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Samverkan kring ett flerspråkigt 

kartläggningsredskap 

Specialpedagogers och modersmålslärares uppfattningar 

Elisabeth Lindén 

Sammanfattning 

Flerspråkiga elever börjar skolan med skilda språkliga förutsättningar vilket kan påverka deras 

skriftspråkstillägnande eftersom eleverna förväntas att lära sig att läsa och skriva på svenska i första 

hand. För att ge eleverna goda möjligheter att tillägna sig skriftspråket betonas förebyggande arbete 

för att undvika läs- och skrivproblematik vilket är något som modersmålslärare och specialpedagoger 

har erfarenheter av och kan samverkan kring. Studien syftar därför till att utveckla innebörder av 

specialpedagogers och modersmålslärares uppfattningar av att samverka samt undersöka om ett 

flerspråkigt kartläggningsredskap kan ge stöd i samverkan och bidra till förståelse av flerspråkiga 

elevers skriftspråkstillägnande. 

Studiens teoretiska del beskriver läsning och skrivning ur ett andraspråksperspektiv samt 

förutsättningar för samverkan mellan specialpedagoger och modersmålslärare. Studiens empiriska del 

visar resultat från en kvalitativ intervjuundersökning och med frågeformulär från 23 specialpedagoger 

och 27 modersmålslärare. 

Resultatet visar att det finns en variation av uppfattningar av att samverka eftersom samverkan i sig är 

ett komplext fenomen. Samverkan uppfattas på olika sätt vilket ger olika konsekvenser för dem som 

ska samverka. Samverkan kan uppfattas som situationsbunden vilket medför att det kan vara svårt att 

uppfatta möjligheter till samverkan. Samverkan kan också uppfattas som relationsbunden vilket 

innebär att samverkan utvecklas på olika sätt beroende på vilken relation som skapas. Om samverkan 

uppfattas utgöras av ambition innebär det att drivkraften till att söka svar kring de gemensamma 

flerspråkiga elevernas läsning och skrivning utvecklar samverkan i olika riktningar.   

Resultatet av kartläggningsredskapets stödjande funktion visar att redskapet inbjuder till samtal och 

diskussioner och ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper kring eleverna. 

En övergripande slutsats som dras av studiens resultat är att för att specialpedagoger och 

modersmålslärare ska kunna samverka kring och arbeta förebyggande med sina elevers läsning och 

skrivning behöver de ges möjligheter att mötas, samtala och diskutera utifrån sina specifika 

kompetenser i ett flerspråkigt perspektiv. Det flerspråkiga kartläggningsredskapet kan bidra till samtal 

och diskussioner kring de gemensamma elevernas läsning och skrivning på olika språk och på så sätt 

öka förståelse för flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande. 

Nyckelord 

Samverkan, specialpedagoger, modersmålslärare, flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning.  
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1 Inledning 

Allt fler elever i det svenska skolsystemet har först tillägnat sig ett eller flera språk andra än svenska. 

Drygt 20 % av eleverna i grundskolan har ett annat modersmål1 än svenska (Skolverket, 2013a). 

Denna grupp elever är heterogen och stora skillnader förekommer såväl språkligt och kulturellt som i 

fråga om skolframgång. En del elever börjar skolan med åldersadekvat kompetens i svenska och i ett 

eller flera språk till. Andra elever behärskar sitt modersmål men har ännu inte uppnått samma nivå i 

svenska som elever med svenska som modersmål. Ytterligare andra kanske behärskar flera andra språk 

väl men har inte alls börjat lära sig svenska när de börjar skolan. De flerspråkiga2 elevernas olika 

språkliga förutsättningar påverkar deras skriftspråkstillägnande eftersom eleverna i skolan förväntas 

att lära sig att läsa och skriva på svenska i första hand. 

Även om den individuella variationen är stor inom gruppen har både nationell och internationell 

forskning visat att elever med utländsk bakgrund3 uppvisar sämre läs- och skrivförmåga på 

andraspråket4 än infödda5 elever (August & Shanahan, 2012; Geneese, Geva, Dressler & Kamil, 2008; 

Hyltenstam, 2007). Elever med utländsk bakgrunds sämre läs- och skrivförmågan belyses också som 

ett genomgående mönster i olika länder i den internationella jämförelsen av läsförmågan hos 15-

åringar, PISA (OECD, 2013). De svenska resultaten i PISA (Skolverket, 2013b) visar tydligt att elever 

med utländsk bakgrund uppvisar sämre läsförmåga på svenska än infödda elever samt att skillnaden 

mellan grupperna är större i Sverige än i OECD i genomsnitt. När undersökningarna har kontrollerats 

för socioekonomisk bakgrund minskar skillnaden något (Skolverket, 2014a). Även i PIRLS 

(Skolverket, 2012) som jämför läsförmågan hos 10-åringar i ett internationellt perspektiv visas att 

elever med utländsk bakgrund når sämre resultat än infödda elever. Frågan ställs om eleverna har getts 

möjlighet till grundläggande läs- och skrivundervisning under de första skolåren? (Skolverket, 2013b). 

De tre faktorerna skolframgång, språkbehärskning och läs- och skrivförmåga interagerar med varandra 

och belyser det komplexa i skolsituationen för elever med utländsk bakgrund. Hyltenstam (2007) 

beskriver sambandet mellan faktorerna på följande sätt: 

Delvis kan sambandet beskrivas så att sämre behärskning av det språk som skolundervisningen sker 

på ligger bakom såväl de sämre studieresultaten som den sämre läs- och skrivförmågan. En annan del 

av sambandet är att den sämre läs- och skrivförmågan i sig är orsaken till de sämre studieresultaten 

(Hyltenstam, 2007, s. 65). 

Läs- och skrivförmågan står i en särställning bland dessa faktorer under de första skolåren. Eleverna 

behöver ges möjligheter att tillägna sig basfärdigheter inom läsning och skrivning som i sin tur är 

                                                      
1 Modersmål definieras som det språk som barn lär sig först (Norrby & Håkansson, 2007). 

2 Flerspråkighet definieras utifrån individens formella kompetens i mer än ett språk (Norrby & Håkansson, 

2007). 

3 Elever med utländsk bakgrund definieras som elever antingen födda utomlands eller i Sverige av 

utlandsfödda föräldrar (Skolverket, 2013b). 

4 Andraspråk definieras som det språk som lärs in efter ett förstaspråk och där språket används i en 

naturlig kommunikation (Norrby & Håkansson, 2007). 

5 Infödda elever definieras som elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige (Skolverket, 

2013b). 
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grundläggande för möjligheter till fortsatt kunskapsinhämtande (August & Shanahan, 2012; Cummins, 

2000; Kulbrandstad, 2010; Wedin, 2010). 

Flerspråkiga elever i den svenska skolan får sin första läs- och skrivundervisning i ämnena svenska 

och svenska som andraspråk men har också möjlighet att välja ämnet modersmål och kan på så sätt 

samtidigt få läs- och skrivundervisning på sitt modersmål. I kursplanerna i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr-11, (Skolverket, 2011) står det i 

syftestexterna till de tre ämnena modersmål, svenska och svenska som andraspråk likadant uttryckt att 

”genom undervisningen ska elevernas ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de 

får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s.87, s. 

222, s. 239). Flerspråkiga elever kan alltså få läs- och skrivundervisning i olika kontexter och på flera 

språk samtidigt. En vanlig situation tycks vara att eleverna har tre lärare som undervisar i läsning och 

skrivning: en klasslärare i svenska, en lärare i svenska som andraspråk och en modersmålslärare på 

modersmål (Kulbrandstad, 2010). Ibland möter eleverna också en specialpedagog6 om de behöver 

extra stöd i sin läsning och skrivning. I en sådan situation är kvaliteten av undervisningen avhängig av 

att lärare samverkar kring arbetet med den tidiga läs- och skrivundervisningen (Kulbrandstad, 2010). 

Om samverkan inte sker mellan olika undervisande lärare kan det påverka flerspråkiga elevers tidiga 

skriftspråkstillägnande negativt (Wigerfelt & Morgan, 2011). 

För att skolan ska kunna ge flerspråkiga elever goda förutsättningar att tillägna sig skriftspråket lyfts 

betydelse av att arbeta förebyggande för att undvika problem med läsning och skrivning 

(Kulbrandstad, 2010). Det förebyggande arbetet kan grunda sig i kunskaper om olika språks 

uppbyggnad och påverkan på flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling samt hur läs- och 

skrivsvårigheter yttrar sig och kan kartläggas i ett flerspråkigt perspektiv (Hedman, 2009). Det är 

kunskaper som specialpedagoger och modersmålslärare har erfarenheter av och kan samverka kring 

(Lindén, 2010). Därför blir det betydelsefullt att specialpedagoger och modersmålslärare bland andra 

lärare samverkar i det förebyggande arbetet med de gemensamma flerspråkiga elevernas 

skriftspråkstillägnande så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot 

utbildningens mål (August & Shanahan, 2012; Thomas och Collier, 1997, 2002; Tvingstedt, 2011; 

Wigerfelt & Morgan, 2011).  

Föreliggande studie ställer frågor om specialpedagogers och modersmålslärares uppfattningar av att 

samverka och om ett flerspråkigt kartläggningsredskap kan ge stöd i samverkan i det förebyggande 

arbetet kring de gemensamma flerspråkiga elevernas läsning och skrivning. 

                                                      
6 I föreliggande studie används specialpedagog som ett samlingsnamn för både specialpedagoger och 

speciallärare (jfr Göransson et al. 2015). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utveckla innebörder av att samverka kring gemensamma flerspråkiga elevers 

skriftspråkstillägnande utifrån specialpedagogers och modersmålslärares perspektiv. Ett delsyfte är att 

undersöka om ett flerspråkigt kartläggningsredskap för avkodning och läsning kan utgöra stöd i 

samverkan samt bidra till förståelse av flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande.  

