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Abstract     

 

The aim of this study is to describe condition for cooperation between motherlanguage 

teachers and ordinary teacher in Swedish school.  

 

The investigation is based on a case study with teachers in one school and tries to find 

implications, causes and possible solutions for this problem. The theoretical framework of the 

investigation is based on intercultural and educational theories. Qualitative methodological 

approach in form of semi-structure interviews is used.  The investigation shows, among other 

things, that it is differences and monocultural attitudes in both groups that becomes an 

obstacle for professional cooperation between teachers in mother language and ordinary 

teachers. The investigation also shows that the implications for motherlanguage teachers are 

problems with planning and teaching students.  

 

 

The results discussion suggests that guiding values come in focus through an action oriented 

research with external researcher competence that actively take part and lead the process. One 

important area is to consciously lead the project with democracy where difference ideas and 

opinions do not make other person an enemy but an opponent. Examples of training 

unthinking and automatic way to respond and communicate with and about others that seems 

like a stranger to us is a step in development in a form of transcultural ability. 
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Sammanfattning     

 

Syftet med studien är att studera villkoren för samarbete mellan modersmålslärare och 

ordinarie lärare. 

 

Bakgrund till studien är observerade svårigheter att skapa organiserat pedagogiskt samarbete 

mellan modersmålslärare och ordinarie lärare i skolan. Studien är en förlängning av resultat 

från tidigare studier om svårigheter för barn från andra kulturer i mötet med den svenska 

skolan. Den här studien har fokus på lärarnas samarbete i skolan. Den teoretiska ramen för 

studien är interkulturella och pedagogiska teorier med fokus på det monokulturella synsätt 

som präglar skolan.  

 

Studien är genomförd i form av en fallstudie där endast en grundskola har studerats. 

Metodvalet är kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Analysen är begränsad till  

att undersöka de villkor som ställs för att skapa ett ökat samarbete. 

 

Resultat indikerar att orsakerna till detta hänger samman med att det i båda lärargrupperna 

utvecklat var sitt monokulturellt synsätt som blir ett hinder för möten och samarbete. 

 

I resultatdiskussionen föreslås att värderingar som styr organisation och problemlösning 

kommer i fokus genom ett aktionsorienterat forskningsprojekt med extern forskarkompetens 

som aktivt deltar och leder processen. En möjlighet kan då vara att träna och utveckla en 

transkulturell förmåga, att kunna leva med och röra sig mellan olika kulturer.  Genom att med 

metodik synliggöra de föreställningar som gör att främlingar uppfattas som hot och 

skrämmande samt att olika åsikter inte betyder att man är fiender utan motståndare som kan 

samarbeta.   
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Förord 

Forskare har metoder och teorier till hjälp för att arbeta så objektivt som möjligt. Men vi 

kommer inte bort från att vi i vart fall bär med oss våra egna tolkningsramar som vi inte kan 

göra oss fria från. För mig har dessa tolkningsramar konstruerats under lång tid och i olika 

kulturer och samhällsklasser. Under arbetet med föreliggande studie har jag fått slåss hårt med 

mina egna föreställningar och tvingats se på ett nytt sätt. Jag tycker därför att det är viktigt att 

börja med att beskriva vem jag är och om mina personliga värderingar så som jag ser på mig 

själv. Jag är född 1974 och fick förmånen att börja lära mig läsa och skriva när jag var fyra år 

då min familj hade mycket goda ekonomiska förutsättningar. Sen dess har jag under 40 år i 

olika länder, socialklasser, kulturer fått erfarenhet av skolor och pedagogik. Det har varit i 

roller som elev, lärare och förälder. Som förälder minns jag särskilt den dag när våra barn 

började i en svensk skola ute på landet. Alla elever och lärare stod på skolgården och väntade 

när vi kom. Det var 2009 och första gången som skolan hade elever från ett annat land. Våra 

barn pratade flytande engelska men det gjorde inte lärarna. Det blev av pedagogiska skäl ett 

raskt byte till en skola där flertalet lärare hade en engelsktalande bakgrund. Vi hade kunskap 

och kapacitet att göra ett byte men så är det inte för alla barn. Det som alltid berört mig är 

orättvisor och bristen på mänskliga rättigheter i samhället. Vart man än vänder sin blick i 

världen så går det att se bristerna. Särskilt när det handlar om barnens rätt till att behandlas 

lika oavsett kön eller kulturellt ursprung. Förenta nationernas barnkonvention säger att varje 

barn ska få lära sig och utvecklas så mycket det går i skolan. Barnet ska vara väl förberett för 

sitt liv som vuxen. Barnet ska lära sig om mänskliga rättigheter och att alla människor är lika 

mycket värda och behandlas lika. Likabehandling kan bli ett särskilt problem när man flyttar 

från en kultur till en helt annan beroende på hur monokulturell den kultur man kommer till är. 

För att kunna behandlas lika i ett monokulturellt sammanhang måste man först tillhöra samma 

kultur och om man inte gör det så behandlas man inte lika. Under de senaste sex åren har jag 

arbetat konsultativt i ett antal svenska skolor med studiehandledning och modersmål. 

Skolorna har alla haft elever med olika kulturell bakgrund och jag har ofta mött beskrivningar 

av att skolan är multikulturell. Med det menade man att det finns barn från olika länder men 

det är den svenska kulturen som är normen som barnen skall anpassa sig till. Ur ett 

interkulturellt perspektiv handlar det om att acceptera skillnad och att se möjligheterna i att 

det finns skillnad. När jag beskrev det så för lärare så förstod de inte vad jag menade. Arbetet 

gav mig möjlighet till observationer och samtal med lärare, elever och föräldrar. Det är 

samtalen som inspirerade mig till att försöka hitta metoder, idéer och förhållningssätt som kan 
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underlätta arbetet i skolan både för lärare och för barn.  Min drivkraft i denna studie är en vilja 

och övertygelse om att det går att förändra så att ge barnen möjlighet att skapa ett bättre 

samhälle oavsett vilket land det handlar om. Sören Kierkegaard har i sin dikt fångat vad ett 

förhållningssätt som jag menar berör varje lärare i alla former av utbildning oavsett nivå och 

syfte.  

Till eftertanke 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

 

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. 

 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör 

men först och främst förstå det hon förstår. 

 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är 

fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad  

av den andre i stället för att hjälpa henne. 

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill 

hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att  

hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.  

 

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa. 

 

 

Sören Kierkegaard  

 

 

Jag vill framföra min djupaste tacksamhet till min handledare Liselott Mariett Olsson som med mycket stor 

uthållighet gav mig råd och stöd. Tack till min mans underbara stöd att varje dag få mig att tro på mig själv! 

Pariyakorn Andersson 

Västerås den 10 juli 2015 
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1 Inledning 

1.1 Sverige i en backspegel tillbaka till 1975  

Sverige har efter andra världskriget i första hand haft en arbetskraftsinvandring. Till exempel 

kom från Italien hela familjer som arbetskraft till Västerås och dåvarande ASEA. Under 1960 

till 1970 fanns också en arbetskraftsinvandring från Finland då i huvudsak till den svenska 

industrin. Invandring från andra delar av världen var mindre vanlig men har ökat under de 

senaste decennierna. Dels så handlar det om ökad flyktingmottagning och dels om 

anhöriginvandring. År 1975, för mer än fyrtio år sedan fördes diskussioner i Sveriges riksdag 

kring problem med invandrarpolitiken (SOU 2006:79). Debatten som följt speglar också den 

rådande synen på vad som är svenskar och invandrare. 

 

”Problemet man såg var att man delade människor bosatta i Sverige i två olika läger, en grupp 

som kallades ”invandrarna” och en annan grupp som benämndes ”svenskar”. Svenskarna 

föreställdes vara integrerade och inte behöva någon integrationspolitik medan ”invandrarna” 

däremot betraktades som en grupp som inte är integrerad och måste bli det genom insatser från 

”svenskar”. Ett annat problem var begränsningen av jämlikhetsprincipen till att enbart gälla lika 

rättigheter. På så sätt ignorerade man frågor om lika möjligheter och likvärdigt utfall i relation 

till meriter och arbetsinsats” (SOU 2006:79).  

 

Det har gått fyrtio år sedan svenska riksdagen diskuterade om begreppen svenskar och 

invandrare men av de politiska diskussioner som förs av vissa av dagens politiker kan man få 

intrycket att man inte blir svensk om man inte integreras av svenskar och på svenskarnas 

villkor. Idag år 2015 så verkar det som om utvecklingen stannat upp 1975. Nästan två 

generationer har hunnit gå ut skolan under den tiden. Idag är det betydligt fler människor med 

härkomst från andra länder men det verkar som att synen fortfarande är sådan att de skall 

integreras och att detta arbete måste göras av svenskarna.  Detta fick mig att reflektera kring 

värderingar och att söka relevant forskning om värderingsskillnader mellan olika kulturer.  

2005 publicerade Integrationsverket en rapport med titeln, Vilka är annorlunda? Om 

invandrares möte med svensk kultur. Ett exempel ur texten handlar om att människor i 

Sverige, Finland och Danmark har mycket hög tillit till andra människor. Just denna aspekt 

skulle då skiljs sig mot andra länder som jämförts. Rapporten har kritiserats då den bygger på 

studier av Roland Inglehart som med statistiska metoder jämför värderingar mellan olika 

länder. Thomas Hurtienne och Götz Kaufmann i en rapport, Methodological bias, Ingelharts’s 

world value survey, kritiserat Roland Inglehart studier för att vara felaktiga.  
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Allwood (1987) diskuterar i en pilotstudie att studera tvärkulturella värderingar är mycket 

svårt och resultatet blir ofta en blandning av generaliseringar och inlärda normativa 

värderingar. Det krävs metodologisk triangulering med enkäter, intervjuer och observationer 

för att skapa ett kvalitativt resultat. Föreliggande studie begränsas därför till att undersöka hur 

lärarna beskriver nödvändiga villkor för att samarbete skall ske mellan modersmålslärare och 

skolans ordinarie lärare. Till Sverige och den svenska skolan kommer barn, föräldrar och 

lärare som växt upp i andra miljöer som skiljer i normer, värderingar, skolsystem och 

mänskliga rättigheter. Många bär med sig svåra upplevelser av diktatur och krig som också 

medför svårigheter i tillit till andra människor.  För människor som levt hela sitt liv i Sverige 

och är uppväxta med svenska traditioner uppfattas traditionerna som självklara och inget man 

vanligen reflekterar kring. Mötet med människor från helt andra traditioner kan därför skapa 

svårigheter och hinder.  Kunskap om hur man möter andra kulturer är ett område där det krävs 

kompetensutveckling i den svenska skolan enligt Lahdenperä (2003). Det är oftast 

modersmålslärare och lärare som arbetar med andraspråksinlärning som utbildar sig inom 

pedagogik med fokus på dessa möten.  Enligt Lahdenperä är det svårt att förändra skolans 

organisation och institution. Ett faktum är den koppling som tidigare fanns mellan stat och 

svenska kyrkan, även om detta har förändrats så lever traditioner kvar till exempel tankar om 

att skolavslutningen skall vara i kyrkan. Debatten i Sveriges riksdag 1975, om arbetet med att 

integrera invandrare till svenskar och att det är svenskar som gör det, lever fortfarande kvar i 

dagens politiska debatt. 

  

1.2 Begreppsdefinitioner 

I föreliggande studie används ett antal olika begrepp. Begreppen kan tolkas på olika sätt. 

Nedan följer en beskrivning av vad som i denna studie avses med dessa begrepp. 

