket bättre för eleverna då det fanns mer ork hos eleverna men 
framförallt en känsla av att vara ett riktigt skolämne.  

I Averys (2016) undersökning om förutsättningar för samverkan mellan klasslärare 
och studiehandledare blev ett av resultaten att samverkan inte var tillräckligt för att 
studiehandledningen skulle bli effektiv. Studiehandledarna lämnades oftast ensamma 
med planeringen där handledningen oftast baserades på studiehaneldarnas egna 
kunskaper i ämnet. Likt min studie uttrycker studiehandledarna en känsla av att bli 
utelämnade med eleverna där de många gånger får skapa eget material för eleverna 
att arbeta med. Speciellt vid tillfällen då den ordinarie läraren är sjuk eller ledig och 
det kommer in en vikarie. I detta fall är det inte bara studiehandledarna som blir 
utelämnade utan det drabbar ju även eleverna. Det krävs en gemensam syn för ansvar 
kring dessa elever där det bör vara en angelägenhet för samtliga undervisande lärare 
att eleverna får den undervisning och stöttning som de är i behov av.  

Samverkan är ett fenomen som studeras mycket inom skolvärldens forskningsfält. 
Det råder en allmän konsensus att tidsbristen i läraryrket gör det svårt att få till tid 
för samverkan och planering med övriga kollegor. Däremot visar forskning att 
samverkan och ett kollegialt lärande höjer resultat både hos elever och lärare. Att en 
samverkan behöver ske mellan samtliga lärare är därför en avgörande del för att 
uppnå likartad språk- och kunskapssyn hos samtliga aktörer. Cruickshank, Chen och 
Warren (2015, s.807) talar också för vikten av en gemensam språk- och kunskapssyn 
för att gynna flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Resultaten för min 
studie visade att tidsbristen är en stor anledning till varför samverkan många gånger 
inte sker. Att få till ett möte för samverkan mellan svenska som andraspråkslärare 
och modersmålslärare och studiehandledare ryms inte i deras scheman och blir 
därför ett ”korridorsmöte” eller inte alls. Garcia och Wei (2014) förespråkar starkt att 
skolor måste erbjuda en miljö i klassrummen som bidrar till en positiv inställning till 
flerspråkighet där elevernas olika språk erkänns och används för djupare förståelse 
och kunskap hos eleverna. Räcker det då verkligen med några timmars 
studiehandledning i veckan? Hur ska den ensamma läraren i klassrummet vara 
behjälplig med översättning och använda flerspråkigheten som en resurs till fullo? 
Resultaten för min studie visade att det fanns möjlighet till mer studiehandledning på 
skolorna men att detta bara gällde för de språk som skolan har störst behov av och 
där det finns en studiehandledare tillgänglig på heltid. För de elever med ett 
andraspråk som inte omfattas av en majoritetsgrupp sker studiehandledning bara ett 
par timmar i veckan. Att tillgången för eleverna till studiehandledning varierar, 
vittnar om en icke likvärdig utbildning för alla elever då det inte ges samma 
förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan vilket går emot det jag nämnde om i 
bakgrundskapitlet där Skolverket (2015) skriver att en likvärdig och jämlik utbildning 
ska ges med rätt till språklig resurs för att alla elever ska lyckas. Man kan anta att 
eleverna som bara får studiehandledning ett par timmar i veckan inte når samma 
resultat som för de elever som får studiehandledning under hela skoldagen.  

En tidigare studie av Elmeroth (2008) visade att modersmålslärare känner sig 
utanför då de aldrig blir tillfrågade om hjälp av övriga lärare och att 
modersmålslärarna sällan vet vad som arbetas med i de andra ämnena. Författaren 
hävdar att det inte bara är modersmålslärarnas ansvar att se till att en kontakt ska 
utbytas eller att en samplanering ska se. Vidare hävdar hon att man heller inte kan 
skylla den bristfälliga samverkan på tidsbristen. Av resultaten av denna studie att 
döma går det att se en likhet då modersmålslärarna i studien utryckte att det finns en 
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förståelse för att lärarna har mycket att göra och att man inte vill besvära dem med 
frågor och att man därför istället frågar eleverna vad som arbetas med i övriga ämnen 
för att försöka skapa någon form av liknande undervisning fast på modersmålet.  