 Vilka uppfattningar träder fram av specialpedagogers och modersmålslärares samverkan kring 

flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande?  

 Vilka stödjande aspekter för samverkan går att urskilja i kartläggningsredskapet? 

 Hur kan samverkan kring kartläggningsredskapet bidra till förståelse av flerspråkiga elevers 

skriftspråkstillägnande? 
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3 Tidigare forskning 

Forskningsöversikten är indelad i två kunskapsområden. Den första delen, Att läsa och skriva på sitt 

andraspråk, beskriver forskning som belyser flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande i ett 

andraspråksperspektiv och de utmaningar och möjligheter som kan uppstå både för elever och i det 

förebyggande arbetet på skolan med elevers läsning och skrivning. Den andra delen, Samverkan kring 

flerspråkiga elevers läsning och skrivning, beskriver forskning som belyser samverkan och 

förutsättningar för samverkan mellan specialpedagoger och modersmålslärare kring arbetet med 

flerspråkiga elevers läsning och skrivning. 

3.1 Att läsa och skriva på sitt andraspråk 

Forskning om flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande har ett starkare fokus på läsning och 

skrivning på andraspråket än på förstaspråket (Hyltenstam, 2010). En anledning är att flerspråkiga 

elever oftast tillägnar sig skriftspråket på andraspråket, majoritetsspråket, i skolan. Många forskare 

stöder dock skriftspråkstillägnande på modersmålet, som vanligtvis är det språk som eleven behärskar 

bäst (Vetenskapsrådet, 2012). Unesco presenterade redan 1953 en rapport utifrån samlad expertis om 

betydelsen av undervisning på modersmålet och vikten av att alla världens barn skulle få sin första läs- 

och skrivundervisning på sitt modersmål. ”It is axiomatic that the best medium for teaching a child is 

his mother tounge” (Unesco, 1953, s. 11). Rapporten utgick från att barnen lärde sig lättast och 

snabbast att läsa och skriva och utveckla kunskap på ett språk som de behärskade. När elever får 

utveckla sin läs- och skrivförmåga på ett språk som inte behärskas på åldersadekvat inföddnivå kan det 

bli problematisk (Bialystok, 2004). Elever som har begränsade färdigheter i skolans 

undervisningsspråk kan alltså riskera att utveckla läs- och skrivsvårigheter vilket i förlängningen kan 

leda till sämre kunskapsresultat (Bialystok, 2004; Hedman, 2009; Kulbrandstad, 1998, 2010; Purves, 

1991). 

I det följande beskrivs några områden inom forskning om läsning och skrivning på andraspråket som 

kan påverka flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande. Både vad som kan skapa problem för 

flerspråkiga elever i mötet med skolan men också vad som kan skapa möjligheter för skolan att arbeta 

förebyggande med för att problem inte ska behöva uppstå.  

3.1.1 Förberedelse för skriftspråket 

Barns generella språkkompetens som de vanligtvis har utvecklat i sitt modersmål vid skolstart har stor 

betydelse för och påverkar tillägnandet av skriftspråket. Olika skriftspråkliga aktiviteter i familjen och 

på förskolan påverkar hur barn anpassar sig till läsning och skrivning i skolan (Hvenekilde, 

Hyltenstam & Loona, 1996; Obondo & Benckert, 2001). Enligt Axelsson (2006) utgör den språkliga 

socialisation som barn blir föremål för hemma och i förskolan grunden för barnets fortsatta 

skriftspråksutveckling i skolan. Barnets språkliga interaktion med föräldrar och förskolepersonal har 

stor betydelse för begrepps- och ordförrådet (Hyltenstam, 2010). I en norsk studie (Hvenekilde, 

Hyltenstam & Loona, 1996) observerades flerspråkiga förskolebarn och skolbarn från skiftande 

språkliga miljöer. De barn som kom från hem med föräldrar som hade en högre utbildningsnivå 

klarade skolan bättre. De fick ofta en skriftförberedande socialisering i hemmet med sagoläsning, 
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samtal och olika aktiviteter utanför hemmet. Föräldrarna kunde också hjälpa barnen med läxorna. 

Barnen hade tillägnat sig en djupare språkförståelse vilket gjorde det lättare att tillägna sig läsning och 

skrivning (Hyltenstam, 2010).  

Enligt Axelsson (2015) kan kunskaper om barns olika föreställningar om läsning och skrivning, vad 

skrift ska användas till och olika beredskap för skriftspråkstillägnande ge skolan möjligheter att 

uppväga skillnader i flerspråkiga barns och elevers förutsättningar genom att utforma sin undervisning 

i samverkan mellan modersmålslärare, specialpedagoger och övriga lärarkategorier för att kunna möta 

alla elever. 

3.1.2 Avkodning på alfabetiska språk 

När elever ska tillägna sig den nya kompetens som läsning och skrivning innebär behöver de förstå att 

det talade språket går att dela upp i olika språkljud, i språkets minsta betydelseskiljande enheter, 

fonem, som i sin tur kan representeras av bokstavstecken, grafem. Elever behöver därför ha tillägnat 

sig uttalet i det språk de ska lära sig att läsa på (Kulbrandstad, 2010). För att kunna avkoda behöver 

elever rikta uppmärksamhet mot språkets formsida (Gillon, 2007). Insikten i förhållandet mellan 

språkets form- och innehållssida brukar benämnas språklig medvetenhet. En aspekt av språklig 

medvetenheten som är avgörande för nybörjarläsning på alfabetiska skriftspråk är fonologisk 

medvetenhet, medvetenhet om språkets ljudsida. (Gillon, 2007; Lesaux & Geva, 2008). Genesee et al. 

(2008) såg i sin studie att flerspråkiga elever med hög fonologisk medvetenhet på sitt förstaspråk 

överförde kompetensen till sitt andraspråk och att hög fonologisk medvetenhet hängde ihop med 

förmåga att urskilja delar i ord och att kunna rimma på andraspråket. En aspekt av fonologisk 

medvetenhet som i sin tur har visat sig vara ytterst avgörande för att nybörjarläsningen ska fungera är 

fonemisk medvetenhet, medvetenhet om fonem, och hur dessa kan representeras av grafem (Gillon, 

2007). Olika studier har undersökt fonem/grafem-kopplingen i alfabetiska språk och visat att fonemisk 

medvetenhet är en grundförutsättning för avkodningsförmåga i dessa språk (Abu-Rabia & Siegel, 

2003; Lesaux & Geva, 2008).  

National Literacy Panel on Language-Minority Children an Youth (August & Shanahan, 2012) har 

gått igenom ett hundratal studier kring sambandet mellan muntlig förmåga på andraspråket och läs- 

och skrivförmåga på andraspråket. Flera av studierna visar att när det gäller ordläsning och 

nonordsläsning7 så är den fonologiska förmågan som fonemisk medvetenhet och snabb automatiserad 

benämning (RAN)8 samt arbetsminne mer avgörande för förmågan att läsa ord än den muntliga 

språkbehärskningen i sig. I samband med läsförståelse visar andra studier i översikten att muntliga 

förmågor spelar roll:  

Components of English-language proficiency that are linked to English-reading proficiency include 

English vocabulary knowledge, listening comprehension, syntactic skills, and the ability to handle 

metalinguistic aspects of language such as providing definitions of words (August & Shanahan, 2012, 

s.46).  

Kulbrandstad (2010) lyfter dock vikten av att eleverna i kodknäckarfasen både behöver förstå orden de 

läser och förstå hur ordens fonologi är uppbyggd. Om elever inte har tillägnat sig det aktuella språkets 

fonologiska system kan elever få svårt att uppfatta skillnader mellan vissa språkljud vilket kan leda till 

                                                      
7 Nonord är ord som låter som att de ingår i det aktuella språkets vokabulär men som inte betyder något i 

sig. T.ex. ordet glyvå på svenska. Eleven har inget stöd av omgivande text eller att ha läst ordet tidigare 

utan behöver behärska avkodning och automatisering mellan kopplingen fonem och grafem. 

8 Snabb automatiserad benämning (RAN) är en uppgift som mäter hur snabbt en individ högt kan 

benämna objekt, bilder, färger, symboler som bokstäver och siffror som visas. 
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svårigheter i att lära sig läsa, både när det gäller avkodning och läsförståelse. Utmaningar för skolan 

blir då att utgå från elevers starkaste språk och hitta organisatoriska lösningar för samverkan mellan 

lärare i olika språk så att elever får möjlighet att få sin första läsundervisning på det språk de behärskar 

bäst (Hedman, 2009; Schleppegrell, 2012). 

3.1.3 Förståelse, ordförråd, erfarenhetsbakgrund och tidsåtgång 

För att elever ska kunna lära sig att läsa på ett andraspråk behöver de förstå orden de läser och därför 

ha byggt upp ett ordförråd på andraspråket. Verhoeven (1987, 2000) har i sina studier funnit att 

flerspråkiga elever har ett mindre ordförråd på andraspråket än infödda elever. Enligt Hyltenstam 

(2010) påverkar storleken på ordförrådet både i första- och andraspråket skriftspråkstillägnandet på 

andraspråket. Det finns ett samband mellan ett stort ordförråd i förstaspråket och läsförmågan i ett 

andraspråk. Ett stort ordförråd innebär ofta ett större begreppsförråd vilket påverkar förståelsen av vad 

läsning är och hur språket kan tolkas i de skriftliga texterna.  