 

1.2.1 Kultur 

Enligt Lahdenperä (2004) innehåller definitionen av kultur ett antal olika delar. Kultur kan 

förstås som bestående av Artefakter som är olika kulturella produkter och avbildningar som 

maträtter, konst, byggnader, arkiv, musik, dräkter och dans.  Kultur kan omfatta Traditioner 

som handlar om, ritualer, upprepade beteendemönster och olika typer av praktik, ritualer, 

firanden eller hur man rutar in sin dag. Vidare kan kultur bestå i Kollektiva trosföreställningar 

värdegrunder, olika religiösa trosföreställningar, värden, meningssystem, normer och 

värderingar och vad som är rätt och fel.  Språk och sättet att tänka, abstraktioner, begrepp, 
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metaforer, minnesfunktioner är enligt Lahdenperä också en del av kultur. Liksom känslor det 

vill säga, sinnesstämningar och tillåtna/otillåtna känsloyttringar samt relationer och sätt att 

kommunicera och relatera till sin omgivning som relationer i släkten och familjen eller mellan 

könen. Till sist kan kultur också omfatta att konstruera sig själv, personlig hållning och 

självuppfattning.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1, (Lahdenperä 2004, s.14) 

I dagligt tal förenklas ofta begreppet kultur, men som synes i figur 1, innehåller en komplex 

sammansättning av aspekter enligt ovan. Vissa aspekter är mer synliga och andra är mer dolda 

och finns under ytan. Lahdenperä (2004) beskriver detta med en bild av ett isberg där 

artefakter, traditioner, tänkande och språk finns och syns ovan vattenytan. Under ytan finner 

man då normer och värderingar, kommunikation, känslouttryck och personligheter.  

I studien avses med ordet kultur de normer, kulturella koder, gemensamma traditioner, seder 

och bruk, erfarenheter som delas mellan människor.  

 

1.2.2 Etnisk identitet 

Carl Martin Allwood är professor i psykologi vid Lunds universitet och forskar  

tvärvetenskapligt i universitetsämnet kunskapsantropologi. Han beskriver etnisk identitet på 

följande sätt:  

”Etnisk identitet inbegriper, enligt Allwood (2000) en människas kulturella identitet, eller 

rättare sagt dennes kulturella uppfattning. Följaktligen kan en människas etniska identitet ses 

som ”den större befolkningsgrupp som hon identifierar sig med” (Allwood 2000 s 42). Trots 

detta är etnisk identitet inget lätt begripbart eftersom den kan röra sig på många olika stadier och 

framkomma i olika typer. Exempelvis kan en människa som bor i Sverige dels vara svensk, dels 

skåning samt dels malmöbo. Dessa tre identiteter är olika typer och varianter av etnisk identitet. 

Artefakter 

Produkter: musik, mat, byggnader 

Traditioner 

Tänkande, språket 

Historier, humor, berättelser, jargong 

--------------------------------------------------------------------------Ytan 

Normer, värderingar 

Värdesystem, trosföreställningar 

Kommunikation 

Relationer 

Känslouttryck 

Sinnesstämningar, känslouttryck 

Personlighetsaspekter 

Självkänsla, personlig hållning 
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Att veta sin etniska identitet bidrar till en människas självuppfattning. Ett par kännetecken som 

enligt Allwood (2000) urskiljer en etnisk grupp tas även upp. Det första kännetecknet är att de 

som ingår i en etnisk grupp upplever och ser gruppen som en grupp samt att omgivningen även 

gör det. Det andra kännetecknet är den etniska gruppens känsla och uppfattning om en kollektiv 

bakgrund och grund samt ett kollektivt ursprung. Följaktligen handlar det om ”medlemmarnas 

egen upplevelse av att tillhöra en gemensam grupp” (Allwood 2000 s 43). 

 

1.2.3 Monokulturell 

Begreppet monokulturell används i studien och kan förklaras med ett citat från Ladenperä 

nedan. 

 

”Svenska institutioner och organisationer fungerar ”svenskt”, dvs. premierar ”det svenska” och 

diskriminerar det annorlunda. Dessa svenska värderingar återspeglas i styrdokument, lagar, 

regler, värderingar och maktförhållanden som styr vardagslivet. Ett samhälles dominerande 

värderingar och normer uppfattas ofta som normala, självklara och universella. Det kan därför 

vara svårt att analysera, förstå och få kunskaper om hur denna typ av diskriminering fungerar.  

Svenska organisationer och institutioner är således uppbyggda enligt ”svenska” värderingar och 

normer.” (Ladenperä, 2003, s.28) 

 

 

1.2.4 Interkulturellt 

 
Interkulturalitet är ett begrepp som kan beskrivas som ett förändringsverktyg. Genom ett 

interkulturellt synsätt kan man synliggöra hur tankemässiga, praktiska, etnocentrism och 

kulturbundna antaganden som hindrar utökad mångfald och leder till diskriminering. 

Inter, betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion, och kultur innebär att någonting 

är kulturellt, det vill säga ”meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans liv” 

antyder interkulturellt ett växelspel mellan olika parter (Lahdenperä, 2004, s.21). För att 

skapa en ömsesidig dialog och mening så behöver kommunikationen präglas av jämlikhet, 

respekt, öppenhet och gränsöverskridande. 

 

1.2.5 Transkulturellt 

 
I studien används begreppet transkulturellt för att beskriva en process och ett förhållningsätt. 

En process med vilken en individ eller grupp från en kultur lär sig att åta sig många men inte 

alla normer, värderingar, vanor och livsstil från andra kulturer och varigenom individer eller 
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grupper från en kultur lär sig att fungera och samverka lämpligt med andra, överleva, arbeta 

och leva i relativ harmoni inom ett större samhälle enligt Leininger & McFarland (2002)   

1.2.6 Modersmålslärare och ordinarie lärare 

 

I studien används begreppen modersmålslärare och ordinarie lärare. 

Med modersmålslärare avses vuxna män och kvinnor med olika etniska och kulturella 

bakgrunder. Gemensamt i aktuell studie är dock att det inte är födda i Sverige och har kommit 

till Sverige i vuxen ålder. Med ordinarie lärare avses i studien lärare som är födda och 

uppväxta i Sverige. Den etniska identiteten och kulturella identiteten är svensk.  

 

2 Bakgrund 

I de grundskolor där jag har arbetat har jag noterat att möten för planering, dialog och lärande 

mellan studiehandledare/modersmålslärare och ordinarie lärare är bristfälliga och ofta saknas 

helt. Inom skolans ram finns kunskaper och upplevelser om kulturella skillnader som kan vara 

en resurs till ett ömsesidigt lärande för både modersmålslärare och ordinarie lärare. 

Förmodligen skulle det kunna underlätta både för elever och lärare i det pedagogiska arbetet 

om möten mellan de olika yrkeskategorierna skulle kunna komma till stånd. Studien handlar 

därför om villkoren för interkulturella möten för pedagogisk planering och kulturellt lärande 

mellan modersmålslärare och ordinarie lärare. Möten mellan modersmålslärare och ordinarie 

lärare fungerar inte på samma sätt som det gör för ordinarie klass- och ämneslärare. ”Det 

krävs en interkulturell läroprocess där olika företeelser betraktas från och konfronteras med 

olika kulturella och vetenskapliga utgångspunkter” (Lahdenperä, 2004, s. 28). Borgström 

(2011) beskriver att för att förstå sig själv behöver man spegla sig i andra, i mötet med den 

andre, ”kunskap uppstår ur ett ömsesidigt, pågående möte över kulturgränserna.  

Interkulturell pedagogik är ett perspektiv som är mer inkluderande, jämlik och demokratisk 

pedagogik” (Borgström 2011, s.10) men också att ”göra det annorlunda normalt” (Borgström 

2011, s.8). Även om det går att förstå citatet från Borgström, så måste man reflektera över 

vem som vill bli betraktad som annorlunda. De flesta människor ser sig själva som normala 

oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån. Formuleringen blir därför klumpig. Ett annat sätt 

att formulera sig finner man hos Säfström(2011) med ordet skillnad. Då får alla vara normala 

utifrån sig själva. För att skapa ett interkulturellt möte eller lärande ställs vissa krav på 

individen. Båda parter måste ha mod att kliva ur sin egen kultur och ställa sig i ett mellanläge, 
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som Lahdenperä (2004) beskriver det. Även om läraren ofta arbetar ensam i klassrummet så 

tillhör läraren en grupp och en organisation. Frågan om mono eller inter-kulturalitet är därför 

lika mycket ett organisatoriskt problem som ett individuellt problem. Enligt 

Lahdenperä(2004) är det sociokulturella perspektivet centralt i den svenska skolan och 

interkulturella teorier ligger ofta nära sociokulturell teori. Lev Semjonovitj Vygotskij 1896-1934, 

menade exempelvis att barnets kommunikation med sin omgivning bestäms av sociokulturella 

faktorer. Det är genom kommunikation med andra människor som vi organiserar vår omvärld. 

Den socialkonstruktivistiska inriktningen fokuserar på kommunikation och interaktion mellan 

människor där kontext och kultur har en avgörande påverkan. Enligt Lahdenperä (2004) är det 

vanligt att forskare använder sig av socialkonstruktivism som ansats vid studier av kulturer. 

Nära kopplat till det socialkonstruktivistisk teori finns teorier om lärande i organisationer. 

Agyris (1971) har intresserat sig för förhållandet mellan organisationer och de individer som 

ingår i organisationen och att organisationen har försvarsmekanismer som stoppar en 

förändring. Agyris menar att en organisation definieras och begränsas av de relationer och 

beteendemönster som finns i organisationen. Det är underförstådda normer och värderingar 

som i praktiken styr beteendet. Det som Agyris kallar singleloop-lärande bygger på 

observation av en konsekvens som leder en förändring i handlandet, en ny handlingsstrategi 

men att det inte leder till för att en framgångrik förändring skall uppstå. För att det skall bli 

framgångsrikt krävs att de styrande värderingarna ändras, dubbleloop-lärande. Agyris 

beskriver sex steg i en arbetsmodell: 

1. Gör en diagnos 

2. Koppla diagnosen till deltagarnas beteende 

3. Visa hur deras beteendemönster skapar hinder för utveckling 

4. Hjälp dem att ändra beteendet 

5. Ändra defensiva praxis  

6. Skapa nya organisatoriska normer, värderingar och kultur som förstärker det nya sättet att 

agera. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 doubleloop-lärande (Agyris 1990, s.94) 

Handlings- 

strategier 

Konsekvenser 

Single-loop lärande 

Double-loop lärande 

Styrande värderingar 

Huvudprogram 
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Detta är en teoretisk modell genom som kan vara ett sätt att förstå hur en organisation kan 

fastna i ett monokulturellt förhållningssätt och hur det skulle kunna vara möjligt att förändra. 

Borgström (2011) menar att den ”interkulturella pedagogiken måste grundas i en vetenskaplig 

process, som är anpassad till ett föränderligt samhälle” (Borgströms2011, s. 10). Med tanke på 

det som beskrivs i bakgrunden finns här anledning att ställa sig frågan om vi idag har samma 

monokulturella förhållningssätt som för fyrtio år sedan och huruvida skolan under dessa år 

förmått anpassa sig till förändrade villkor. Enligt Ladenperä (1999) har skolan misslyckats 

med att förändra förhållningssätt och omfatta omgivande förändringar. Den svenska skolan är 

omgärdad av styrdokument, lagar, regler, värderingar och maktförhållanden som styr 

verksamheten i skolan. Det är människor som arbetar där och ledare som är bärare av 

samhälles dominerande värderingar, normer och det som uppfattas som normalt och 

självklart. Den franske idéhistoriken Michel Foucault (1972) menar att varje diskurs är 

relaterad till en bestämd praktik och en institutionaliserad praxis och Lahdenperä (1999) har 

utifrån detta beskrivit hur ”diskursanalys fungerar som ett analysinstrument för att beskriva 

uppfattningar, synsätt och handlingar i form av praktik” (Lahdenperä1999, s.49).  Utmaningen 

tycks då vara att utveckla institutioner och ledare för att skapa en förändring som är i 

samklang med samhällets utveckling. En orsak till denna brist på anpassning från skolans håll 

lyfter Lahdenperä(2004) fram som det faktum att man måste konfronteras med andra 

uppfattningar och känslomässigt bearbeta dessa och att detta är tidskrävande och smärtsamt. 

Det ställer krav både på de människor som finns i skolans roller naturligtvis också på ledning 

och organisation. Det krävs träning av tänkandet mot ett interkulturellt och 

gränsöverskridande förhållningssätt. Ett exempel på träning är en övningsmodell som används 

i USA vid utbildning av lärare för att åstadkomma en kritisk blick på “the social construction 

of difference” i Andreotti (2011, s.185) enligt nedan. 