I en studie av Reath Warren (2017) framkom det att flerspråkig litteracitet uppstår 
när tillgången till modersmål och studiehandledning finns på skolan. När dessa 
förutsättningar finns skapas det förutsättningar för ett flerspråkigt klimat som ger 
eleverna stöd av alla sina språkliga resurser. I min studie ansågs det att ha 
studiehandledning på heltid som en stor resurs för svenska som andraspråkslärarna 
vid undervisning av flerspråkiga elever. Även om inte samverkan skedde under 
bestämda former skedde de ändå på ett automatiserat sätt då förutsättningarna för 
detta gavs på de skolor där studiehandledarna i de stora språken alltid fanns till 
hands. Detta ställer ju däremot till det för de elever med ett andraspråk som inte har 
samma tillgång till studiehandledning där studiehandledarna bara kommer till 
skolorna några timmar i veckan. Även om resultaten för min studie visade att 
samverkan med dessa studiehandledare som kommer utifrån sker på et fungerande 
sätt visade det också att detta inte är fallet i alla situationer då det är olika från lärare 
till lärare.  

5.2 Metoddiskussion 

För att besvara studiens forskningsfrågor har jag använt mig utav semistrukturerade 
intervjuer. Jag anser att intervjuer lämpade sig bäst för denna typ av studie då syftet 
var att få fram informanternas syn, åsikter och uppfattningar om samverkan. För att 
få fram deras syn lät jag intervjun vara semistrukturerad så att informanterna fick 
möjlighet att utveckla sina synpunkter vilket bidrar till en så bred bild som möjligt av 
fenomenet som studeras. För att nå en desto bredare bild hade intervjuer med 
rektorer varit fördelaktigt som en fördjupad förståelse kring samverkan. 

En enkät hade varit en alternativ metod istället för intervjuer men för att nå till 
djupet av informanternas svar anser jag att valet av en muntlig intervju passade bäst 
för denna studie. För att få ännu fylligare material hade jag däremot kunnat använda 
mig utav både enkät och intervju men på grund av tidsramen för detta examensarbete 
fanns det inte utrymme för det. Likaså observationer hade varit till fördel då det hade 
kunnat bekräfta eller sagt emot det informanterna sagt vilket hade stärkt 
tillförlitligheten för denna studie.  

Intervjuerna genomfördes både via telefonsamtal och ansikte mot ansikte. Två av 
informanterna hade jag intervju med via telefon och fyra av informanterna ansikte 
mot ansikte. De två informanterna som jag genomförde intervjun via telefonsamtal 
med var två gamla kollegor som vi utav bekvämlighetsskäl kom överens om att 
telefonsamtal skulle underlätta för samtliga. Enligt Denscombe (2018, s.288) finns 
det vissa nackdelar med intervjuer via telefonsamtal. Eftersom det inte finns någon 
visuell kontakt med informanten kan det bidra till en känsla av avlägsenhet som i sin 
tur kan leda till att det blir svårt för forskaren att bekräfta och verifiera den 
information som informanten delger. För denna studie var informanterna som 
intervjuades via telefonsamtal tidigare kollegor till mig. Risken som kan finnas med 
att känna varandra är att intervjun kan få en oseriös karaktär men i detta fall höll 
intervjun en professionell nivå. Jag anser att resultatet av telefonintervjuerna är 
likvärdiga med resultaten från intervjuerna ansikte mot ansikte då de tidigare 
kollegorna som intervjuades via telefonsamtal, mer än gärna ställde upp på denna 
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studie, var angelägna om att ge mig ett sådant brett och fylligt material som möjligt. 
Dessutom har dessa lärare många års erfarenhet inom yrket.  