Förutom storleken på ordförrådet påverkar också elevernas bakgrundskunskaper förmågan att förstå 

lästa ord och texter på andraspråket. Flerspråkiga elevers kulturella skillnader i bakgrundskunskaper 

kan bidra till att eleverna inte tillgodogör sig innebörden i skolans texter. Kulbrandstads forskning om 

läsning av norska lärobokstexter (1998) ger exempel på hur flerspråkiga elever i jämförelse med elever 

med norska som modersmål associerar olika till ord beroende på storlek på ordförråd, referensramar 

och bakgrundskunskaper. Kulbrandstad (2010) summerar vad som kan göra läsning på ett andraspråk 

svår, det handlar om den flerspråkiga elevens: ”Språklige forutsetninger, lesetekniske og 

lesestrategiske forutsetninger, bakgrunnskunnskaper, innsikt i hva det innebærer å forstå tekster samt 

innsikt i egen lesing” (Kulbrandstad, 2010, s.229). 

En annan faktor som också påverkar skriftspråkstillägnande på ett andraspråk är att det tar tid att 

tillägna sig ett andraspråk (Collier, 1987; Cummins, 1981; Thomas & Collier, 1997, 2002). Redan 

tidigt 1980-tal kom Cummins (1981) fram till att det tar ca två- tre år för att utveckla en språklig bas 

på ett nytt språk, vilket innebär att behärska vardaglig kommunikation. För att utveckla en mer 

avancerad del av språket, den så kallade utbyggnaden, skolspråket eller det akademiska språket, tar det 

betydligt längre tid beroende på hur gammal eleven är när språktillägnandet börjar. Cummins (2000) 

menar dock att det tar minst fem år för en elev att tillägna sig en skol- och kunskapsrelaterad 

språkbehärskning på en åldersrelevant nivå i ett andraspråk. För att elever ska kunna utveckla språk 

och kunskap på ett språk som de från början inte behärskar på en infödd nivå lyfter Schleppegrell 

(2012) vikten av att undervisningen utgår från det språk eleven redan behärskar.  

Utmaningar för skolan blir att skapa förutsättningar för samverkan mellan modersmålslärare, 

studiehandledare i modersmål och övriga lärarkategorier för att kunna arbeta utifrån elevens språkliga 

bas. Utifrån elevernas språkliga bas kan sedan skolan arbeta med att utveckla både elevernas olika 

språk och det akademiska språket i de olika skolämnena genom till exempel språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (Axelsson, 2015; Hajer & Meestringa, 2014). 

3.1.4 Överföring av språkliga kompetenser 

Forskning om skriftspråkstillägnande på ett andraspråk visar att det finns en relation mellan första- och 

andraspråkskompetenser. Ett väl utvecklat förstaspråk har positiva effekter på skriftspråkstillägnandet 

på ett andraspråk (Abu-Rabia & Siegel, 2003; Geneese et al., 2008; Hedman, 2009). Eleverna kan få 

en positiv läsutveckling på andraspråket om de samtidigt får läsundervisning på modersmålet. Abu-

Rabia och Siegels (2003) studie om arabisktalande elever som lärde sig att läsa på tre olika språk visar 

att flerspråkighet påverkar läsförmågan på tre språk positivt. I Tvingstedts och Salamehs studie (2011) 
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beskrivs läsutveckling hos en grupp elever som lätt lärde sig att läsa, först på sitt modersmål arabiska 

och sedan på sitt andraspråk svenska. Detta kan förklaras i Cummins hypotes (1981) om att 

kompetenser relaterade till litteracitet och skolspråk överförs mellan ett första- och andraspråk och att 

elever har nytta av de kunskaper i det ena språket när de läser och skriver i det andra. Flerspråkiga 

elever som kan läsa och skriva på förstaspråket har en fördel på andraspråket i jämförelse med 

flerspråkiga elever som inte kan det. Exempel på kompetenser som överförs mellan språk är 

avkodning, fonologisk medvetenhet och generella läsförståelsestrategier (Geneese et al. 2008). 

Bialystok (2004) har i olika studier också konstaterat andra positiva effekter av flerspråkighetens 

påverkan såsom metaspråklig medvetenhet, kreativt tänkande och kommunikativ förmåga.  

3.1.5 Olika ortografier  

Ytterligare en faktor som kan påverka flerspråkiga elevers tillägnande av skriftspråket är språkens 

ortografier, det vill säga olika sätt att nedteckna eller stava språk. En regelbunden eller ytlig ortografi 

innebär att det finns en stor överensstämmelse mellan fonem och grafem där finskan är ett tydligt 

exempel med sin ljudenliga stavning. En oregelbunden eller djup ortografi innebär att 

överensstämmelsen mellan fonem och grafem är liten som i till exempel engelska (Salameh, 2012). 

Olika ortografier påverkar läsutvecklingen på olika sätt. Seymour, Aro och Erskine (2003) undersökte 

nybörjarläsning på 13 olika europeiska alfabetiska språk och fann att eleverna lärde sig att läsa olika 

snabbt beroende på vilken ortografi de lärde sig att läsa på. Elever från en majoritet av de europeiska 

länderna i studien lärde sig att läsa korrekt och med flyt innan slutet av årskurs ett. Det var de som 

lärde sig att läsa på mer regelbundna ortografier som finska, spanska, italienska och tyska. Undantaget 

var elever som lärde sig att läsa på franska, portugisiska, danska och framförallt på engelska. På dessa 

mer oregelbundna ortografier tog det upp till tre år innan eleverna nådde samma läsförmåga som de 

övriga. Dessa resultat visar grundläggande skillnader i hur kopplingen mellan fonem och grafem och 

lässtrategier utvecklas i förhållande till språkets ortografi (Ziegler & Goswami, 2005).  

Svenska språket kan sägas ligga någonstans mellan exemplen på regelbundna och oregelbundna 

ortografier. I svenska stämmer vokalerna i tal och skrift övervägande väl medan konsonanternas 

samstämmighet är betydligt mindre (SAOL, 2015). När elever möter ett nytt skriftspråk kan även 

stavelsestrukturen göra att det blir svårt att tillägna sig skriftspråket. Salameh (2012) ger exempel på 

svenska ord med långa konsonantförbindelser som ordet västkustskt vilket kan vara svårt att stava för 

elever som till exempel talar spanska och finska som inte tillåter så många konsonanter i rad. Även 

grammatisk komplexitet kan i vissa språk som till exempel arabiska utgöra en större svårighet än hur 

regelbunden eller oregelbunden en ortografi är.  

Kunskap om hur olika språks ortografier är uppbyggda och hur de förhåller sig till varandra kan ge 

skolan möjlighet att organisera och utveckla läs- och skrivundervisningen för alla elever. Bøyesen 

(2006) lyfter betydelsen av att skolans lärare och modersmålslärare samverkar kring läs- och 

skrivundervisningen. Bland annat så kan modersmålslärare beskriva sitt eget språks ortografi och göra 

jämförelser med andraspråkets ortografi vad gäller likheter och skillnader samt beskriva sina 

erfarenheter av att tillägna sig ett andraspråk. 

3.1.6 Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning 

Att förebygga läs- och skrivproblematik är en utmaning för skolan när det gäller flerspråkiga elever. 

När svårigheter med läsning och skrivning uppstår kan frågan ställas om det handlar om specifika läs- 

och skrivsvårigheter som dyslexi eller om olika aspekter associerade till andraspråksläsning. Vad i en 

given flerspråkig elevs läs- och skrivutveckling kan tyda på specifika svårigheter och vad är typiska 
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effekter av att eleven har svenska som sitt andraspråk och har utvecklat modersmålet i en 

minoritetssituation? Hyltenstam (2010) resonerar att både forskare och lärare uttrycker att det är svårt 

att avgöra i de enskilda konkreta fallet eftersom det är många olika faktorer som påverkar i det 

komplexa sammanhanget. 

Flera forskare tycks dock vara överens om vikten av att kartlägga elevers alla språk för att kunna göra 

en heltäckande bedömning av elevers läs- och skrivsituation samt att kunna uppmärksamma de 

flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Abu-Rabia & Siegel 2003; 

Geva, 2006; Hedman, 2009; Salameh, 2003). Samtidigt lyfts det i forskningen att det saknas redskap 

för att lärare ska kunna kartlägga flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling på elevens alla språk. 

De redskap för kartläggning av flerspråkiga elevers läsning och skrivning som finns är i regel 

utvecklade på eller översatta till de nationella majoritetsspråken och normeras9 ofta utifrån enspråkiga 

individer (Hedman, 2009). Enligt Statens beredning för medicinsk utrednings rapport (SBU, 2014) går 

det dessutom inte att avgöra vilka svenska testmetoder som är tillräckligt tillförlitliga för att 

uppmärksamma och utreda läs- och skrivsvårigheter/dyslexi då det saknas studier som utvärderar 

testernas tillförlitlighet, även om vissa tester har en vetenskaplig förankring.  

Enligt Hedman (2009) finns det väldokumenterade problem med att testa språkliga förmågor på ett 

språk som individen inte behärskar, kanske dessutom i en obekant kulturell kontext. Normativ testning 

har även kritiserats för att inte ge någon vägledning i undervisningen. Grosjean (1998) menar att 

forskare noga bör kartlägga och redovisa olika förutsättningar som leder till individuella skillnader hos 

flerspråkiga individer, eftersom risken finns att man utgår från en idealiserad andraspråksinlärare. 

Andra forskare menar att det är en omöjlig uppgift att konstruera ett helt rättvisande tvärkulturellt 

testinstrument vid identifiering av dyslexi (Geva, 2000). 

Användning av kartläggningsredskap som inte prövar i vilken utsträckning resultaten avviker från en 

normalfördelningskurva kallas ibland dynamisk testning (Elbro, Daugaard & Gellert, 2012). Vid 

dynamisk testning ligger fokus på hur individen tar sig an uppgifterna i stället för i vilken utsträckning 

resultaten avviker från en normalfördelning. Bøyesen (2007) betonar vikten av att flerspråkiga elever 

deltar i standardiserade10 screeningtest11 på sitt andraspråk så att skolan inte missar de elever som kan 

behöva stöd i sin läs- och skrivutveckling. Men också att resultaten behöver följas upp med en 

dynamisk kartläggning av elevens läsning och skrivning på modersmålet för att skolan bättre ska 

förstå vad elevernas eventuella svårigheter bottnar i. För att få en så god bild som möjligt av 

flerspråkiga elevers hela läs- och skrivsituation och eventuella behov av särskilt stöd lyfts betydelse av 

samverkan mellan modersmålslärare, övriga lärare och specialpedagoger, eftersom det både behövs 

kunskaper om elevers förstaspråk, andraspråk och om läs och skrivsvårigheter (Hyltenstam, 2010). 