                   Sense of identity                  Projection of the  

reinforced by                                                           “not-me” 

    Self            Other 

‘Me’          ‘You’ 

‘Us’           ‘Them’ 

                 Superior            Pure 

                                         Positive              Negative 

                 Normal               Strange, 

                                          caricatured 

                 Invisible             Stigmatized 

                 Unique               Representative of 

                                                                                       one’s entire ‘group’ 

                 Subject               Object  

Figur 3, Övnings modell, “the social construction of difference” hämtad från Andreotti (2011,s.185) 

https://www-dawsonera-com.till.biblextern.sh.se/search?sType=ALL&searchForType=2&author=%22Edited%20By%20Vanessa%20Andreotti%2C%20Lynn%20Mario%20De%20Souza.%22&searchBy=0
https://www-dawsonera-com.till.biblextern.sh.se/search?sType=ALL&searchForType=2&author=%22Edited%20By%20Vanessa%20Andreotti%2C%20Lynn%20Mario%20De%20Souza.%22&searchBy=0
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Övningsmodellen social konstruktion av skillnad syftar till att göra oss medvetna om hur vi 

oreflekterat och med automatik kan lägga värderingar i vårt sätt att tala om andra, ”These 

exercises are the key to shifting students attention from a desire for instrumental knowledge 

(knowledge about ”other” cultures, about their ”problems”) to a critical excavaiton of ”self-

knowledge” Andreotti (2011, s.185).   

I Skolverkets författningssamling SKOLFS (2010:37) skriver man ”Skolan har enligt 

läroplanen ett ansvar när det gäller att se de värden som ligger i en kulturell mångfald och 

även ett ansvar när det gäller att vara en social och kulturell mötesplats”(SKOLFS 2010:37). 

Det låter självklart och lätt när man ser den här texten i författningssamlingen men i vardagen 

när den enskilda läraren skall möta elever som representerar kulturell mångfald så blir 

arbetsuppgiften stor och komplex. För läraren handlar det om att förstå vad eleven förstår, om 

jag som lärare inte kan det så blir det svårt att kunna hjälpa ”För att undervisningen ska 

kännas relevant och meningsfull är det en fördel att den knyts till elevens förförståelse” 

(Lahdenperä, 2004, 65). När läraren och eleven har olika erfarenheter blir det svårt att anknyta 

till elevens förförståelse: ”För att inte missgynna elever med annan etnisk bakgrund är det 

viktigt att ta hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenhet” (Lahdenperä, 2004, s. 65). 

Läraren har en viktig roll i detta arbete, då lärare måste kunna visa medmänsklighet, empati 

och solidaritet. Som lärare måste man vara vaksam på risken att människor kan skadas på 

grund av stereotypiska antaganden som baseras på etnicitet, religion, sociala klasskillnader 

och kön.  

 

2.1 Pilotstudier 

En utgångspunkt i föreliggande studie är en tidigare genomförd undersökning (Andersson 

2013) där jämfördes elevernas erfarenheter av samhälle, skola och studieplanerna i olika 

kulturer. Skillnaderna och kontrasterna mellan barnens erfarenheter av de olika kulturerna var 

mycket stora. Lärarna hade inte kunskap om dessa och inte heller möjlighet att få den kunskap 

som krävdes. En mer allvarlig konsekvens som gällde för de äldre barnen som läst från årkurs 

4 och upp till gymnasiet var att ungdomarna upplevde sig oförmögna att kommunicera och 

bygga relationer med svenska barn. Även om barnen behärskade det svenska språket så 

beskrev de att de inte talar och tänker på samma sätt som svenska barn. Man umgås därför 

bara med andra ungdomar från sitt hemland. Möjligheten att aktivt delta i en social interaktion 

i den svenska kontexten tycktes vara begränsad. För att bättre förstå denna problematik vände 

jag mig till lärarna och deras erfarenheter. Jag genomförde en mindre pilotstudie med 

https://www-dawsonera-com.till.biblextern.sh.se/search?sType=ALL&searchForType=2&author=%22Edited%20By%20Vanessa%20Andreotti%2C%20Lynn%20Mario%20De%20Souza.%22&searchBy=0
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repetory-grid metod (Cohen1994, s.309) där ordinarie lärare intervjuades om erfarenhet av 

barn från en annan kultur i sin undervisning. Två svenska barn och två barn från annan kultur 

rangordnades av läraren utifrån hur framgångsrika barnen var i sina studier. Läraren fick 

sedan beskriva vad som gjorde den ena eleven mer framgångsrik än den andra eleven. De 

teman som gavs som förklaringar var avsaknad av motivation, dålig arbetsmoral, inget 

intresse, på grund av familjen, brister i språk, troligt problem med hälsan. Läraren menade att 

lösningar på barnens problem med studieresultaten skulle kunna fås genom elevhälsan och 

hos psykolog eller att elevens mål kunde begränsas till praktiska ämnen och yrkesval. 

Erfarenheterna från dessa tidigare studier väckte ett intresse för att bättre förstå villkoren för 

lärarnas samarbete och vilka styrande uppfattningar och villkor som lärare tillämpar för 

pedagogisk samplanering. 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera villkoren för samarbete mellan modersmålslärare och 

ordinarie lärare i en svensk skola. 

Forskningsfrågorna: 

 Hur beskriver ordinarie lärare och modersmålslärare sitt samarbete i skolan? 

 Vilka villkor beskriver ordinarie lärare och modersmålslärare krävs för samarbete? 

 Om och hur skiljer sig de olika lärarnas beskrivningar av villkor för samarbete i 

skolan? 

4  Tidigare forskning  

4.1 Sökning av relevant forskning    

I en översikt av fältet har jag inte kunnat finna någon forskning med direkt fokus på 

föreliggande studies problemställning. De studier och forskning jag presenterar under denna 

rubrik har en viss anknytning till lärare och synen på barn, föräldrar med annan kulturell 

bakgrund. Även organisation i form av organisatoriskt lärande som relation mellan formella 

möten med ledare och informella dialoger. Detta perspektiv kan ha en viss betydelse för att 

förstå hur synsätt vidmakthålls eller utvecklas i skolans organisation. 
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4.2 Sammandrag av skolinspektionens rapport 2010:16  

Skolinspektionens rapport 2010:16 är ett projekt för kvalitetsgranskning av språk och 

kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. Detta är ju inte en 

forskningsrapport utan har ett annat syfte, men den ger en viktig ingång till föreliggande 

studies frågeställningar.   Flera av de iakttagelser som man gjort anknyter till arbetet i den här 

studien. Jag har här valt att presentera det som man i rapporten anger som huvudsakliga 

iakttagelserna. Rapporten visar att personalen saknar i många fall kunskap om barnens 

erfarenheter, behov, och intressen samt språkliga och kunskapsmässiga nivå. Kunskap om 

barnens bakgrund är nödvändig för att kunna anpassa verksamheten. Den kunskap som finns 

hos personalen har oftast enbart fokus på vilka språk barnen talar men innebär ingen djupare 

kartläggning. På många håll finns ett generellt intresse för de olika erfarenheter och kulturella 

bakgrunder som barnen och deras familjer har med sig från sina hemländer. Aktiviteter och 

verksamhet i skolor utformas i för liten utsträckning utifrån ett flerspråkigt eller interkulturellt 

perspektiv och innehållet knyter inte an till barnens erfarenhetsvärld, som sällan relateras till 

något som barnen känner igen, saknar också sammanhang och förståelse för många. På många 

håll saknas kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga barn 

och elever. Kring ämnet svenska som andraspråk råder det oklarhet på många håll och här 

finns det olika uppfattningar bland skolledningar och lärare. Ämnet hanteras ofta som ren 

färdighetsträning utan sammanhang med det övriga innehållet i skolan.  Arbetet i många av 

förskolorna präglas av en inställning att flerspråkiga barn framförallt behöver trygghet och 

förskolans uppdrag att stimulera och utmana barnen i deras lärande får därmed inte det 

utrymme det borde ha. Modersmålsundervisningen i skolan lever ofta ett eget liv utan 

samband eller samverkan med övrig undervisning. Det finns visserligen en generellt positiv 

inställning i både förskolor och skolor till att barnen ska utveckla en fungerande flerspråkighet 

och både personal och ledning inser modersmålets betydelse för barnens språk- och 

kunskapsutveckling. Samtidigt ser inte skolan utvecklingen av ett välfungerande modersmål 

som allas angelägenhet utan oftast som ”någon annans ansvar”, ibland en modersmålslärare, 

ibland föräldrarna. Skolan följer sällan upp resultaten i ämnet och elevens kunskapsutveckling 

nämns sällan i utvecklingssamtalen eller i elevernas individuella utvecklingsplaner. I 

förskolan ser personalen ofta uppdraget att medverka till barnens modersmålsutveckling som 

en alltför svår uppgift och överlämnar därför detta antingen till externa modersmålstränare 

eller till föräldrarna. De flerspråkiga barnen är en heterogen grupp med stora individuella 

skillnader, bland annat när det gäller erfarenheter, behov, intressen och, inte minst, språklig 
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och kunskapsmässig nivå. För att ge dessa barn optimala förutsättningar att nå de nationella 

målen behöver de granskade förskolorna och skolorna i högre utsträckning:  

 Ha höga förväntningar och utmana de flerspråkiga barnen i deras lärande.  

 Se lärandet i förskolan som en viktig del i den helhet som består av omsorg, fostran och lärande.  

 Förbättra kartläggningen i förskolor och skolor av de flerspråkiga barnens erfarenheter, kunskaper, 

språkliga förmågor och livsmiljö. Ta tillvara denna information för att utforma en verksamhet 

respektive undervisning som anpassas till barnen och har anknytning till deras erfarenhetsvärld.  

 Ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolor och skolor där språket sätts in i ett 

sammanhang som ger mening och förståelse.  

 Skapa ett sammanhang, i skolornas undervisning, där språk- och kunskapsutveckling hänger ihop 

och arbetet med språkutveckling ingår i alla skolans ämnen i syfte att skapa mening och förståelse 

hos eleven.  

 Utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och även arbeta aktivt för att tydliggöra ämnets 

betydelse för elevernas möjlighet att lära sig förstå och använda det svenska språket.  

 

(Skolinspektionens rapport, 2010:16) 

 

4.3 Tidigare forskning 

Granstedt (2010) har i avhandling studerat mångkulturalitet med fokus på lärares synsätt och 

praktik genom ett aktionsorienterat forskningsprojekt. Projektet riktade sig till lärare som var 

intresserade av mångkulturella frågor. Här framgår att modersmålslärare deltagit i projektet 

och där beskriver synen på samarbete mellan föräldrar och lärare. Enligt Granstedt så hade 

lärare , modersmålslärare och föräldrar olika syn på vad samarbete innebär. Föräldrarna tänkte 

att de kunde hjälpa till med projekt i skolan vilket inte lärarna ville. Deras syn på samarbete 

var att föräldrarna skulle hjälpa barnen med läxan i hemmet och komma till möten i skolan 

om de blev kallade. I den diskursanalys som Granstedt gjort beskriver hon hur det finns ett 

”bristtänkande” hos lärarna. Att barnen har brister och att detta blir en extra arbetsbörda för 

läraren. Lärarna pratar inte om att barnen har kunskaper. Granstedt (2010) ser i samtal om en 

grupp elever med utländsk bakgrund ett antal olika teman. Eleven som problem, eleven som 

en del av skolans mångkulturella projekt, eleven som överkänslig, eleven som den andre, 

eleven utnyttjar situationen, eleven gör som barn gör mest, eleven som gisslan, föräldrar som 

bristfälliga och föräldrar som kunniga. Enligt Granstedt (2010) talar lärarna om föräldrarna 

som att de har både brister och är kunniga. Klasslärarna pratar framförallt om deras brister. 

Modersmålslärarna framställer föräldrarna som kunnig. Klasslärare och modersmålslärare 

menar att föräldrarna saknar kunskap om den svenska skolan. Invandrarelever är på ett 
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negativt sätt styrda av sina föräldrar enligt ett citat ifrån en lärare hämtat ur Granstedt,s 

forskning:   

”För man märker också det att om man jämför med svenskar alltså, i den här gruppen, även att 

hur mycket dom blir, dom flesta mång… ja väldigt många invandrarelever blir mer tydligt 

påverkade hemifrån hur dom ska tycka och tänka, och vilka alltså, mycket alltså, det märks i alla 

fall tydligare än hos svenska elever” Granstedt (2010). 