6 Slutsats och framtida forskningsfrågor  

Resultaten pekade på att modersmålsundervisningens låga status och de olika 
organisatoriska faktorerna som påverkar samverkan mellan svenska som 
andraspråklärare och modersmålslärare är den stora bidragande faktorn till att 
samverkan inte sker. Tidsbristen, ämnets icke obligatoriska status, samt att ämnet är 
förlagt efter skoltid är några av de organisatoriska faktorerna som verkar påverka 
möjligheterna till samverkan. Att modersmålsundervisningen oftast sker efter 
lärarnas arbetstid leder dessutom till att svenska som andraspråkslärare och 
modersmålslärare knappt stöter på varandra, varför ett schemalagt möte skulle vara 
till fördel för att möjliggöra samverkan. Eftersom modersmålslärarna inte är 
stationerade på en bara en skola, utan förflyttar sig mellan många olika skolor om 
dagen, leder detta till ett fullt schema som inte ens möjliggör tid för ett 
”korridorsmöte”. Som en konsekvens av den näst intill obefintliga kontakten 
modersmålslärarna har med svenska som andraspråkslärarna, bidrar det ibland till 
att modersmålslärarna behöver fråga eleven vad de arbetar med i övriga ämnen. Att 
behöva gå via eleverna för att få reda på det känns inte som en optimal väg att gå då 
det inte är elevernas roll att förmedla sådan information. Trots att denna studie 
endast är utförd på fyra olika skolor kan man rimligen anta att det ser ungefär 
likadant ut på flera skolor då bland annat modersmålslärarna för denna studie, som 
ju rör sig mellan många olika skolor, menar att samverkan inte sker. 

Resultaten visar vidare att studiehandledning ses som en stor resurs av svenska som 
andraspråkslärarna och att de större invandrarspråken på skolorna har en anställd 
studiehandledare på heltid. Däremot blir eleverna till mindre invandrarspråk 
utelämnade då studiehandledning för dessa endast sker ett par timmar i veckan eller 
inte alls. Man kan utifrån detta rimligen anta att det på de skolor där 
studiehandledare kommer utifrån, inte är tillräcklig stöttning för att ge eleven 
förutsättningar att nå de kunskapsmål som krävs för att få behörighet till gymnasiet. 
Inte heller ges det möjlighet för studiehandledarna till samverkan med andra lärare. 
Flexibla insatser som hela tiden kan och ska anpassas efter elevens individuella 
utveckling blir ju en svårighet när det inte finns en samverkan eller samsyn mellan 
studiehandledare och svenska som andraspråkslärare.  

Med alla olika språk det kan finnas på en skola skulle det ju inte heller ses som en 
möjlighet att ha studiehandledare på heltid i skolans alla språk men däremot blir det 
tydligt att en samsyn på samverkan måste upprättas för att samtliga aktörer ska vara 
medvetna om vad som förväntas både utav sig själv och sina medarbetare när det 
kommer till ansvarsfrågan. En sådan samsyn bör ligga på skolledningen att etablera 
och upprätthålla – möjligtvis i form av fortbildning om flerspråkighet. Då tidsbristen 
verkar vara avgörande till varför samverkan inte sker, bör det ligga på skolledningens 
ansvar att avsätta tid för att möjliggöra för detta och bjuda in såväl studiehandledare 
som modersmålslärare till ett gemensamt möte. Dessa möten behöver inte ske varje 
vecka och kanske inte heller varje månad, men att skolledningen avsätter en tid i 
kalendariet för lärare, studiehandledare och modersmålslärare, bidrar ju i alla fall till 
en start för samverkan. Eleverna är ju trots allt ett gemensamt ansvar och såväl 
studiehandledare och modersmålslärare bör ges en naturlig plats i verksamheten på 
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skolorna då dessa resurser och deras kompetens spelar en stor roll för flerspråkiga 
elevers utveckling.  