                                                      
9 Normering avser en statistisk behandling av testresultat för att ange någon form av standardpoäng. Ett 

tillräckligt stort antal individer behöver delta i utprövningen för att normeringen ska anses vara 

tillförlitlig (SBU, 2014). 

10 Standardiserade test utprövas på en större grupp, t.ex. en viss årskurs eller en åldersgrupp. 

Testpoängen omvandlas till standardpoäng i en standardskala, t.ex. stanineskalan (SBU, 2014). 

11 Screeningtest används för att screena, att skilja ut en grupp för närmare undersökning eller forskning 

(SBU, 2014). 
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3.2 Samverkan kring flerspråkiga elevers läsning 

och skrivning 

Föreliggande studie fokuserar på specialpedagogers och modersmålslärares samverkan kring 

flerspråkiga elevers läsning och skrivning. Begreppet att samverka definieras utifrån Danemark (2005) 

som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 

avseende ett definierat problem och syfte” (s. 15). Begreppet att samverka skiljer sig gentemot det mer 

allmänna begreppet att samarbeta, något som man gör dagligen utan att kanske närmare fundera över 

det. Att samverka innebär att olika yrkeskategorier som till viss del har olika utbildningar, som är 

styrda av delvis olika regelsystem och som verkar i olika organisatoriska positioner arbetar mot ett 

gemensamt mål.  

Svensk forskning om själva samverkan mellan modersmålslärare och specialpedagoger är inte särskilt 

omfattande. I både nationella och internationella studier lyfts dock betydelsen av samverkan mellan 

modersmålslärare och tvåspråkiga lärare som behärskar modersmålet och övriga lärare som behärskar 

andraspråket när det gäller läs- och skrivundervisning för flerspråkiga elever (August & Shanahan, 

2012; Axelsson, 2015; Thomas och Collier, 1997, 2002; Tvingstedt, 2011; Wigerfelt & Morgan, 

2011). Samverkan lyfts som betydelsefull eftersom flerspråkiga elever kommer till skolan med olika 

språkliga kompetenser, bakgrundskunskaper och föreställningar om vad läsning och skrivning innebär 

(Obondo & Benckert, 2001). Elever förväntas vanligtvis att tillägna sig skriftspråket på sitt andraspråk 

(Hyltenstam, 2010) men ibland på två språk samtidigt och i olika ämnen som svenska, svenska som 

andraspråk och modersmål vilket alltså i sig kräver att lärare som undervisar i läsning och skrivning 

samverkar. Att utgå från det språk som elever redan behärskar har även visat sig vara en framkomlig 

väg för att utveckla språk och kunskap på ett andraspråk (Cummins, 2000; Schleppegrell, 2012). När 

det gäller kunskaper om olika språks uppbyggnad och påverkan på elevers läs- och skrivutveckling 

samt hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig och kan kartläggas bygger det på ett flerspråkigt 

perspektiv (Hedman, 2009). Därför blir det betydelsefullt att specialpedagoger som har kunskaper om 

kartläggning av och arbete med läsning och skrivning på andraspråket och modersmålslärare som har 

kunskaper om arbete med läsning och skrivning på modersmålet samverkar. 

I det följande beskrivs forskning som behandlar samverkan kring flerspråkig läs- och 

skrivundervisning samt modersmålslärares och specialpedagogers praktiker i skolan, 

modersmålsundervisning och specialpedagogiskt stöd och förutsättningar för samverkan dem emellan. 

3.2.1 Samverkan kring läs- och skrivundervisning på olika språk 

I en omfattande longitudinell studie om tvåspråkiga undervisningsmodeller i USA lyfter Thomas och 

Collier (1997, 2002) fram både vikten av att utveckla elevernas alla språk och vikten av samverkan 

mellan olika yrkeskategorier. Detta för att flerspråkiga elever ska få en positiv språk – och 

kunskapsutveckling och i förlängningen skolframgång. Resultaten från studien visade att elever som 

undervisats parallellt på sina båda språk, modersmål och andraspråk, under minst sex år nådde bättre 

resultat än enspråkiga elever. De nådde också bättre resultat än tvåspråkiga elever som fått mer 

begränsad undervisning på modersmålet. Forskarna beskriver både vikten av samverkan mellan elever 

och mellan lärare. De flerspråkiga elever som deltog i samarbetsinriktad undervisning i form av 

temaarbeten och processorienterat skrivande etc. tillsammans med jämnåriga majoritetselever nådde 

högre resultat i skolan. De flerspråkiga eleverna i dessa skolor sågs som en tillgång och deras 

modersmål respekterades och användes aktivt i undervisningen. En viktig förutsättning för detta arbete 



15 

 

var att lärarna var välutbildade och erfarna samt att de samverkade och fick tid till gemensam 

planering och utvärdering.  

Kulbrandstad (2010) beskriver en undersökning i en norsk studie av tidig läsundervisning för 

flerspråkiga elever. Innan studien startade utgick Kulbrandstad från att eleverna var indelade i två 

grupper: de som fick läs- och skrivundervisning på modersmålet och de som fick läs- och 

skrivundervisning på norska. Det visade sig att flera elever befann sig i en tredje grupp, vilka lärde sig 

att läsa och skriva på två språk samtidigt, både på norska och på sitt modersmål. Den vanligaste 

situationen var att eleverna arbetade med läsning och skrivning i tre olika kontexter: på 

modersmålstimmen, på timmarna i norska som andraspråk och på timmarna på norska tillsammans 

med klassen. De olika lärarna i studien samverkade i liten utsträckning. Kulbrandstad (2010) hävdar 

att för att få undervisningen att fungera för eleverna skulle lärarna ha behövt koordinera sitt arbete 

bland annat när det gäller läsmetoder och arbetet med vad som är gemensamt och vad som skiljer åt 

när det gäller bokstäver och ljud i de olika språken. 

Även i Tvingstedts och Salamehs (2011) studie gällande läsning och skrivning på arabiska och 

svenska lyfts ett bristperspektiv fram när det gäller samverkan mellan lärare. I studien undersöktes om 

tvåspråkig undervisning påverkade flerspråkiga elevers läsförmåga i svenska. Studien utgick från 

forskning som visar på positiva samband mellan en väl utvecklad språkbehärskning på modersmålet 

och tillägnandet av ett nytt skriftspråk på andraspråket (Geneese et al. 2008). En grupp flerspråkiga 

elever som först lärde sig att läsa på arabiska och sedan på svenska jämfördes med en grupp 

flerspråkiga elever som enbart lärde sig att läsa på svenska. Av resultaten framgick att den tvåspråkiga 

undervisningen i liten utsträckning påverkade elevernas läsförmåga på svenska. En av faktorerna som 

påverkade resultatet negativt var att det rådde brist på samverkan mellan lärarna i svenska och lärarna i 

arabiska. Enligt lärarna handlade det om brist på tid för gemensam planering kring hur undervisningen 

skulle organiseras (Wigerfelt & Morgan, 2011).  

Det tre studierna stödjer resonemanget att om de olika lärarkategorierna som undervisar i läsning och 

skrivning ges förutsättningar och hittar former för samverkan kan de få överblick över och kunskap 

om flerspråkiga elevers läsutveckling på elevers alla språk och elevers hela läs- och skrivsituation. 

Forskning som visar på orsaker till att det råder brist på samverkan mellan modersmålslärare och 

övriga lärare i den svenska skolan slår fast att det till viss del kan förklaras utifrån modersmålsämnets 

organisation, innehåll och utförande (Hyltenstam & Tuomela, 1996; Tuomela, 2002; Bunar, 2010). 

3.2.2 Modersmålsundervisning, studiehandledning och 

modersmålslärares praktik 

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till modersmålsundervisning i skolan. 

Om elever som är berättigade till modersmålsundervisning behöver det, ska de även få 

studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning är en stödåtgärd som innebär undervisning på 

modersmålet i ämnen där stödbehov konstaterats (Vetenskapsrådet, 2012). Trots detta finns det en 

klyfta mellan politiska intentioner och organiseringen av modersmålsundervisningen. Å ena sidan 

stödjs modersmålsundervisningen på central lagstiftnings- och myndighetsnivå och å andra sidan 

beskrivs verksamheten som marginaliserad (Bunar, 2010).   

Modersmålsundervisningen är frivillig att delta i och är oftast organiserad utanför skolans ordinarie 

timplan med mellan 20-80 minuters undervisning i veckan per elev, trots en omfattande kursplan. 

Vissa modersmålslärare för en ambulerande tillvaro mellan många skolor för att få ihop sin 

undervisningstid (Vetenskapsrådet, 2012). Modersmålslärarna i sig utgör en heterogen grupp och 
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deras utbildningsbakgrund varierar avsevärt. Det finns modersmålslärare med pedagogisk examen från 

ursprungslandet eller med modersmålslärarutbildning i Sverige men också modersmålslärare som 

saknar både utbildning och tidigare erfarenheter av undervisning (Vetenskapsrådet, 2012). Enligt 

Bunar (2010) pågår en nedrustning av modersmålsundervisningen genom ”ständiga ifrågasättanden, 

dåliga resurser, outbildade lärare, allmänhetens, föräldrarnas och elevernas felaktiga föreställningar 

och låga status” (Bunar, 2010, s.74).  