 

Enligt Granstedt (2010) menar läraren att dessa elever i en högre grad påverkas av sina 

föräldrar i hur de ska tycka och tänka och att eleverna med utländsk bakgrund framställs som 

mindre självständiga än elever med etnisk svensk bakgrund. Enligt Granstedt (2010) talar 

lärarna om att många ovanliga situationer uppstår i den mångkulturella svenska skolan i form 

av problem som lärarna måste ta itu med. Ofta bestämmer de själva hur de ska hantera 

situationen. Ibland väljer de att blunda och hoppas att problemen ska försvinna. Svåra frågor 

kan ibland, enligt klasslärarna, diskuteras i arbetslaget, men där ingår exempelvis inte 

modersmålslärarna. Enligt Granstedt (2010)  framhålls föräldrarna ibland inte alls som 

problem utan tvärtom som kunniga och därmed som en potentiell tillgång i samtal där 

modersmålslärarna medverkar. ”Men jag kan inte lika mycket som en förälder, som kanske 

kan komma och prata, ok vid behov jag kan hjälpa, stötta, kan hjälpa till exempel med 

språket, […] men att dom själva (föräldrarna) känner sig mera engagerade” Granstedt (2010). 

Detta citat visar att modersmålsläraren ser föräldern som den mest kunniga när det gäller 

barnets ursprungskultur, även om föräldern kanske behöver språkligt stöd för att kunna 

exempelvis berätta för klassen. Hon menar också att föräldrarna känner sig engagerade i sina 

barns skolgång.  Det blir inte en interkulturell forskning bara för att man studerar barn med 

annan kultur eller att lärarna uppfattar att skolan bedriver ett mångkulturellt projekt vilket 

lärare uttryckt och Granstedt(2010) beskriver i sin avhandling. 

Lisbeth Stedt (2002) har studerat hur lärare organiserar samarbete i den vardagliga praktiken 

(Stedt 2002) som hade till syfte att belysa hur skolor organiserar sin vardagliga verksamhet 

och vad det innebar för lärarnas möjligheter att lära och utveckla kompetens. Studiens resultat 

visade att lärare i samtal med varandra förhöll sig på olika sätt i formella och informella 

mötessammanhang och att dessa sammanhang fungerade som beroende av varandra. Frågor 

som diskuterades under formella möten baserades, å ena sidan, på tidigare diskussioner och 

reflektioner som förts informellt. Å andra sidan levererade de formella mötessammanhangen 

uppgifter för vidare reflektion och bearbetning till de informella diskussionerna. 
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Mekonnen (1999) argumenterar en artikel i Utbildning & Demokrati 1999 Vol 8 nr 3 för att 

den mångkulturella skolan på flera sätt är en monokulturell skola. Det vill säga det som kan 

ses som den rådande normen för utbildning.  Vidare beskriver Mekonnen att studier av den 

mångkulturella eller interkulturella skolan har fokus på frågor som utmaningar och problem 

där skolorna har stor andel barn, som själva är eller har föräldrarna som är födda i något 

utomeuropeiskt land. ”En konsekvens av att mångkulturell utbildning i Sverige främst ses 

som ”minoritetsutbildning” och ”problem” är att det komplexa samspelet mellan makt och 

utbildning, samt den nyckelroll som utbildningssystemet spelar i (re)produktionen av rasism, 

sexism och nationalism” Mekonnen (1999). Mekonnen formulerar sin syn på följande sätt: 

 Västerländsk utbildning har varit och är fortfarande central och inte marginell i 

(re)produktionen av rasistiska, nationalistiska och sexistiska diskurser och handlingar. 

 

 Utbildningen har varit och har fortfarande en nyckelroll i struktureringen av en 

ojämlik fördelning av privilegier, fördelar och maktpositioner i västerländska 

samhällen.  

 

 Västerländsk utbildning har varit och är central i (re)produktionen av globala 

hierarkier och orättvisor.  
 

Som framgår av redovisade forskningsstudier har de endast indirekt koppling till studiens 

frågeställningar om samarbete mellan modersmålslärare och skolans ordinarie lärare men 

skapar en ram med perspektiv mot problemområdet. De i följande avsnitt redovisade teorier 

syftar till att rama in problemområdet i studiens analys. 

 

 

 

5  Teori 

5.1 Skolans miljö i form av struktur och organisation - kontext 

Miljö vill jag i föreliggande studie likna med de regler och förskrifter som tillsammans skapar 

det rum eller skolans hus där väggarna är tradition, organisation, regler, normer och 

pedagogik. Det är den omgivning som präglat de enskilda ordinarie lärarna under deras egen 

skoltid och idag dess arbetsmiljö. Enligt Ian Hunter (1994) är dagens skola ett resultat av en 

kristen struktur med perspektivet organisation, rutiner och pedagogik (Hunter 1994, s.56). 

Han beskriver just den kristna moralen som en del av skolan och att skolan är ett ”expert 

system of social administration, thereby linking the Christian interest in self- reflective souls 

to the governmental interest in self- disciplined citizens” (Hunter 1994, s.12).  Dagens skola 
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beskriver han som en ”hybrid” som skall skapa goda medborgare och själar.  Hunter menar att 

det inte finns någon bakomliggande politisk tanke för hur skolan fostrar sina 

samhällsmedborgare utan att skolan utvecklas av sig själv i samklang med hur samhället 

utvecklas. Hunters studier handlar inte direkt om svenska förhållanden men även den svenska 

skolan har en stark historia nära kopplad till den kristna kyrkan. Den svenska skolan skall 

vara neutral vad gäller religion men det uppstår fortfarande diskussioner om skolavslutningar 

skall hållas i kyrkan och om prästen får medverka tala kopplat till den kristna religionen. 

Delar av dagens politiska diskussion handlar i vissa partier fortfarande om att bevara det 

svenska samhällets kultur, tradition och att göra skillnad på svenskar och invandrare.  De 

politiska tankarna kring skolan tycks det inte haft någon stor effekt under 40 år. Skolan har 

utvecklats men diskursen i samhället och tycks behålla den syn som gällde 1975 där man talar 

om att människor blir svenskar först när de tillämpar svensk kultur och svenska sed. Utifrån 

Hunters tankar förstår vi hur skolan måste förstås ur ett vidare perspektiv hur normer och 

värderingar styr skolan idag.  

 

5.2 Meningen med arbetet i skolan - mötet 

Biesta beskriver att utbildning är ett ingrepp i någons liv. Han menar att detta inte är en enkel 

process. Biesta(2006) menar att den humanistiska traditionen reducerar subjektets komplexitet 

och därmed begränsar möjligheten att ”bli till”, att vi begränsas från att vara den vi är och 

måste inordna oss och undertrycka delar av vår personlighet. Relationer mellan lärare och 

elever är inte lätta menar Biesta och speciellt inte när läraren tvingar sina elever att möta 

världen som subjekt och individer med svåra möten och svåra frågor vilka, enligt Biesta  

”utmanar elever för att visa dem vilka de är och var de står” (Biesta 2006, s.35). Det behövs 

något att reagera på och som skapar egna reaktioner, tankar och känslor hos eleverna.  Biesta 

menar att läraren har en stor makt över eleverna och deras lärande.  Biesta kritiserar skolan i 

sin roll att reproducera och organisera för rationella gemenskaper och med läroplanen som 

vägvisare för att nå denna gemenskap (Biesta 2006, s.57). Rösten från det unika subjektet har 

inte heller här en plats, man får sin röst först när man är medlem i den rationella gemenskapen 

och särskilt komplicerat blir detta när ”alla gemenskaper dessutom producerar sina 

främlingar” (Biesta 2006, s.59). Skolan bildar en ”rationell gemenskap” (Biesta 2006, s.58) 

som ”förser eleverna med en mycket specifik röst” (Biesta 2006, s.58) vilket ger eleverna en 

legitimitet som utgår från läroplanen. Detta avlegitimerar samtidigt de barn som inte riktigt 

passar in i den ”rationella gemenskapen”. För att lyckas i utbildningssystemet krävs att de 
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”måste avläras” (Biesta 2006, s.58). Utifrån Biesta kan man förstå den gamla tanken om 

integreringsprocessen av att omvandla invandrare till svenskar genom dessa skall avläras. I en 

monokulturell miljö så sker avlärandet oreflekterat. När ordinarie lärare möter 

modersmålslärare så uppstår då en svårighet då det invanda avlärandet inte fungerar på vuxna 

individer. Genom detta kan konflikter och motstånd till samarbete skapas. Biestas teorier om 

hur skolan skapar gränser för tillhörighet är då av intresse i föreliggande studie. 

 

5.3 Sociokulturell interaktion skapar normer och främlingar 

Månsson (2009) beskriver hur främmande människor konstrueras till främlingar i vårt 

samhälle. ”Främlingen är en oidentifierbar individ som varken kan inkluderas eller 

exkluderas, hållas på avstånd eller välkomnas” (Månsson 2009, s.33).  Månsson menar att 

människan som moralisk varelse har ett ansvar för att motstå och kämpa emot sociala 

konventioner, traditioner och lagar (Månsson 2009,s.130). Enligt Månsson (2009) påverkas 

den formella utbildningen av de medborgare som vistas i en betydande del i denna normativa 

miljö och påverkar i sin tur synen på hur varje individ bör leva sitt liv tillsammans med andra 

(Månsson 2009, s.21).  För att bli en gränsöverskridande världsmedborgare (Nussbaum 1998, 

s.145) så krävs en känsla för vad alternativen är. Detta menar Nussbaum kan man få om man 

jämför med en extremt olik kultur. Nussbaum skriver vidare att ”becoming a citizen of the 

world is often a lonely business”, (Nussbaum,1998, s.83). Att vara medveten om vikten av 

och att ha förmågan att motstå och kämpa emot sociala konventioner, traditioner och lagar 

som Månsson beskriver är ett viktigt perspektiv i föreliggande studie kring villkor för möten 

mellan modersmålslärare och ordinarie lärare.  

 

5.4 En svår förändring för lärare i skolan 

I förordet beskrivs ett exempel på en svensk skola som först år 2009 fick elever som invandrat 

med en annan kultur. Skolans lärare ställdes inför en helt ny situation i mötet med barn och 

föräldrar från en annan kultur. En rad traditioner och normala arbetssätt påverkades och det 

var svårt att anpassa eleven till svenska traditioner. Det handlar om jul, påsk och midsommar. 

Säfström(2012) beskriver konstruktionen av identitet utifrån nationsgränser och hur det 

skapar svårigheter i ett globalt samhälle. Det huvudsakliga problemet är enligt Säfström 

(2012) hur vi ska kunna leva med andra oavsett om det är stor eller liten skillnad mellan oss. 

Ett nytt synsätt skulle vara att förflytta tanken från identitet - som den historia som skapas 

beroende av inom vilken nationsgräns vi råkar vara födda - till ett subjekt i fokus. Skolan är 
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central i vårt samhälle och lärarna är viktiga i arbetet med förändring av samhället men 

utmaningen blir stor då ”att vara lärare är ofta likställt med att vara på den säkra sidan av 

kunskapen” (Säfström 2011, s.77) Säfström menar vidare att ett sådant synsätt är en icke-

mänsklig relation. Undervisningen blir då ett instrument för lärarens ego och där studenterna 

inte är riktigt färdiga människor. Säfströms teorier kopplar då väl till föreliggande studie 

som syftar till att undersöka villkor för möten mellan lärare med olika kulturell 

bakgrund. Säfström menar att man då hanterar människor som ting i ett rationellt system.  

Säfström vill gå vidare från det mot ett mer humant synsätt. Etik i undervisning kommer när 

läraren är fullt närvarande och genom ett öppet förhållningssätt är i dialog med eleven. Att 

undervisa utifrån skillnadens pedagogik innebär osäkerhet och mod att våga gå på slak lina 

och ”Att brinna för någon andre” (Säfström 2011, s.83). Säfström menar vidare att synsättet 

måste finnas med i utvecklingen av skolan och att erkänna skillnad är en förutsättning för 

demokrati. Säfström menar att " Poängen med utbildning är att hantera skillnad – och att 

hantera denna skillnad på ett rättvist sätt - att lära sig av skillnaden" (Säfström 2011, s.69). 