Min studie har riktat in sig på svenska som andraspråklärares, studiehandledares och 
modersmålslärares syn på samverkan. Resultaten för denna studie blir väldigt 
specifika och härstammar från en mindre grupp informanter, som samtidigt 
representerar tre skilda yrkesgrupper vars samverkan kring flerspråkiga elever är 
central för den svenska skolan på 2000-talet. En intressant inriktning hade varit att 
se hur samverkan ser ut i mer generella termer i en hel kommun eller kanske över 
hela landet utifrån såväl observationer som intervjuer. Observationer hade kunnat ge 
en desto tydligare bild över hur det faktiskt ser ut i arbetet som studiehandledare 
eller modersmålslärare. En annan intressant möjlighet vore att göra en jämförande 
studie på några olika skolor där det finns en studiehandledare på heltid och en skola 
där studiehandledare bara kommer utifrån och titta på hur resultaten skiljer sig åt 
hos eleverna med dessa resurser.  
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Bilaga 1: Missivbrev  

Vill du delta i en studie om hur lärare i svenska som andraspråk, 
studiehandledare och modersmålslärare ser på samverkan?  

Syftet med föreliggande uppsats är att ta reda på hur lärare i svenska som andraspråk 
på högstadiet ser på samverkan med studiehandledare och modersmålslärare, vad 
finns det för eventuella svårigheter och utmaningar som kan uppstå i ett klassrum 
och hur arbetar man som lärare med dessa. För att fördjupa kunskapen kring detta 
kommer jag att utgå från följande frågeställningar:  

• Hur ser svenska som andraspråkslärare, studiehandledare och 
modersmålslärare på samverkan?  

• Vilken vikt tillskrivs studiehandledning och modersmålsundervisning av 
svenska som andraspråkslärare?  

Studien är ett examensarbete och är en del av utbildningen till lärarprogrammet på 
Mälardalens högskola. Studien kommer att genomföras med intervjuer och kommer 
att beröra din samverkan med studie- och modersmålslärare. Intervjun beräknas ta 
ungefär 30 minuter på en tid och plats som vi kommer överens kom. Intervjun 
kommer att spelas in.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta intervjun och ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål  

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie.  

Ansvariga för studien är student Pi de Keiser och handledare Annaliina Gynne.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss 

 

Pi de Keiser    Annaliina Gynne 

Student    Handledare   

Pi.de.keiser@vasteras.se   annaliina.gynne@mdh.se  

Deltagares underskrift och datum  

________________________________________  
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Bilaga 2: Intervjufrågor till svenska som 
andraspråkslärare  

Frågor om samverkan med modersmålslärare  

Hur ser samverkan med modersmålsläraren ut utifrån följande aspekter:  

• När och var sker undervisningen?  
• Är modersmålsläraren med på skolans möten?  
• Har du någon kontinuerlig kontakt med modersmålsläraren? 
• Sker det någon samplanering?  
• Vad anser du om vikten av modersmålsundervisning?  

 

Frågor om samverkan med studiehandledare  

Hur ser samverkan med studiehandledaren ut?  

• När och var sker studiehandledning?  
• Är studiehandledaren med på skolans möten?  
• Har du någon kontinuerlig kontakt med studiehandledaren? 
• Sker det någon samplanering?  
• Vad anser du om vikten av studiehandledning?  

 

Vad upplever du att du stöter på för problem eller utmaningar i din undervisning av 
nyanlända elever?  
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Bilaga 3: Intervjufrågor till studiehandledare    

• När och var sker studiehandledning?  
• Är du med på skolans möten?  
• Har du någon kontinuerlig kontakt med svenska som andraspråkslärarna? 
• Sker det någon samplanering?  
• Vad anser du om vikten av studiehandledning?  
 

Vad upplever du att du stöter på för problem eller utmaningar i din undervisning av 
nyanlända elever?  
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Bilaga 4: Intervjufrågor till modersmålslärare  

• När och var sker modersmålsundervisning?  
• Är du med på skolans möten?  
• Har du någon kontinuerlig kontakt med svenska som andraspråkslärarna? 
• Sker det någon samplanering?  
• Vad anser du om vikten av modersmålsundervisning?  
 

Vad upplever du att du stöter på för problem eller utmaningar i din undervisning av 
nyanlända elever?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