En effekt av att förlägga modersmålsundervisningen utanför elevernas ordinarie skoltid är att den 

pedagogiska dialogen och den sociala samvaron mellan modersmålslärarna och elevernas övriga lärare 

uteblir. Tuomela (2002) uttrycker att ”modersmålslärare har normalt inte heller möjligheter att 

medverka i arbetslag och kan därför inte tillföra pedagogiska perspektiv utifrån sina kunskaper” 

(Tuomela, 2002, s.54). En annan effekt är att det skapas en orimlig lärandesituation för eleverna. Det 

är tröttsamt att delta i modersmålsundervisningen efter den ordinarie skoldagens slut vilket kan leda 

till ointresse och okoncentration. Enligt Tuomela (2002) är det de mest motiverade eleverna som 

fortsätter att delta under dessa villkor.  

Samtidigt visar flera forskningsstudier och myndighetsrapporter att modersmålsundervisningen har 

betydelse för enskilda elevers skolframgång. Elever som under hela sin skoltid deltar kontinuerligt i 

modersmålsundervisning trivs bättre i skolan, upplever större trygghet i skolarbetet och når bättre 

studieresultat än de elever som inte deltar (Hill, 1996; Hyltenstam & Tuomela, 1996; SKL, 2010; 

Thomas & Collier, 1997, 2002; Tuomela, 2002). Hedmans studie (2009) visar en klar koppling till 

elevers läs- och skrivförmåga och modersmålsundervisning. De elever som hade haft 

sammanhängande modersmålsundervisning i spanska under minst sju år, hade bättre resultat i test av 

både muntlig och skriftlig språkbehärskning både på spanska och svenska än de elever som hade haft 

mer begränsad undervisning i spanska.  

Bunar (2010) beskriver en ökad efterfrågan på modersmålslärares kompetens och deltagande i övrig 

undervisning i skolan. Modersmålsundervisning i form av studiehandledning har vunnit alltmer 

legitimitet, i synnerhet när det gäller nyanlända elever. Anledningen är att eleverna inte ska tappa för 

mycket i ämneskunskaper, oavsett vilket språk lärandet sker på (Bunar, 2010). Modersmålslärarnas 

kompetens och deltagande i skolans lärarsamverkan efterfrågas även i skolans uppdrag att kartlägga 

var de nyanlända eleverna befinner sig i sin läs- och skriv, språk- och kunskapsutveckling (Bunar, 

2015).  

3.2.3 Specialpedagogiskt stöd och specialpedagogers praktik 

I internationella och nationella studier lyfts frågeställningen om flerspråkiga elever får rätt stöd i sin 

läs- och skrivutveckling. Cline och Shamsi (2000) undersökte hur många elever som fick 

specialpedagogiskt stöd på grund av läs-och skrivsvårigheter på en skola i norra London. Resultatet 

visade att ca 26 % av alla elever fick specialpedagogiskt stöd medan endast 3,6 % av de flerspråkiga 

eleverna fick det. Skolan tolkade det så att de flerspråkiga elevernas problem med läsning och 

skrivning i första hand berodde på att eleverna inte hade utvecklat andraspråket i tillräcklig grad. 

Andra studier har visat att flerspråkiga elever är överrepresenterade i specialundervisning (Cummins, 

2000). Giota och Emanuelsson (2011) kommer fram till liknande resultat att flerspråkiga elever till 

viss mån är överrepresenterade när det gäller särskilt stöd i den svenska skolan.  

I den svenska skolan har elever rätt att få det stöd de behöver oavsett svårigheter. Enligt skollagen 

(SFS 2010:800) ska skolan tidigt uppmärksamma elever som riskerar att inte utvecklas i riktning mot 

utbildningens mål och som kan vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid utredning av 
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flerspråkiga elevers behov av särskilt stöd ska samverkan ske med en person som kan ge språkligt stöd 

för att få en bild av elevens hela skolsituation och eventuella behov av särskilt stöd. Trots detta menar 

Salameh (2012) och Hedman (2009) att skolan väntar längre med att utreda om flerspråkiga elever är i 

behov av särskilt stöd jämfört med enspråkiga elever. Flerspråkiga elever med problem med läsning 

och skrivning uppmärksammas alltså senare än enspråkiga elever.  

I Lindéns studie (2010) efterfrågade specialpedagoger och modersmålslärare möjligheter till 

samverkan vid utredning av särskilt stöd gällande flerspråkiga elever som hade uppmärksammats för 

problem med läsning och skrivning. Specialpedagogerna och modersmålslärarna ansåg dock att 

samverkan hindrades av olika faktorer som brist på resurser, tid och plats att mötas på. Det fanns ingen 

struktur på skolorna för hur samverkan skulle ske mellan de olika yrkeskategorierna utan samverkan 

blev upp till varje enskild medarbetare. 

När det gäller specialpedagogers praktik är svensk forskning inte särskilt omfattande. I Göranssons, 

Lindqvists, Klangs, Magnussons och Nilholms enkätstudie (2015) som handlar om specialpedagogers 

och speciallärares arbete och utbildning går att utläsa att det är få övergripande studier som lyfter 

”vilka speciella kunskaper yrkesrollerna representerar, hur yrkesrollerna praktiseras samt vilka grunder 

de har för att göra anspråk på vissa kunskaper och arbetsuppgifter framför andra yrkesgrupper” 

(Göransson et al. 2015, s. 14). Göranssons et als. studie (2015) visar att de kunskaper som formuleras i 

examensordningarna och som flertalet specialpedagoger och speciallärare arbetar utifrån utgår från att 

skolproblem kan ses ur ett mer relationellt perspektiv där faktorer på olika nivåer i miljön anses vara 

orsaken till att vissa elever hamnar i skolsvårigheter istället för traditionellt perspektiv där 

skolsvårigheter ses i främsta hand som orsakade av egenskaper hos eleverna.  

Vidare visar studien att yrkesgrupperna inte kontrolleras av statens styrning varken när det gäller 

arbetsområden eller arbetsuppgifter. Specialpedagoger och speciallärare nämns inte i skollagen (SFS 

2010: 800) utan den som äger professionell jurisdiktion att besluta, organisera och bedriva 

utvecklingsarbete i förhållande till det specialpedagogiska arbetet är rektor. Andra grupper som 

förväntas att arbeta med skolsvårigheter som till exempel skolpsykologer och kuratorer och som bland 

annat handleder skolpersonal, nämns i skollagen gällande elevhälsans omfattning vilket däremot inte 

specialpedagoger och speciallärare gör. Det efterfrågas endast ”tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010: 800, 2 

kapitlet 25 §). Enligt Göransson et al. (2015) blir det då viktigt för yrkesgruppernas utövande hur 

specialpedagoger och speciallärare skapar informell auktoritet då det inte finns formell auktoritet 

fastställd i lagar eller förordningar. Det behörighetsområde som yrkesgrupperna förfogar över blir 

lokalt förhandlingsbart.  

Sammanfattningsvis visar Göranssons et als. studie (2015) att specialpedagogerna och speciallärarna 

gör anspråk på ett brett men tydligt kunskapsområde utifrån ett relationellt perspektiv och som inte 

skiljer sig mellan specialpedagoger och speciallärare. Vidare gör yrkesgrupperna anspråk på 

kunskaper att undervisa både enskilda elever som grupper av elever i behov av särskilt stöd, 

specialpedagogiska utredningar och kartläggningar, samverkan mellan olika yrkeskategorier, 

handledning av kollegor, kvalificerade samtal med kollegor och vårdnadshavare, förebyggande arbete 

samt att leda utvecklingsarbete (Ahlefeld Nisser, 2014; Göransson et al. 2015).  

3.2.4 Förutsättningar för samverkan  

Specialpedagoger och modersmålslärare som utgör två olika praktikgemenskaper och som delvis har 

olika uppdrag kan även ha olika organisatorisk tillhörighet vilket påverkar samverkan (Göransson et 
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al. 2015; Vetenskapsrådet, 2012). Specialpedagoger tillhör vanligtvis skolans elevhälsoteam och kan 

ha delvis olika funktion beroende på skolors arbetssätt och struktur (Göransson et al. 2015). 

Modersmålslärare kan å sin sida dels vara anställda på en skola eller på många olika skolor och tillhöra 

en övergripande modersmålsenhet i en kommun (Vetenskapsrådet, 2012). För att samverkan mellan 

olika praktikgemenskaper som har olika organisatoriska tillhörigheter ska fungera lyfts betydelse av 

kunskap om förutsättningar och påverkansfaktorer för samverkan (Hylander, 2011).     

Bland annat betonas vikten av förankring i ändamålsenliga organisationer, regelverk som 

samstämmer, tydlig målformulering, tillräckliga resurser och ett gemensamt synsätt (Danemark, 

2005).  Även rektorernas roll som ledare för att skapa förutsättningar för samverkan lyfts som 

betydelsefull (Hylander, 2011). Relationella faktorer som social gemenskap i personalgrupper och 

relationer mellan lärare och mellan elever betonas också som viktiga förutsättningar för att skapa 

miljöer för samverkan (Westling Allodi, 2013). Vidare betonas gemensam problemförståelse, att de 

olika yrkeskategoriernas kompetens blir synlig för att kunna bidra med sina specifika kunskaper och 

att det i samverkan inte behöver skapas samförståndslösningar kring gemensamma frågeställningar. 

Olikheterna ses som grunden för och styrkan i samverkan (Hylander, 2011).  

I arbetet med att ge flerspråkiga elever goda förutsättningar att tillägna sig skriftspråket lyfts just 

betydelse av att olika yrkeskategorier bidrar med sin specifika kompetens (Hedman, 2009; 

Hyltenstam, 2010). För att stödja samverkan mellan olika praktikgemenskaper som till exempel 

specialpedagogers och modersmålslärares beskriver Star och Griesemer (1989) i sin forskning att 

redskap kan uppfylla en specifik funktion genom att utgöra en länk i samverkan.  