Det här är viktigt då det kan skapa "nya politiska former av rättvisa" (Säfström 2011, s.55). 

Säfström förespråkar ett mer kvalitativt synsätt som ger möjligheten till att möta den andre 

och att alla är unika. För att lyckas i mötet krävs att läraren ”måste lära sig att arbeta sig 

igenom de tjocka känsloskikt som genomsyrar våra gensvar på den Andre, och som erbjuder 

alternativ till hanterandet av skillnad”. Säfströms teorier beskriver en helt annan skola än den 

vi kan se idag. Den ställer nya krav på läraren som individ och det går inte längre att bara vara 

duktig i geografi eller matematik för att vara lärare. Det gäller också att vara medveten om sig 

själv och mötet med andra människor. Säfströms teorier kopplar då väl till föreliggande studie 

som syftar till att undersöka villkor för möten mellan lärare med olika kulturell bakgrund. 

5.5 Okända främlingar mobiliserar psykologiska försvar 

Sharon Todd (2010) diskuterar antagandet att den sammanhållande kraften i relationer utgår 

från en godhet hos människor, men att ”veta vad den andre känner är omöjligt” (Todd 2008, 

s.83). Att inte säkert veta om den andre är ond eller god skapar osäkerhet och rädsla för 

motsättningar. Todd ger ett nytt synsätt och undersöker hur motsättningar påverkar mänsklig 

interaktion. Todd menar att det är skillnaden mellan människor som är drivkraft och påverkar 

etik och politik inom utbildning och pedagogik. ”Jag anser att en fundamentalistisk aspekt av 

demokratiarbete består av att möta konflikt istället för att avfärda” (Todd 2010, s.168). På 

detta sätt kan det som känns som konflikt vara en värde full möjlighet ”Varje emotionellt 

gensvar är därför pedagogiskt fruktbart genom att det avslöjar en implicit kamp med de 
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etiska aspekterna i mötet med skillnad” (Todd 2008, s.205).  Men det innebär också att 

om man verkligen lyssnar till hur egna och andras affekter präglar våra möten blir det extremt 

svårt att lyssna till berättelser om lidande, men det gör det också möjligt att lära från dem” 

(Todd 2008, s.205). Man behöver inte komma överens och att konflikter inte behöver ses 

som ett moraliskt problem. Todd menar att man i en demokrati måste se att man har 

motståndare och inte en fiende. (Todd 2010, s.177). ”Men känsliga frågor, som exempelvis 

kulturkonflikter, där en kosmopolitisk etik inte kan fungera som en användbar vägledning, 

tycks vi också ha behov av ett mycket rikare språk för hur vi gör våra bedömningar, ett språk 

som inte glömmer rättviseaspekten i processen” (Todd 2010, s.246). Todd menar att man 

måste hantera en konflikt i ett möte ansikte mot ansikte mellan de stridande parterna och där 

konflikter hanteras. Det är utifrån dessa teorier finns i för föreliggande studie ett intresse om 

en konflikträdsla påverkar villkoren för interkulturella möten mellan modersmålslärare och 

ordinarie lärare. 

 

6 Metod 

6.1 Metodval 

Studiens ansats är hermeneutisk där det viktigaste analysredskapet är tolkning. Tolkningarna 

kan inte ses som sanningar utan som nya sätt att förstå känslomässiga reaktioner, motiv och 

motiv för handlingar, tankemönster och meningsskapande mänskliga aktiviteter. En kvalitativ 

metod bygger på arbete med ett subjektiva data till skillnad mot kvantitativ metod där 

studiens data är siffror och mått, ”den kvalitativa forskningsstrategin är induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk” (Bryman 2008, s.340). Bryman (2008) beskriver de sex huvudsakliga 

stegen i en kvalitativ undersökning från generella frågor, val av platser och personer, 

insamling av data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete samt rapport om resultat 

och slutsatser. Det beskrivs också steg i form av insamling av ytterligare data utifrån en 

specificering av frågeställningarna. Denna möjlighet har dock varit begränsad med tanke på 

den begränsning i tid som gäller för föreliggande studie. Det är troligt att nya frågeställningar 

har skapat förtydligat resultat eller ger möjlighet till respondentvalidering (Bryman 2008, s. 

353). I den kvantitativa studien är det forskaren själv som är ett kritiskt instrument. Det går 

inte att undvika att forskare och deltagare påverkar varandra. I dataanalysen påverkar 

forskarens egna värderingar vilket gör att objektivitet är omöjlig. I föreliggande studie är den 

kvalitativa metoden lämplig då syftet är att söka en förståelse som möjligen tydliggöra vilka 

villkor som påverkar benägenhet att samarbeta. 
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 6.2 Urval 

I denna studie har urvalet av informanter styrts av att hitta information som beskriver 

variation och mönster (SBU 2013, s.97). Bryman (2008) beskriver att om forskaren skall 

generalisera sina resultat till en population, kommer ett sannolikhetsurval att vara bästa 

alternativet. I föreliggande studie är inte avsikten att generalisera då det är frågan om en 

fallstudie med ett begränsat urval av två modersmålslärare och två ordinarie lärare från 

grundskolan. Studien har genomförts i en kommunal grundskola med utbildning i årkurserna 

1 till och med 9 och skolan finns i en mindre stad. Detta var lärare som jag själv inte har 

arbetat med och ej heller med lärarens elever. De två lärare som arbetar med 

modersmålsundervisning och studiehandledning på elevers modersmål har kommit till 

Sverige som vuxna och ingen av dessa lärare har fast anställning. De ordinarie lärarna är 

födda och uppväxta i Sverige. Båda lärarna har fast anställning. 

  

6.3 Datainsamling 

Planen var i första skedet att skapa fokusgrupper (Bryman 2008, s.448), där jag själv skulle 

vara moderator. Det visade sig dock vara mycket svårt att organisera. En orsak var att man 

helt enkelt inte brukar ha möten mellan ordinarie- och modersmålslärare. En annan orsak var 

den korta tid som jag har till förfogande för genomförande av studien vilket minskade 

möjligheten till att organisera fokusgrupper. Valet blev då istället att göra djupintervjuer med 

de fyra lärare som beskrivs i urvalet. Intervjun ger också möjlighet för deltagaren att i detalj 

beskriva sitt perspektiv och sina personliga erfarenheter. ”Forskningsfrågor kan i kvalitativ 

forskning ge olika grad av tydlighet” (Bryman 2008, s. 345). Intervjuerna genomfördes i form 

av semistrukturerade intervjuer, där jag utgått från olika perspektiv utgått från studiens 

frågeställningar. 

 

6.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i olika lokaler då tiderna för intervjuerna fick anpassas efter när och 

var läraren arbetar. Under intervjuerna ställdes samma frågor till samtliga lärare, men 

beroende på svaren gavs nya följdfrågor i en explorativ form för att uppnå mer specifika och 

utförliga svar. Inför intervjuerna hade jag en intervjuguide bestående av områden. Den var 

också en form av karta där jag gjorde noteringar under intervjun. Kartan var en enkel 

fyrfältskarta där jag noterade olika riktningar för att inte tappa bort mig under intervjun. 

Fokus låg på samarbete och olikheter mellan lärare. Intervjuerna blev mer långa och närmare 
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en timme och tjugo minuter, delvis på grund av att skapa tydlighet i de intervjuer som gjordes 

på svenska språket. Vissa intervjuer genomfördes på andra språk än svenska. Intervjuerna 

blev långa vilket var nödvändigt och helt avgörande för att skapa en djup förståelse av 

respondentens utsagor.  Intervjuerna spelades in med en digital utrustning på minneskort.  

 

6.5 Bearbetning och tematisk analys 

Jag valde att vänta med transkriberingen till att samtliga fyra intervjuerna var klara. Detta 

beroende på att det helt enkelt inte fanns tid mellan intervjuerna Då intervjuerna var 

genomförda på olika språk tog också transkriberingen mer tid än väntat. Utrustningen för 

inspelning går att koppla till datorn för att kunna backa, köra fram och spela upp direkt i 

datorn under transkriberingen av materialet. Min karta som jag använde under intervjuerna 

var då till hjälp för att vid transkriberingen kunna få ner tal till skrift på ett mycket detaljerat 

sätt. Paus, suckar och andra uttryck har jag valt att inte ta med i resultatdelen och analys 

eftersom jag inte ansåg att det påverkade materialets helhet (Kvale & Brinkmann2009, s. 

197). Tematisk analys är inte ett synsätt på analysen som har en tydlig bakgrund eller som har 

beskrivits utifrån tydliga tekniker.  Bryman (2008) beskriver ”att det går ut på att skapa ett 

index av centrala teman och subteman som sedan ställs upp i en matris” (Bryman2008, s. 

528). Sohlberg & Sohlberg(2009) beskriver två skillnader avseende tematisk analys, dels 

deduktiv analys vilken bygger på teorier där teman har bestämts på förhand innan 

intervjumaterialet analyseras och med teman finns i existerande forskningsresultat.  Den andra 

modellen bygger på induktiv analys där man söker teman som grundas på vad som 

framkommer i studiens data och teman identifieras av analysprocessen (Sohlberg & Sohlberg, 

2009, s.247).  Bryman (2008) beskriver olika apsekter som är viktiga vid en tematisk analys.  

I föreliggande studie har ett fokus på repetitioner – teman som återkommer gång på gång samt 

likheter och skillnader är särskilt viktiga. Citat kan inkluderas under respektive tema och 

materialredovisning för att kunna styrka tolkningen av resultatet (Kvale & Brinkmann 2009, 

s.218). Analysen bygger i första hand på två olika teman som kan knytas mot olika teorier. 

Det första temat är tema miljö – struktur som i första hand har fokus på hur organisatoriska 

faktorer påverkar möjligheter till samarbete. Det andra temat är meningen med skolan. Platsen 

för möten och utveckling som handlar om hur vi människor reagerar och agerar mot 

främmande lärare i skolan. Därefter har resultatet förts in i en matris där modersmålslärare 

och ordinarie lärares villkor för samarbete förtydligas. 
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6.6 Validitet och reliabilitet  

Med kvalitativ metod bör två begrepp diskuteras. Dels handlar det om validitet som handlar 

om att man verkligen kan beskriva det man haft för avsikt att undersöka (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 264). Validiteten med kvalitativ metod handlar om de observationer vi fångar av 

fenomen som väcker vårt intresse är rätt uppfattade (Kvale & Brinkmann 2009, 263). Det 

handlar till exempel om att vi inte vilseleds av våra egna föreställningar och uppfattningar 

utan med stor noggrannhet granskar vad respondenten förmedlar. En särskild svårighet finns i 

denna studie där både respondent och forskare inte använder modersmål och där andraspråket 

inte är väl utvecklat.   Det andra begreppet är reliabilitet. Reliabilitet är viktig och berör hela 

arbetet ifrån intervju, analys samt urvalsförförande där det gäller att ha transparens i studien 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.265) Det handlar om med vilken säkerhet vi samlar in, tolkar, 

visar och resonerar för att analysen skall vara exakt.  Intervjuerna var semistrukturerade och 

gav möjlighet att skapa öppna utsagor och reflektioner som ledande frågor inte kan ge. När 

det gäller validitet så påverkas den av ett begränsat antal respondenter. Men genom att 

samtliga intervjuer blev långa med många följdfrågor som förtydligat utsagorna så menar jag 

att validiteten är godtagbar i undersökningen. Reliabilitet det vill säga om undersökning görs 

av någon annan så bör resultatet bli liknande som resultatet i denna undersökning. Studien 

handlar om villkoren för interkulturella möten, pedagogisk planering och kulturellt lärande 

mellan modersmålslärare och ordinarie lärare. De utsagor som det resulterar i är en subjektiv 

sanning. Att själv avgöra om studiens reliabilitet är svårt. Det handlar då mer om 

trovärdigheten i studiens resultaten ställt mot studiens frågeställningar. Att forskaren i en 

kvalitativ studie aldrig kan bli objektiv har varit svårt att hantera. Tack vare att skrivprocessen 

har tagit lång tid har också mina egna tankar tvättats lite och öppnat för nya nyanser av 

tolkning. Om jag inte haft tid att reflektera så tror jag inte att jag skulle komma fram med 

samma resultat. Dock är studien begränsad genom att det är en fallstudie och där det endast 

går att uttala sig om en skola som studerats. Studien begränsas ytterligare av att endast fyra 

lärare har intervjuats och att validiteten skulle kunna öka med ett större antal respondenter. 