Star och Griesemer (1989) undersökte några forskares arbete med att utveckla ett naturhistoriskt 

museum i Kalifornien, 1907-1939, vilket krävde samverkan mellan många olika aktörer som 

administratörer, professorer, amatörbiologer, jägare och bönder. De olika aktörerna hade skilda 

verksamheter som forskning, administration, friluftsliv, jakt och jordbruk. Star och Griesemer (1989) 

liknade dem vid deltagare i ett nätverk som sträckte sig över ett antal korsande sociala världar. Trots 

aktörernas skilda verksamheter så hade var och en av dem ett intresse och ett motiv att på sitt sätt bidra 

till museets insamling av växter och djur och på så sätt värna om Kaliforniens natur.  

I samverkan med att samla in växter och djur och katalogisera dem användes till exempel redskap som 

kartor och listor över olika arter. Redskapen användes delvis på olika sätt av de olika aktörerna 

beroende på användning och tolkning av dem. Arbetet med att utveckla museet fokuserade på 

avgränsning till Kaliforniens natur, ett mål som delades av många deltagare, universitetets president, 

sponsorer, naturälskare och den lokala societeten. Det gemensamma målet gav forskarna ett 

avgränsande fältlaboratorium som gav deras forskningsfrågor ett regionalt, geografiskt syfte. För 

administratörerna gav det regionala fokuset dem mandat att arbeta för folket i staten. För 

amatörbiologerna som bekymrade sig för floran och faunan i sin stat gav forskningsprojektet dem 

möjligheter att nå sitt mål att bevara och konservera arterna. Detta gav Kalifornien självt statusen som 

gränsobjekt, ett objekt som lever i multipla sociala världar och som har olika identitet i var och en av 

dem (Star & Griesemer, 1989). Aktörerna i samverkan kunde utifrån den gemensamma strävan att 

värna om Kaliforniens natur delta på sitt eget sätt. De som hade intresse och behov av att 

kommunikationen och samarbetet fungerade behövde till viss del anpassa sig men behöll sin autonomi 

i samverkan (Star & Griesemer, 1989; Star, 2010).  

Samverkan mellan de olika aktörerna på museet som representerade olika sociala världar kan 

översättas till skolans olika praktikgemenskaper där modersmålslärare och specialpedagoger delvis 

representerar två skilda sociala världar och med krav på samverkan. Precis som aktörernas 
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gemensamma uppdrag för Kalifornien har modersmålslärare och specialpedagoger ett gemensamt 

uppdrag: de gemensamma eleverna och deras lärande och skolframgång.  

För att redskap ska få funktion av gränsobjekt anser Star och Griesemer (1989) att de behöver vara 

tillräckligt plastiska, anpassningsbara, för att kunna anpassa sig till lokala behov och de krav olika 

aktörer med olika erfarenheter ställer. Samtidigt behöver de vara tillräckligt robusta, hållbara, för att 

upprätthålla sin identitet när de används av olika aktörer med olika syften. Gränsobjekt kan vara både 

abstrakta och konkreta. De kan ha olika innebörd i olika sociala världar men dess struktur är allmänt 

känd, igenkänningsbar i mer än en värld och ett medel för meningsfull och innehållsrik förhandling 

mellan världarna (Star & Griesemer, 1989).  

I samverkan mellan olika aktörer som representerar olika sociala världar, kan ett redskap endast få 

funktionen av ett gränsobjekt om det kommer till nytta för de olika deltagarna. Aktörerna måste välja 

att använda redskapet för att det ska vara ett gränsobjekt (Strandberg, 2013a). Enligt Star och 

Griesemer (1989) och Star (2010) tillåter gränsobjekt att olika grupper samverkar utan att det råder full 

konsensus mellan deltagarna. Star och Griesemer (1989) upptäckte att konsensus mellan olika aktörer 

sällan uppstod, om det uppstod så var enigheten och samförståndet bräckligt, men samverkan fortsatte 

ändå och var ofta oproblematiskt. När deltagarnas autonomi ökade så ökade också deras 

förutsättningar både för kommunikation mellan grupperna och för att arbetet skulle bli utfört. Star och 

Griesemer (1989) definierar kärnan i begreppet gränsobjekt i dynamiken i att det inte behöver råda 

konsensus mellan aktörer som samverkar. Själva redskapet befinner sig mellan olika sociala världar 

och kan vara ostrukturerat. Vid behov kan redskapet bearbetas och anpassas lokalt för att vara 

värdefullt för arbete som är mer specialiserat (Star, 2010). När olika aktörer som representerar olika 

sociala världar samverkar är det enligt Star och Griesemer (1989) naturligt att det råder olika 

uppfattningar om och mål med verksamheterna och de olika uppfattningarna behöver varken döljas 

eller lösas. 

Teorier om gränsobjekt används bland annat inom utbildningsvetenskap för att studera vad som skiljer 

och förenar olika världar och sociala verksamheter åt och var gränserna går mellan dem (Akkerman & 

Bekker, 2011). Akkerman och Bekker (2011) beskriver studier som belyser gränser mellan olika 

yrkeskulturer, som till exempel vad som skiljer lärosäten för lärarutbildningars kultur från kulturen i 

de skolor där lärarstudenter utför sin verksamhetsförlagda praktik. Eller där lärarstuderandes portfolio 

får funktionen av gränsobjekt som möjliggör ett sätt för både mentorn på lärarutbildningen och 

handledaren på praktikskolan att följa studentens utveckling. Akkerman och Bakker (2011) lyfter 

betydelsen av den mångfald som uppstår då de olika världarna möts och gränserna korsas, antingen av 

redskap eller människor. Det skapas på så sätt underlag och förståelse för sociala och kulturella 

skillnader vilket kan ses som en resurs för lärande. Oavsett vilka lärandeprocesser som teorier om 

gränsobjekt understödjer betonar Star (2010) och Akkerman och Bakker (2011) vikten av att utgå från 

Stars och Griesemers (1989) ursprungliga definition av gränsobjekt för att kunna särskilja mot andra 

typer av objekt, vilket även är utgångspunkten i föreliggande studie.  

Enligt Strandberg (2013a; 2013b) kan så kallade samarbetsläxor mellan elever och föräldrar få 

funktionen av gränsobjekt i samarbetet mellan hem och skola. Förutsättningar för att läxorna ska vara 

robusta, hållbara, är att både elever och föräldrar oavsett utbildning och social eller kulturell bakgrund 

upplever läxorna vara ”möjliga att samtala om utan att någon upplever att läxan är besvärande eller på 

något sätt hotar deras autonomi och integritet” (Strandberg, 2013a, s.64). Läxor kan enligt Strandberg 

(2013a) vara robusta i en klass men inte i en annan. Kännetecken för plastiska, anpassningsbara läxor 

är att frågorna leder till att föräldern berättar något som har med läxans innehåll att göra och att det 
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skapar eller initierar en diskussion om något i läxan som därmed kan bidra till innehållet i 

diskussionerna i klassen och elevernas skolarbete (Strandberg, 2013a). 

East (2009) har undersökt om kursuppgifter på college kan få funktionen av gränsobjekt i ett och 

samma klassrum mellan studenter och mellan studenter och lärare. Enligt Easts (2009) tolkning av 

teorier om gränsobjekt utgör studenternas och lärarnas olika praktikgemenskaper olika sociala världar 

(jfr Star & Griesemer, 1989) fast inom samma verksamhet, inte mellan verksamheter. För att 

kursuppgifter ska få funktionen av gränsobjekt ska de leda till diskussioner och förhandlingar så att 

motsatta uppfattningar kommer till uttryck både mellan studenter och mellan studenter och lärare. 

Enligt East (2009) utgör själva innehållet i kursuppgifterna det centrala gränsobjektet 

(förhandlingsbart, robust, plastiskt och inte kontrollerbart av någon av praktikgemenskaperna) och 

stärks av att vara mångtydigt. Ju mer plastiskt och mångtydigt ett innehåll i en kursuppgift är desto 

mer och robust och hållbart blir det. 

I likhet med Easts (2009) studie undersöker föreliggande studie två olika praktikgemenskapers 

samverkan, modersmålslärares och specialpedagogers vilka arbetar inom samma verksamhet, skolan. 

Samverkan undersöks både genom modersmålslärares och specialpedagogers uppfattningar av att 

samverka och om ett flerspråkigt redskap som de samverkar kring kan ge stöd i samverkan i det 

förebyggande arbetet kring de gemensamma flerspråkiga elevernas läsning och skrivning.   
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4 Metod 

I det följande beskrivs undersökningens uppläggning och genomförande genom att redogöra för 

metodval, kartläggningsredskapet, implementeringsmodellen för kartläggningsredskapet, de två 

undersökningsgrupperna och de två olika analysmetoder som användes. 

4.1 Metodval 

Studiens fokus på samverkan mellan modersmålslärares och specialpedagogers praktikgemenskaper 

har motiverat en kvalitativ forskningsansats. Det gör det möjligt att studera deltagarnas erfarenheter 

utifrån deras eget perspektiv och analysera vad det betyder. Det mest grundläggande draget i kvalitativ 

forskning är enligt Bryman (1997) viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden 

utifrån respondenternas eget perspektiv. Enligt Creswell (2013) är kvalitativ forskning processinriktad 

och kontextrelaterad och söker svara på frågor om vad, hur och varför vilka även är bärande frågor i 

denna studie. Det är påverkansfaktorer för samverkan kring de gemensamma elevernas tidiga 

skriftspråkstillägnande som står i fokus. Vad som sker och varför det sker och frågor som rör 

förståelse, det vill säga innebörder av modersmålslärares och specialpedagogers uppfattningar av 

samverkan utifrån den kontext de befinner sig i.  