Detta har dock inte varit möjligt på grund av den korta tid som stod till förfogande i avvaktan 

på respons från handledare vilket också skapade stress. Med längre tid så skulle det dels varit 

möjligt att göra intervjuer med fler lärare och att göra samma undersökning i flera skolor och 

därefter med hjälp av resultat genomföra en större enkätstudie i ett stort antal skolor. 
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6.7 Etik  

Forskningsetiska principer följts genom jag gav skriftlig och muntlig information om studien 

och vilka regler som gäller. Dessa består av informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitet 

krav och nyttjandekravet vilket beskrivs närmare i 6.11 Vetenskapsrådets (2011).  Då 

populationen av lärare är begränsad så kommer citat och fraser som skulle kunna avslöja 

respondentens identitet inte att ges. Respondenterna kommer inte heller att få känna till 

varandras deltagande genom forskarens uppgifter. Vid den en kunskapsåterkoppling som jag 

avser att göra så kommer den att ske till de enskilda i samma syfte, att inte röja 

respondenterna inför varandra. Förutom personligt möte har respondenterna också fått ett 

missivbrev som bifogas i bilaga 1.  

 

6.8  Informationskravet & Samtyckeskravet  

Dessa två krav går ut på att samtliga deltagare är medvetna om studiens syfte och faktorer 

som kan uppstå vilka kan påverka om informanterna vill medverka eller inte i undersökningen 

Vetenskapsrådets (2011). Det betyder att ge information om att deltagarna, när som helst kan 

upphöra sin medverkan ifall de känner att de inte längre vill delta i undersökningen. 

Intervjupersonerna har blivit upplysta om att de när som helst kan avsluta sitt deltagande, om 

så önskas. Alla deltagare i undersökningen gav sitt samtycke och intervjuerna spelades in utan 

några problem.  

  

6.9 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet berör sekretess av informationen som erhållits, särskilt 

personuppgifter och information som kan identifiera individer vilka deltagis i intervjuerna. 

Sekretessen av materialet gäller de som tar del av studien. Det är viktigt att ha i åtanke att man 

enbart får resonera och använda text om sekretessbelagda material sinsemellan forskare och 

intervjupersoner utan att obehöriga får tag på materialet. Forskaren är inte heller berättigad att 

bruka sig av namn som kan identifiera specifika personer. De intervjuer som genomförts på 

annat språk än svenska är översatta till svenska i syfte att inte avslöja respondentens identitet. 

Detta är särskilt viktigt då det är få respondenter och av den anledningen är det relevant att 

tänka igenom hur man skall uttrycka sig i informationen och vad som kan förväntas 

elimineras Vetenskapsrådet (2011) . I studien har detta säkerställts dels genom att all data från 

intervjuer och andra känsliga uppgifter endast hanteras av mig själv och förvaras på ett lokalt 
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externt datorminne. Det finns heller inga kopior av materialet. Detta i syfte att också skydda 

mot intrång i datorn. Vad avser uppsatsarbetet så har jag endast haft dialog med handledaren. 

 

6.10 Nyttjandekravet  

Forskningsmaterialet får inte ges vidare till utomstående i form av olika organisationer eller 

dylikt, och heller inte lånas ut till kommersiellt bruk. Informationen eller uppgifterna får 

heller inte användas för åtgärder eller beslut som kan påverka enskilda individer 

Vetenskapsrådet (2011). Kravet uppfyllts i denna undersökning då all information enbart 

används i forskningssyfte. I studien har detta säkerställts genom att inga enskilda individer 

kan röjas. Varken myndigheter, företag, organisationer eller andra utomstående har tillgång 

eller kommer att få tillgång till studiens material.  

 

6.11 Frågeguide 

Intervjuerna har genomförts med en frågeguide som grund. Frågornas formulering har 

konstruerats till syfte att få svar som innehåller önskningar – drömmar och beskrivande svar 

om villkor för samarbete. I tabellen nedan finns de teman som intervjuerna utgått ifrån och 

därefter följts av olika fördjupande och förklarande frågor. Många svar är mycket personliga 

och beskrivande av starka upplevelser. 

Frågegudie 

 

 Hur ser ett bra samarbete ut  

 Om samhörighet med andra och skolan 

 Om synen på olikheter mellan lärare 

 Exempel på samarbete 

 Samarbete hur ofta 

 När det är svårt 

 Lösningar som de kan se 

 Hur man kan utveckla 

 Vem som har ansvar för samarbetet 
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7  Resultat 

7.1 Modersmålslärare 1 

Modersmålslärare 1 arbetar med både modersmål och studiehandledning i grundskolans alla 

årskurser. Har arbetet 6 år med den här uppgiften. Modersmålsläraren har högskoleutbildning 

från sitt ursprungsland men inte inom utbildning och pedagogik. I Sverige har hen studerat 

svenska och gått handledarutbildning. Enligt modersmålsläraren så kräver uppgiften ett bra 

samarbete mellan de lärare som arbetar med eleverna. Det är viktigt bland annat för att 

utveckla tankarna på båda språken. Modersmålsläraren beskriver också att samarbetet är 

viktigt för att själv kunna förbereda sig och göra ett bra arbete: 

Det är jätteviktigt jag kan inte arbeta själv och läraren kan kanske inte hjälpa just den här eleven 

som inte kan språket utan hjälp så vi måste samarbeta tillsammans till exempel om jag är inne i 

klassrumment med på lektionen måste jag veta vad dom skall prata om före lektionen för att 

förbereda mig själv också och verkligen veta vad dom skall arbeta med idag. 

Modersmålsläraren menar att ordinarie lärare inte heller kan gå till en lektion utan att 

förbereda sig och tycker att det måste vara ganska enkelt att förstå behovet av samarbete med 

modersmålslärare: 

Eller om jag jobbar före lektionen med eleven, till exempel vi sitter en halv timme före lektionen 

så skall jag förbereda eleven till lektionen och eleven kan sitta själv vid lektionen och förstå vad 

han pratar om då måste jag också ha allt material och veta vad läraren tänker berätta under 

lektionen i klassrummet.  

Modersmålsläraren menar att det är viktigt att få tillhöra samma grupp som klasslärare och att 

de kan få delta på samma möten som klasslärare. På denna skola ses det inte som naturligt att 

modersmålslärare och ordinarie lärare skall delta i samma möte: 

I vart fall någon gång eller en gång per månad…att få komma in i gruppen för att veta hur de 

kommer att arbeta, vad de skall göra, vad händer den här veckan eller nästa vecka så det skulle 

verkligen kunna öka möjligheten till att bli bättre. Så skulle jag kunna ha kontakt med alla lärare 

och det skulle bli lättare för mig och för dom också så man måste få del av planeringen  

Modersmålsläraren upplever sig inte tillhöra skolan. Vad gäller ordinarie lärare så är det mer 

praktiska aktiviteter direkt kopplade till uppgiften som ger en viss känsla av tillhörighet och 

mot vissa ordinarie lärare: 

Till exempel en lärare lämnar till mig varje vecka vad dom skall arbeta med men andra lärare 

ger mig inget och svarar inte ens på mail när jag frågar. 
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Modersmålsläraren menar att det känns som att det är en mycket stor olikhet mellan 

modersmålslärare och ordinarie lärare och att det är anledningen till att hen inte välkomnas till 

klasslärares möten. Modersmålsläraren har svårt att ge några exempel mer än att det är någon 

lärare som lämnar material i förväg. Modersmålsläraren tror att anledningen till detta är: 

Det verkar vara lärare som ser och känner att elever har svårt som samarbetar med mig. 

Enligt modersmålsläraren är det ofta så att ordinarie lärare inte vet om att ett barn skall få 

studiehandledning. Det är också svårt när de aldrig haft barn som behöver studiehandledning, 

de vet inte riktigt hur de skall göra. Har svårt att få fram material och planering som behövs: 

Det finns lärare som inte samarbetar, jag måste vara tuff med lärare och nästan bråka för att få 

veta det jag måste ha för att kunna hjälpa. Det verkar som att lärare inte förstår varför vi behöver 

hjälpa eleverna. 

Modersmålsläraren vet inte hur man skulle kunna utveckla och säger så här: 

Verkar som att lärare och skola inte förstår varför eller accepterar att barnen behöver använda 

sitt modersmål, hur ska man då vara möjligt att utveckla samarbetet? 

 Modersmålsläraren svarar kort och koncist på detta med en mening: 

Sverige är en demokrati och för mig betyder det att alla har ansvar för att det skall bli bättre. 

 

7.2 Modersmålslärare  2 

Modersmålslärare 2 har arbetat 3 år som modersmålslärare och studiehandledare.  

Modersmålsläraren har universitetsutbildning från sitt ursprungsland men ingen pedagogisk 

utbildning och studerar nu pedagogik. Den här intervjun blev mer än två timmar då hen hade 

mycket att berätta som nu fick tillfälle att ventileras genom intervjun. 

 

Modersmålsläraren menar att ett bra samarbete är att kunna prata och planera tillsammans och 

att båda två är öppna till nya idéer och att man kanske har samma tänkande när det gäller vad 

eleven behöver. Beskrivningen av drömskolan bygger mycket på värderingar som respekt för 

andra, respekt för andras erfarenheter, att låta alla få komma till tals, att inte konkurera och 

behovet av stöd: 

Jag tror att stöd är mycket viktigt. Om man inte har något stöd så tappar man, det blir väldigt 

jobbigt att gå till arbetet. 
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Modersmålsläraren beskriver att hen har svårt att känna samhörighet med kollegor. Hen 

undrar om det verkligen är kollegor, för det känns inte så: 

Jag vet inte, jag kan säga att ingen verkligen visar sympati, det är som om de tänker, oj har du 

problem men den där sortens problem berör inte mig, så jag bryr mig inte. Jag känner inte att jag 

är så nära någon av kollegorna, delar inte med mig av personligt. 

Modersmålsläraren tycker att det är intressant med hur andra lärare ser på henne. Hen 

beskriver att de tror att om de vet mitt ursprungsland så tror de att de vet vem jag är: 

De tror att de förstår mig därför att jag kommer från ett land med mer västerländsk kultur men 

de vet faktiskt inget alls om hur jag har uppfostrats eller vilken kultur jag är uppväxt i, eller min 

skolbakgrund, inget alls. 

Modersmålsläraren menar att man nervärderar kunskap och förmåga på grund av en verbal 

icke perfekt svenska: 

Min erfarenhet är att om man inte kan uttrycka sig väl på svenska så tror människor att man inte 

förstår något alls och man är inte ens vänligt bemött. 

Modersmålsläraren beskriver att det inte finns så mycket samarbete alls särskilt när man 

arbetar med modersmål. Men har uppfattning att det borde vara mycket mer samarbete, 

kanske skulle man inte ens skilja mellan studiehandledning och modersmål men kan inte 

förklara hur: 

Som modersmålslärare arbetar vi inte så mycket med andra lärare men när det gäller 

studiehandledning måste man arbeta närmare en klasslärare. Min uppfattning är att man borde 

arbeta före och efter lektionen i skolan. 

 

Modersmålsläraren har en mycket negativ bild av viljan till samarbete. Får väldigt lite innan 

en lektion i form av ett mail och ingen diskussion efter lektionen. Modersmålsläraren menar 

också att det kostar på med mycket extra arbete som man inte har betalt för när man måste 

samma dag som lektionen är måste läsa in och kanske översätta vissa delar av texten: 

Jag måste verkligen få veta vad de vill att jag skall arbeta med, därför att jag inte är lärare i 

matematik. Jag kan inte bara sätta mig med eleverna och förklara. Om jag verkligen skall kunna 

hjälpa på ett bra sätt så måste jag kunna förbereda mig också. Det borde vara ett mycket närmare 

samarbete mellan modersmålsläraren och klassläraren. 
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Modersmålsläraren menar att modersmålslärare och ordinarie lärare har så olika bakgrund och 

det blir som att försöka få en cirkel att passa in i en fyrkant. Det går bara inte säger 

modersmålsläraren: 

Det kommer aldrig att fungera bra om inte någon av grupperna förändras, om den svenska 

gruppen kan försöka – jag hatar att säga så, den svenska gruppen, men det är så det är. Jag menar 

att skolan ser ut så verkligheten. Om svenskarna bara kunde försöka att ändra sig en liten bit, så 

kanske det kan bli bättre samarbete och bra utbildning för barnen 

Modersmålsläraren menar att det handlar om viljan att förändra och att det beror på 

personligheten. Kanske tolkar man regler som läroplan för strikt för att våga tänka utanför 

ramarna. Ett annat problem är att modersmålslärare har så låg status att de inte räknas som 

lärare, bara någon som kan tala språket. Kravet är så lågt att det inte krävs någon legitimation 

för att arbeta som modersmålslärare: 

Jag tror modersmålslärarens låga status är ett problem, modersmål är inget viktigt, om det 

fortsätter så måste modersmålslärarna erbjudas pedagogisk utbildning för att höja deras status. 

Modersmålsläraren beskriver att det krävs en form av kollektivt ansvar för att samarbetet skall 

bli av och att det inte går att säga att någon enskild har ansvar för det: 

Jag tror att alla har ansvar, lärare, rektor, specialpedagoger, alla är ansvariga för detta därför att 

det handlar om att samarbeta bra tillsammans. Vaktmästare och administration har också ansvar, 

men jag tror att rektor har ansvar för att skapa kunskap och att få detta att fungera. 

 

7.3 Ordinarie lärare 1 

Ordinarie lärare 1 och arbetar som klasslärare och har elever från många olika bakgrunder i 

sin klass. Läraren berättar att det är tid som är viktigast. Man behöver tid till att sitta ned och 

samplanera, utbyta idéer. Men tiden finns inte. Det är så mycket pappers eller datorarbete: 

Vi måste planera i datorn istället för att planera tillsammans med andra människor, så planerar vi 

med datorn (skratt). Man kan känna att det är jättekonstigt. 

Läraren beskriver att drömskolan skall ha ett öppet klimat där det är naturligt att man går till 

varandra och lära av varandra. Att alla hade ungefär samma syn på pedagogik. Att skolan har 

tydliga mål. Läraren menar inte läroplaner utan så som vi vill att skolan skall vara: 

Jag skulle vilja att barnen skulle vara vana vid att kunna ha lite framträdanden…kunna berätta  

ååå..att eh…..ja, ett mer öppet klimat. Det skulle vara min drömskola. 
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Läraren beskriver att mötet med de modermålslärare hon möter så känns det bra. De försöker 

att visa inför eleverna att de samarbetar i klassrummet. Kan fråga om ord och saker och hur 

det är olika i länder. De visar inför eleverna att de respekterar varandra. Det känns bra: 

Jag har aldrig upplevt att det varit svårt att samarbeta med modersmålslärare så att jag upplever 

att alla modersmålslärare har en väldigt, väldigt stark vilja att samarbeta och det hjälper väldigt 

mycket. 

Läraren beskriver en öppen inställning till olikheter och menar att det är nödvändigt för att 

skolan skall kunna utvecklas. Läraren menar också att det är berikande även för den enskilde 

läraren: 

Jag tycker att det är jätterolig jag tror inte att man kommer framåt eller att en skola utvecklas så 

mycket om alla tänker lika. Jag tror att vi måste tänka någorlunda……vi  måste ha samma mål 

men att tänka olika hur man når målen det tror jag bara är bra. Så det tycker jag bara är 

berikande att ha olika tänkande lärare, olika kulturer, olika traditioner alltså det här bara berikar 

tycker jag…. Jag tycker att det är bra. 

Läraren beskriver att det samarbete som sker är mest i klassrummet tillsammans med eleverna 

men att det inte går att få till planerade möten: 

Tyvärr inte så ofta….jag skulle helst vilja ha på schema men det blir mest att vi pratar i 

korridoren eller direkt före en lektion men tyvärr så tycker jag inte att……alla gör nog så gott de 

kan just nu men det skulle behövas mer tid till det och avsatt tid specifik tid att här men nu blir 

det så här att oj jag måste prata med dig och det blir mer spontana möten och inte dom här 

inbokade mötena…just nu…tyvärr. Man skulle kunna höja kvaliteten om man fick lite mer tid. 

Även de svåra situationerna uppfattar hen som lärande och konstruktiva där det krävs att man 

kan ändra sitt eget tänkande. Läraren säger att hon aldrig upplevt svårigheter i samarbete med 

modersmålslärare: 

Det är en lärare som tycker nästan tvärt om som jag för då vill jag ha lite utmaning, att mina 

idéer skall utmanas, att jag måste tänka litet varför tycker jag så här dom två situationerna kan 

jag se generellt då jag tycker att det blir ett bra samarbete. Framför allt när det är någon som 

kanske inte tycker som jag. För då måste jag själv tänka efter lite mer och inte bara gå efter 

gammalt spår. 

Läraren beskriver att det är viktigt att ändra synen på modersmålslärare. Att modersmål inte 

skall ses som ett eget ämne utan är betydligt viktigare som katalysator för att bygga 

kompetens inom alla ämnen: 
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Ja jag tror att det är en jättestor fråga, man måste få lite credit uppifrån, från skolledning förbi 

rektorerna ännu högre upp att modersmålslärare och studiehandledares status skulle höjas och att 

man talar om hur viktigt det är med just modersmålet. Det skulle jag vilja att man tog lite mer 

seriöst från ledningens håll och faktiskt berättar ute i skolorna att det är jätteviktigt och att det 

här inte någonting som bara tramsar bort utan det är superviktigt med modersmål och att 

studiehandledning på modersmål gör att du höjer ditt betyg till exempel och att lärarna förstår 

det och förstår vilken vikt det har för alla ämnen att egentligen så är det inte ett ämne för sig, 

skulle jag vilja säga, utan det är ett ämne som stöttar upp alla andra ämnen.  

Läraren menar att det är svårt med att få till en praktiskt fungerande planering men att rektor 

har ett huvudansvar för att ge tid för ett mycket viktigt samarbete som hen menar att det är: 

Tiden det tycker jag att rektor har ansvar för men sen är jag som klasslärare och 

modersmålslärare eller studiehandledaren som har ansvar för att vi använder tiden bra. Sen 

tycker jag att det är pedagogerna som får se till att vi träffas helt enkelt. 

 

7.4 Ordinarie lärare 2  

Ordinarie lärare 2 är ämneslärare och undervisar i olika klasser. Det här är den längsta 

intervjun och läraren talar forcerat under intervjun. Även om intervjun är lång så visar den sig 

vid transkriptionen att den innehåller minst substans och tydliga svar på frågor. 

   

Ordinarie lärare 2 beskriver hur ett bra samarbete innebär att man hela tiden kan mötas för att 

planera och utvärdera både före och efter att lektioner. Det är viktigt att prata och diskutera 

och det kräver tid. Detta går inte att göra på papper eller i dator. I drömskolan, menar 

ordinarie lärare 2,  sitter sva-lärare, klasslärare, modersmålslärare tillsammans och det gör att 

alla kan dra åt samma håll. Samtidigt menar informanten att detta är en dröm, det kommer 

aldrig att inträffa. Det finns inte och kommer inte att finnas tid till detta: 

Vi är inblandade i för många elever. 

Läraren har lite svårt att fånga in begreppet samhörighet och fokuserar igen på tiden och att 

det finns så många möten som har prioritet. Möten med modersmålslärare verkar av samtalet 

få lägsta prioritet: 

När man är inblandad i många andra möten, klasslärarna har möten med, det kan vara andra 

experter utifrån, det kan vara psykolog, som sitter med utredningarna, det kan vara SOC, barn-

och ungdomsmottagning, det kan vara så många möten med föräldrar, och rektorer och ämnes 

gruppmöten och, det är mycket möten och många människor behöver träffas 
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Läraren talar om att vi har en mångkulturell skola och att det finns många olika elever men 

har inget att säga om olikheter mellan lärare. Läraren hoppar över frågan och byter 

samtalsämne. Läraren riktar sig direkt till mig med uppmaningen att ”om det är svårt att förstå 

så kan du stänga av den där (inspelningen) så kan jag förklara för dig”. Läraren beskriver inte 

några exempel på samarbete utan har fokus på att det inte går att ha samarbete och beskriver 

modersmålslärarnas arbetssituation. Här söker också läraren bekräftelse av mig om att 

lärarens uppfattning är rätt genom att ställa motfrågor till mig: 

Det är så praktisk, modersmålslärare är på så många olika platser, så bara att hitta en gemensam 

tid är svårt. Ni springer ju på så många olika ställen hela tiden. Och sen Det är både tid och plats 

och att vi har så många elever. Jag har ju sju klasser men jag är på en skolan, ni 

modersmålslärare, ni kan ha hur många skolor som helst att hinna med, och då blir det svårt att 

samarbeta kring varje elev. Eller hur? Hur många ställen är du själv på? 

Läraren talar om organisatoriska problem och tiden som inte finns.  Läraren menar också att 

det krävs någon annan som organiserar ett utökat samarbete. Läraren pratar i mer svävande 

ordalag om att ha ett eget intresse av att utveckla ett samarbete: 

Jag tror nog att viljan finns, det tror jag ändå. Och så krävs det ändå något… vi har drömt om, 

och efterfrågat men inte riktig heller fått till, det är ju att ha en ledare som är ledare både för 

svenska som andra språk och modersmål och på något vis ”syr” ihop oss. 

8  Analys 

Analysen följer teman som formulerats i teoriavsnittet. Kontexten, temat miljö - struktur står 

för de regler och förskrifter som tillsammans skapar det rum eller skolans hus där väggarna är 

tradition, organisation, regler, normer och pedagogik. Det är den omgivning som präglat de 

enskilda ordinarie lärarna under deras egen skoltid och idag dess arbetsmiljö. Mötet, temat 

meningen har perspektivet på aktiviteten, det som sker i skolan både svårigheter och 

möjligheter till utveckling. En av studiens forskningsfrågor är om och hur det skiljer sig 

mellan modersmålslärare och ordinarie lärare i deras beskrivningar av villkor för samarbete i 

skolan. Övergripande visar analysen att det råder en tydlig obalans vad gäller de villkor som 

modersmålslärare och ordinarie lärare uttrycker. Ordinarie lärares villkor har fokus på temat 

miljö, struktur och organisation. Modersmålslärare ger mer uttryck till villkor som hör hemma 

under temat meningen med skolan, mötet. I figur 4, så framgår också denna obalans. En 

möjlighet till detta resultat kan vara att modersmålslärarna saknar den insyn som ordinarie 

lärare har i organisationen. 
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Figur 4. Resultat redovisat i form villkor som lärarna beskriver 

 

8.1 Skolans miljö i form av struktur och organisation - kontext  

De villkor som modersmålslärarna beskriver och hör hemma under detta tema är social 

tillhörighet och organisatoriskt, stöd. Samt att detta innebär ett kollektivt åtagande att 

utveckla. Ordinarie lärare har fokus på organisatoriska faktorer som att det krävs tid för möten 

och det upprepas flertal gånger och tycks vara ett grundläggande och avgörande villkor för att 

samarbete skall ske. Ordinarie lärare uttrycker också att de ser behov av tid att diskutera både 

före och efter lektion men att det finns en rad andra möten som har högre prioritet och att 

möten med modersmålslärare inte får plats. En ordinarie lärare beskriver att få den tid som 

krävs bara är en dröm och att det kommer aldrig att inträffa. Den andra ordinarie läraren 

menar att orsaken tycks vara brister i organisation och ledning då de menar att det skulle 

behövas mer seriositet från ledningens håll och faktiskt berättar ute i skolorna att detta är 

jätteviktigt. En ordinarie lärare beskriver också att det saknas en ledare för svenska som andra 

språk och modersmål och som på något vis ”syr” ihop dem. Vad gäller ansvar för utveckling 

säger en ordinarie lärare att rektor har ansvar för tiden men att klasslärare och 

modersmålslärare har ansvar för att vi använder tiden bra. Dagens skola kan ses som ett 

resultat av en kristen struktur ur perspektivet organisation, rutiner och pedagogik såsom 

Hunter (1994) beskriver det.  Hunter ger också exempel på hur värderingar planterats i 

lärarens roll och uppgift ”governmental interest in self- disciplined citizens” (1994, s. 12). 