För att studera samverkan utifrån deltagarnas perspektiv har både kvalitativa intervjuer och 

frågeformulär med öppna frågor använts. Den kvalitativa intervjun kan enligt Kvale och Brinkman 

(2013) ge välgrundad kunskap om människors verklighet. Vid datainsamlingen har frågeformulär 

använts för att kunna rikta sig till ett större antal deltagare i studien. Genom att kombinera två olika 

metoder har data från frågeformulären kompletterat data från intervjuerna. Enligt Denscombe (2009) 

kan olika metoder som kombineras ge olika perspektiv och därigenom få en mer fullständig överblick 

över det som ska undersökas. 

Analysarbetet har präglats av en fenomenografisk ansats (Marton, 1981) samt teorier om gränsobjekt 

(Star & Griesemer, 1989). Studiens två analysmetoder syftar till att identifiera möjliga innebörder av 

att samverka samt undersöka om ett flerspråkigt kartläggningsredskap för avkodning och läsning kan 

utgöra stöd i samverkan. Två undersökningsgrupper har använts vid datainsamlingen, 

undersökningsgrupp 1 och undersökningsgrupp 2. 

4.2 Genomförande 

Studiens genomförande beskrivs genom att redogöra för kartläggningsredskapet som 

specialpedagogerna och modersmålslärarna har använt, implementeringsmodellen för 

kartläggningsredskapet som beskriver utbildningen i redskapet samt de två olika 

undersökningsgrupperna och de två olika analysmetoderna, fenomenografisk analys och analys utifrån 

teorier om gränsobjekt. 
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4.2.1 Kartläggningsredskapet 

Det flerspråkiga kartläggningsredskap som använts i föreliggande studie (se Bilaga 1) har utvecklats i 

Norge på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO. Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

SPSM, initierade 2011 ett samarbete med NAFO och projektledare Liv Bøyesen kring redskapet som 

på norska heter Kartlegging av leseferdighet, för att få rättigheter att ge ut en svensk version. Under 

2014 gav SPSM ut den svenska versionen av redskapet, som på svenska heter Flerspråkig 

kartläggning av avkodning och läsning, vilket består av tvåspråkiga lärarhandledningar, elevhäften 

och en exempelsamling. SPSM håller sedan 2011 utbildningar i användandet av redskapet för 

samverkande modersmålslärare och specialpedagoger. 

4.2.2 Implementeringsmodell för kartläggningsredskapet  

Figuren implementeringsmodell för kartläggningsredskapet har utformats för föreliggande studie och 

utgår från innehåll och upplägg i SPSM:s utbildning i redskapet. Implementeringsmodellen visar de 

olika faserna i arbetet med kartläggningsredskapet.  

Deltagare från undersökningsgrupp 1 och 2 genomgick utbildningen som var uppdelad på två 

utbildningstillfällen. Utbildningen riktade sig till specialpedagoger och modersmålslärare som 

arbetade tillsammans på samma skola. Innan utbildningen startade hade deltagarna läst igenom den 

tvåspråkiga lärarhandledningen, exempelsamlingen och tagit del av elevhäftena. Vid första 

utbildningstillfället gavs en bakgrund om flerspråkighet och läsning och skrivning samt om läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Vidare utbildades deltagarna i hur kartläggningsredskapet var uppbyggt och 

hur det administrerades. Mellan utbildningstillfällena genomförde modersmålsläraren kartläggningen 

på sitt modersmål med sina elever tillsammans med specialpedagogen. Modersmålsläraren var själva 

utföraren av kartläggningen och specialpedagogen deltog som observatör och assisterade vid behov. 

Specialpedagogen genomförde också motsvarande kartläggning på svenska för att det sedan skulle 

kunna göras en jämförelse med resultaten på modersmålet (se Bilaga 2). Resultatet av kartläggningen 

analyserades av modersmålsläraren och specialpedagogen tillsammans och fylldes i på en 

resultatsammanställningsblankett (se Bilaga 3). Vid andra utbildningstillfället utvärderades och 

diskuterades resultaten tillsammans med kursledningen och kursdeltagare från andra skolor. Vidare 

diskuterades vad redskapet ytterligare kunde bidra med och hur en plan kunde upprättas för fortsatt 

arbete på skolan. 
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Figur 1. Implementeringsmodell för kartläggningsredskapet 

4.2.3 Undersökningsgrupp 1 

Urval  

Insamling av data från undersökningsgrupp 1 genomfördes i februari-oktober 2013. Undersökningen 

genomfördes med 28 deltagare, 14 modersmålslärare och 14 specialpedagoger, genom 

gruppfrågeformulär 1 och 2 och genom individuella frågeformulär för att studera samverkan mellan 

modersmålslärare och specialpedagoger vid användandet av redskapet Flerspråkig kartläggning av 

avkodning och läsning. Undersökningen baserade sig på deltagare i en kommun som fick utbildning i 

redskapet av SPSM. Kommunen som var en kranskommun till en storstad hade skolor med varierande 

upptagningsområden gällande socioekonomisk bakgrund och etnisk sammansättning. Deltagarna 

skulle genomföra en kartläggning på elevens modersmål och på svenska gällande avkodning och 

läsning och sedan göra en gemensam analys av resultaten (se Implementeringsmodell, figur 1). 

Gruppfrågeformulär 1 

Gruppfrågeformulär 1 som bestod av fyra frågor delades ut vid första utbildningstillfället av 

kartläggningsredskapet i februari-2013 (se Bilaga 4). Deltagarna delades in i fem grupper och fyllde i 

formulären vid utbildningstillfället och lämnade sedan in frågeformulären. De fick information om 

bakgrunden till undersökningen och informerades igen om att det var frivilligt att delta i 

undersökningen, att man kunde avbryta deltagandet, att svaren skulle behandlas konfidentiellt och att 

frågeformulären var anonyma.  
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Individuella frågeformulär 

Vid samma tillfälle delades också de individuella frågeformulären ut. De var utformade på samma sätt 

som gruppfrågeformulären och skulle ge var och en möjlighet att enskilt besvara samma frågor i 

anslutning till det första tillfället (se Bilaga 5). Deltagarna gavs möjlighet att svara anonymt och 

skickade tillbaka formulären ifyllda i frankerade kuvert. Från de 28 

modersmålslärare/specialpedagoger som deltog i undersökningen erhölls 27 individuella 

frågeformulär. 

Gruppfrågeformulär 2 

Vid ett uppföljningsmöte för samma deltagare i oktober 2013, ifylldes gruppfrågeformulär 2. (se 

Bilaga 6). Frågorna hade en uppföljande karaktär för att undersöka nuläget gällande samverkan och 

vad som hade skett sedan sist. Av de 28 ursprungliga deltagarna, 14 modersmålslärare och 14 

specialpedagoger, deltog 17 vid det andra uppföljningstillfället, 10 modersmålslärare och 7 

specialpedagoger. Modersmålslärarna i kommunen hade under hösten 2013 fått förändrade 

anställningsvillkor vilket innebar att de endast fick undervisa i modersmålsämnet utanför elevernas 

ordinarie schema och på eftermiddagstid. Detta begränsade modersmålslärarnas möjligheter att delta 

vid uppföljningstillfället. De frånvarande specialpedagogerna hade inte fått ändrade anställningsvillkor 

utan uppgav sjukdom respektive hög arbetsbelastning som orsak till att de inte kunde delta vid 

uppföljningstillfället.  

Datamaterialet avidentifierades genom att namnen på samtliga deltagare blev borttagna, endast deras 

yrkestitel användes. Namnen på skolorna/enheterna ändrades så att man inte kunde identifiera lärare 

och i förlängningen elever. Svaren från de ifyllda frågeformulären skrevs sedan ordagrant av på dator. 

Deltagare i undersökningsgrupp 1 

Innan utbildningen startade skickades en förfrågan ut via e-post till de 28 deltagarna, 14 

specialpedagoger och 14 modersmålslärare, 21 kvinnor och 7 män, om deltagande i undersökningen.  

Deltagarna informerades om att det var frivilligt att delta i undersökningen och att svaren skulle 

behandlas konfidentiellt (se Bilaga 7). Samtliga deltagare samtyckte till att delta i undersökningen. 

 

Enhet Deltagare Grupp- 

frågor 1 

februari 

2013 

 

Grupp- 

frågor 2 

oktober 

2013 

 

Elev- 

antal 

på 

skolan 

Elever 

annat 

moders

mål 

% 

Antal 

språk 

på 

skolan  

Tallskolan 

Förskoleklass -  

årskurs 9 

Specialpedagog 1 

Speciallärare 2 

Modersmålslärare 1 

Modersmålslärare 2 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

513 80 % 31 

Granskolan 

Förskoleklass - 

årskurs 9 

Speciallärare 3 x x 448 99 % 30 

Enskolan 

Förskoleklass -  

årskurs 9 

Förberedelseklass 

Specialpedagog 4 

Modersmålslärare 3 

x 

x 

x 500 80 % 33 
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Rönnskolan 

Förskoleklass -  

årskurs 6 

Specialpedagog 5 

Speciallärare 6 

Speciallärare 7 

x 

x 

x 

 287 85 % 29 

Alskolan 

Förskoleklass -  

årskurs 9 

Speciallärare 8 x x 645 50 % 41 

Häggskolan 

Förskoleklass -  

årskurs 9 

Förberedelseklass 

Specialpedagog 9 

Modersmålslärare 4 

x 

x 

 540 95 % 29 

Övergripande 

enheten 

Kommunövergrip- 

ande enhet 

Specialpedagog 10 

Specialpedagog 11 

Modersmålslärare 5 

Modersmålslärare 6 

Modersmålslärare 7 

Modersmålslärare 8 

Modersmålslärare 9 

Modersmålslärare 10 

Modersmålslärare 11 

Modersmålslärare 12 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

   

Ekskolan 

Förskoleklass – 

årskurs 6 

Förberedelseklass 

Specialpedagog 12 

Speciallärare 13 

Modersmålslärare 13 

x 

x 

x 

x 

 

x 

370 95 % 43 

Almskolan 

Förskoleklass - 

årkurs 6 

Specialpedagog 14 

Modersmålslärare 14 

x 

x 

 

x 

x 

 

313 99 % 30 

Totalt: 9 28 28 17    

Tabell 1. Deltagare i Undersökningsgrupp 1. 