Lärarna följer då den styrning av arbetet som ledning, organisation och regler formulerat eller 

inte formulerat utifrån att lärare önskar en styrning för samarbetet. Individuella förslag till 
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lösningar som skulle kunna drivas och ligga under lärarens egen kontroll beskrivs inte från 

någon av respondenterna. En enkel lösning som skulle kunna vara möjlig är då att klasslärare 

kan bjuda in modersmålslärare till möten som de genomför, men några sådana tankar kommer 

inte fram. Stedt (2002) har studerat organisatoriskt lärande och utveckling, det vill säga det 

lärande som sker genom informella dialoger och samtal och inte i form av utbildning eller 

formella möten. Denna typ av informella möten verkar inte förekomma, i vart fall inte mellan 

ordinarie lärare och modersmålslärare. Ordinarie lärarna beskriver att ledningen skulle vara 

mer seriös och föra samtal om vikten av samarbete och modersmål på formell nivå i skolans 

organisation. Mekonnen (1999) menar att västerländsk utbildning har varit och är central i 

(re)produktionen av globala hierarkier och orättvisor. Skolans hierarki gör det svårt för den 

självdisciplinerade läraren att nedifrån förändra och påverka genom informella lärande 

dialoger. Skolans organisation tycks fungera i form av ett single-loop lärande, som Agyris 

(1990) beskriver det, där konsekvenser påverkar handlingsstrategier men aldrig de styrande 

värderingarna. Ordinarie lärare beskriver villkoren i termer av att vi måste tänka annorlunda, 

skapa en ny syn på modersmålslärare och höja deras status, men att det kräver att ledningen 

styr och skapar en sådan organisation.  

 

8.2 Tema mening med skolan - mötet  

Tema om meningen med skolan som plats för möten och lärande handlar om varför vi är i 

skolan. Här är det också en tydlig obalans som uppviset är då i huvudsak modersmålslärare 

som uttrycker uppfattningar inom detta tema. De villkor som modersmålslärarna beskriver 

som nödvändiga för att klara arbetsuppgiften är, bra samarbete mellan alla lärare som berör 

eleven, att modersmålsläraren får möjlighet att förbereda sig, en ömsesidig respekt för 

kunskap och ett kollektivt ansvar för ett samarbete. Modersmålslärare beskriver att det är 

mycket stor olikhet mellan modersmålslärare och ordinarie lärare och att det är anledningen 

till att man inte välkomnas till klasslärares möten. Modersmålsläraren tillhör inte skolan men 

är direkt kopplad till uppgiften och detta ger en viss känsla av tillhörighet. Modersmålslärare 

upplever att de inte respekteras för sina erfarenheter, att de inte får komma till tals, att det 

krävs perfekt svenska. Den upplevelse som modersmålslärarna förmedlar går att förstå med så 

som Månsson (2009) beskriver hur främmande människor konstrueras till främlingar i vårt 

samhälle. Att ”Främlingen är en oidentifierbar individ som varken kan inkluderas eller 

exkluderas, hållas på avstånd eller välkomnas” (Månsson,2009,s.33). Modersmålslärarna 

beskriver hur de hållas på avstånd bland annat genom det de beskriver om att det är 
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svårigheten att känna samhörighet och att det inte är någon som bryr sig. De beskriver också 

att det är viktigt, att de skulle vilja, få tillhöra samma grupp som klasslärare och att de kan få 

delta på samma möten som klasslärare. Detta förstås också utifrån Månsson hur 

modersmålslärarna exkluderas från möten där de inte borde finnas något hinder för att delta.  

En modersmålslärare säger så här:  

 

Det kommer aldrig att fungera bra om inte någon av grupperna förändras, om den svenska 

gruppen kan försöka – jag hatar att säga så, den svenska gruppen, men det är så det är. Jag menar 

att skolan ser ut så i verkligheten. Om svenskarna bara kunde försöka att ändra sig en liten bit, så 

kanske det kan bli bättre samarbete och bra utbildning för barnen. 

 

En ordinarie lärare beskriver att med de modermålslärare hon möter så känns det bra och att 

modersmålslärare har en väldigt, väldigt stark vilja att samarbeta och att olikhet är nödvändigt 

för att skolan skall kunna utvecklas, samt att detta är berikande även för den enskilde läraren. 

Modersmålslärarna upplever att ordinarie lärare bara genom att de känner till deras 

ursprungsland så tror de att de vet vem jag är. Detta kan man då se som en makt och 

kunskapssyn som Nussbaum beskriver där den primära kunskapen är amerikansk historia eller 

att läsa en bok. Det tycks saknas möten på alla nivåer mellan modersmålslärare och ordinarie 

lärare. Professionellt, socialt, kollegialt och inte minst personlig vänskap som skulle kunna ge 

en djupare insikt och förståelse. Borgström (2011) beskriver att för att förstå sig själv behöver 

man spegla sig i andra, i mötet med den andre, ”kunskap uppstår ur ett ömsesidigt, pågående 

möte över kulturgränserna. Modersmålslärare beskriver att det verkar vara när lärare ser och 

känner att elever har det svårt som de väljer att söka samarbeta med modersmålslärare. 

Säfström talar, som tidigare nämnts om ’skillnadens pedagogik’, och mod (Säfström 2011). 

Möjligen gäller det som Säfström beskriver relationen mellan lärare också i denna studie. Det 

krävs mod hos både lärarna modersmålslärare och ordinarie lärare för att skapa samarbete. I 

studien beskriver ordinarie lärare att villkoren för möten handlar om organisation och tid och 

att det krävs någon som leder arbetet. Modersmålslärare beskriver att det finns lärare som inte 

samarbetar och man måste vara tuff och nästan bråka för att få veta vad eleven behöver hjälp 

med. Att det också saknas respekt för deras erfarenheter och att inte alla får komma till tals på 

grund av brister i det svenska språket. Det beskrivs som att man konkurrerar med en möjlig 

risk för konflikt.  
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9 Resultatdiskussion och förslag på vidare forskning 

Syftet med studien är att studera villkoren för samarbete mellan modersmålslärare och 

ordinarie lärare i en svensk skola. De tre forskningsfrågorna har fokus på beskrivna villkor för 

samarbete. Hur beskriver ordinarie lärare och modersmålslärare sitt samarbete i skolan? Vilka 

villkor beskriver ordinarie lärare och modersmålslärare krävs för samarbete? Om och hur 

skiljer sig de olika lärarnas beskrivningar av villkor för samarbete i skolan? Resultatet, figur 

4, visar en tydlig skillnad mellan hur modersmålslärare och ordinarie lärare beskriver de 

villkor som ställs för att skapa ett pedagogiskt samarbete. 

Studiens resultat visar att det finns en ömsesidig önskan till att kunna samarbeta. Samtidigt 

beskriver båda sidor det med en form av smärta, känsla av misslyckande som tar sig uttryck i 

både ilska och uppgivenhet. De olika villkoren som formuleras gör att det skapas ett 

spänningsfält mellan grupperna där hinder projiceras till den andra gruppen, eller som en 

modersmålslärare beskriver ”om svenskarna bara kunde försöka att ändra sig en liten bit”. 

Studien inleds med studier kring monokulturalitet i den svenska skolan och att det är ett 

problem och citatet från den svenska politiska diskussionen 1975 på sidan 8, ”invandrarna” 

däremot betraktades som en grupp som inte är integrerade och måste bli det genom insatser 

från ”svenskar”. Det vill säga att ”invandrarana” skall ändra sig en liten bit. Av studiens 

resultat så kan man se behov av att alla måste ändra sig en liten bit. Det förefaller vara 

monokulturella synsätt båda i grupperna modersmålslärare såväl som gruppen ordinarie 

lärare. I figur 4 presenteras de båda gruppernas villkor. I gruppen modersmålslärare finns ett 

starkt uttryck om tillhörighet och att detta är ett villkor för att skapa ett fungerande samarbete. 

Det förefaller också som att detta förhindras av ordinarie lärare. Ordinarie lärare gav starkast 

uttryck för att villkoret är tid. Ett starkt villkor är också att någon tar ansvar för detta och leder 

arbetet. Det verkligen är två olika sätt att tala om problemet. Båda grupperna tycks bli 

monokulturella genom att bara uttrycka sitt eget perspektiv av problemet utan att undersöka 

det motsatta perspektivet. Så om den ordinarie lärare representerar ett monokulturellt 

förhållningssätt så kan man också se monokulturellt synsätt bland modersmålslärare. Det 

skapas en gräns där det okända är skrämmande och tolkningar riskerar att skapa missförstånd 

med konflikter som följd. Möjligen är detta orsaken till att både modersmålslärarna och 

ordinarie lärare önskar stöd och att ledning tar ansvar för att organisera och schemalägga 

möten över den kulturella gränsen. Det handlar om transkulturella möten med möjlighet att 

samtidigt finnas i två eller flera kulturer utan att uppleva detta som ett problem utan en 

möjlighet till utveckling.  



41 
 

9.1 Förslag på vidare forskning med styrande värderingar i fokus 

En tanke kan ju då vara att pröva nya synsätt i arbetet och visa att man utvecklats från 1975 

års tankar, som beskrivs i studiens inledning, om att - invandrarna måste integreras genom 

insatser från svenskar. Möjligen skulle det vara lämpligt att människor med en egen 

transkulturell erfarenhet och förmåga leder arbetet.  Det skulle troligen vara en uppenbar 

svårighet för ledningen att leda ett sådant arbete med tanke på att ledningen ofta har en 

ensidig bakgrund i den svenska skolans kultur.  Förslag till vidare forskning kring metod och 

lösningar för utveckling kan vara att utgå från att det då förmodligen finns flera olika 

kulturella synsätt. Styrande värderingar borde då komma i fokus för att skapa organisatoriska 

förändringar så som Agyris (1990) beskriver med double-loop-learning att förändra 

grundläggande värderingar som utgångspunkt för att nya handlingsstrategierna skall skapas.  

Genom att med olika metodik synliggöra de föreställningar som gör att främlingar uppfattas 

som hot och skrämmande samt att olika åsikter inte betyder att man är fiender utan 

motståndare som kan samarbeta.  Pedagogiska metoder för att utveckla en transkulturell 

förmåga är inte självklart enkelt att finna och behöver troligen utvecklas. På sidan 13, 

beskrivs ett exempel, “the social construction of difference” Andreotti (2011) som används i 

vidareutbildning av lärare för att skapa medvetenheten om sitt eget oreflekterade och 

automatiska sätt att möta andra, främlingar. Möjligheten att pröva olika metoder bör finnas 

genom att skapa ett aktionsorienterat forskningsprojekt där extern forskarkompetens aktivt 

deltar och leder processen i syfte att träna och utveckla accepterans, att leva i och röra sig 

mellan olika kulturer med en form av transkulturellt medvetenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-dawsonera-com.till.biblextern.sh.se/search?sType=ALL&searchForType=2&author=%22Edited%20By%20Vanessa%20Andreotti%2C%20Lynn%20Mario%20De%20Souza.%22&searchBy=0
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Bilaga 1,  Missivbrev 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Pariyakorn Andersson och jag studerar pedagogik med interkulturell inriktning 

på Södertörns Högskolas magisterprogram. Under hösten ska jag genomföra en empirisk 

studie som ska resultera i en magisteruppsats i pedagogik.  

 

Jag undrar om du/ni vill delta i min studie? 

Syftet med studien är forskning om pedagogiskt samarbete mellan ordinarie lärare och 

modersmålslärare i grundskolan.  Min empiri kommer jag att samla in med hjälp av intervjuer 

som spelas in för att senare kunna analysera det.  

 

Mina observationer och material från våra samtal kommer endast att användas av mig och 

naturligtvis lägger jag ingen värdering på innehållet. I studien kommer både skola och 

enskilda individer att avidentifieras och din anonymitet försäkras. 

 

Om du vill delta i denna viktiga studie ber jag dig vänligen att svara på detta mail. Jag 

kommer att kontakta dig med uppföljning om några dagar. 

 

Med vänlig hälsning, 

Pariyakorn Andersson  

pariyakorn@nilsanders.com  
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