4.2.4 Undersökningsgrupp 2 

Urval  

Insamling av data från undersökningsgrupp 2 genomfördes under maj-augusti 2013. Undersökningen 

genomfördes genom gruppintervjuer för att studera samverkan mellan modersmålslärare och 

specialpedagoger vid användandet av redskapet Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning 

samt att studera redskapets stödjande funktion i samverkan. Undersökningen baserade sig på deltagare 

från olika kommuner som genomgått SPSM:s utbildning om det flerspråkiga kartläggningsredskapet 

och som hade minst ett års erfarenhet av att ha arbetat med redskapet. Deltagarna valdes på så sätt inte 

slumpmässigt utan från ett subjektivt urval där de handplockades för undersökningen. Istället för att 

använda sig av ett tvärsnitt eller ett balanserat urval kan enligt Denscombe (2009) undersökaren 

koncentrera sig på enheter som kommer att uppvisa en bredare variation för att belysa den aktuella 

forskningsfrågan.  

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes i förväg med en specialpedagog och en modersmålslärare för att göra en 

innehållsmässig granskning av intervjuguiden och kontrollera hur intervjufrågorna fungerade. 

Pilotgruppen upplevde frågorna för formellt formulerade så frågorna ändrades om till mer begripligt 
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talspråk. Ett par frågor togs också bort eftersom de inte var relevanta i förhållande till 

forskningsfrågorna. 

Intervjuer 

Intervjuerna spelades in med mp3-spelare och varade i genomsnitt ca 45 minuter. De inleddes med en 

på förhand fastställd rutin som poängterade det frivilliga deltagandet, gav information om studiens 

syfte och garanterade anonymitet och en konfidentiell hantering av de data som framkom under 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 8) i grupp med de 

modersmålslärare och specialpedagoger som hade arbetat tillsammans med kartläggningsredskapet. I 

undersökningsgrupp 1 fick deltagarna svara på frågeformulär om sin samverkan både i grupp och 

individuellt. Det individuella inslaget genomfördes inte i undersökningsgrupp 2 vilket till viss del kan 

ha utelämnat viktig data om samverkan. Det kunde eventuellt ha varit svårt att uttrycka sig kritiskt till 

samverkan inför sin kollega i intervjun.  

I frågeställningarna kring hur samverkan såg ut mellan modersmålslärare och specialpedagoger 

efterfrågades först hur samverkan såg ut i stort på skolan för att sedan kunna snäva in på frågor om 

intervjupersonernas samverkan kring kartläggningsredskapet. Vid frågeställningarna kring 

användandet av redskapet resonerades om användandet utifrån olika infallsvinklar för att sedan åter 

komma in på samverkan kring redskapet. För att besluta vilka dimensioner av intervjupersonernas svar 

som skulle följas upp med följdfrågor krävdes ett aktivt lyssnande för det som framkom, känslighet för 

den sociala relationen i intervjun och samtidigt ett fokus på kärnfrågorna. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. I vissa fall ändrades ordföljden i utskriften efter svenska 

språkets regler. Pauser, repetitioner och tonlägen inkluderades inte eftersom en litterär stil 

efterfrågades. Detta för att belysa nyanser i ett uttalande och underlätta att förmedla meningen i 

intervjupersonernas berättelse till läsaren.  

Deltagare i undersökningsgrupp 2 

Deltagarna bestod av modersmålslärare och specialpedagoger som representerade olika skolformer 

från förskoleklass och grundskola till gymnasieskola och Komvux, svenska för invandrare, Sfi. 

Deltagarna kom från olika kommuner som representerade varierade upptagningsområden beträffande 

socioekonomisk bakgrund, etnisk sammansättning och stad/förort/landsbygd. Innan studien startade 

skickades förfrågningar ut med e-post till 12 olika skolor om att delta. 22 deltagare på åtta 

skolor/enheter i fem olika kommuner tackade ja till att delta i studien. Av dessa var 9 specialpedagoger 

och 13 modersmålslärare, 18 kvinnor och fyra män. 

 

Enhet Deltagare Antal 

minuter 

Antal 

ord i 

utskrift 

Antal 

elever 

på 

skolan  

 

Elever 

med 

annat 

moders-

mål, % 

Antal 

språk 

på 

skolan 

 

Södra gymnasiet 

Språkintroduktion 

Specialpedagog 15 

Modersmålslärare 15 

Modersmålslärare 16  

37,13 4822 452 94 % 17 

Nordskolan 

Förskoleklass- årskurs 9 

Speciallärare 16 

Modersmålslärare 17 

40,30 4922 646 50 % 41 

Östskolan Speciallärare 17 33,22 3312 550 80 % 43 
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Förskoleklass- årskurs 9 Modersmålslärare 18 

Västskolan 

Förskoleklass- årskurs 6 

Förberedelseklass 

Speciallärare 18 

Modersmålslärare 19 

41,24 3356 372 95 % 43 

Sydskolan 

Förskoleklass- årskurs 9 

Speciallärare 19 

Modersmålslärare 20 

48,47 6111 446 99 % 30 

Kommunenheten 

Kommunövergripande 

enhet 

Specialpedagog 20 

Modersmålslärare 21 

Modersmålslärare 22 

53,56 5546 10833 16 % 34 

Sörskolan 

Förskoleklass- årskurs 9 

Speciallärare 21 

Modersmålslärare 23 

Modersmålslärare 24 

Modersmålslärare 25 

46,45 7204 600 95 % 20 

Norra Komvux 

Svenska för invandrare, 

SFI 

SFI-lärare med 

speciallärarkompetens 

22 

SFI-lärare med 

speciallärarkompetens 

23 

Modersmålslärare 26 

Modersmålslärare 27 

35,15 4487 26 100 % 8 

Totalt: 8 22      

Tabell 2. Deltagare Undersökningsgrupp 2. 

4.3 Analysmetod 1, Fenomenografi  

I det följande redogörs för de teorier som utöver den forskning som presenterats i forskningsöversikten 

används vid analysen av studiens resultat. För att fånga innebörder av uppfattningar av samverkan 

mellan specialpedagoger och modersmålslärare om elevers skriftspråkstillägnande, samt belysa 

användandet av det redskap i studien som utgör en länk mellan de olika praktikgemenskaperna, görs 

det utifrån fenomenografisk ansats och teorier om gränsobjekt. De två analysmetoderna samt själva 

analysarbetet utifrån varje metod beskrivs i tur och ordning under rubrikerna Analysmetod 1, 

Fenomenografi och Analysmetod 2, Teorier om gränsobjekt. 

Fenomenografin utvecklades under 1970-talet i Sverige av Marton (1981) som en kvalitativ metod i 

ämnet pedagogik för att i första hand studera lärande. Syftet med en fenomenografisk analys handlar 

om hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor med distinktionen mellan hur något är och hur 

något uppfattas vara (Larsson, 1986). Marton (1981) beskriver distinktionen som en skillnad i 

beskrivningsnivå där det ena perspektivet kallas för första ordningens perspektiv och som utgår från 

människors uttryckta uppfattningar om världen, hur något är. Det andra perspektivet som kallas för 

andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever något - hur något ter sig för någon, vilket 

är det perspektiv som fenomenografin utgår från (Larsson, 1986). Enligt Marton (1995) kan 

människan endast förstå världen som den erfars, det vill säga att världen bör ses som den komplexitet 

som utgörs av möjliga erfarenheter. Det innebär att det inte går att separera den som beskriver världen 

från den värld som beskrivs (Eriksson, 1999). Människan påverkas av de olika kontexter som hon 

befinner sig i (kulturella, politiska, sociala, ekonomiska etc.) och det mänskliga erfarandet förändras, 

vidgas och fördjupas. Samtidigt som människan utvecklar olika sätt att erfara världen utvecklas också 

gemensamma sätt att tolka och beskriva erfarenheter för att kunna nå samförstånd och enligt Marton 
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och Pong (2005) finns det ett begränsat antal kvalitativt olika sätt att uppfatta ett fenomen i en specifik 

tid och kultur. 

I fenomenografiska studier ingår ofta kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin 

uppfattning av ett fenomen med sina egna ord. De transkriberade intervjuerna utgör underlag för 

analyser som eftersträvar olika uppfattningar av det studerade fenomenet (Larsson, 1986). Avsikten 

med databearbetningen är att fånga kvalitativt skilda kategorier där uppfattningarna kan beskrivas. 

Med uppfattningar menas enligt Marton (1981) antaganden om något som människor är övertygade 

om eller tar för givet förhåller sig på ett särskilt sätt. En uppfattning kan vara något som är 

underförstått och som aldrig har reflekterats. En uppfattning kan också utgöra den referensram som 

kunskaper har samlats inom eller den grund som resonemang bygger på. Inom fenomenografin får 

forskaren utifrån sin egen kunskapsbas och egna erfarenheter tillsammans med intervjupersonerna och 

det transkriberade materialet en medskapande roll för att hitta nya eller alternativa sätt att förstå 

fenomen.  

Då det i ett fenomenografiskt analysarbete går ut på att beskriva variationen i uppfattningar, kräver 

arbetet med att gestalta variationen av uppfattningar upprepad läsning och reflektion av materialet 

(Larsson, 1986). Genom kritisk granskning av det lästa materialet kan det ”upptäckas dimensioner i 

svaren som kräver helt nya formuleringar och helt nya kategorier för att fångas in” (Larsson, 1986, s. 

31). Det centrala i analysen är jämförelser mellan olika svar med ett ständigt sökande efter likheter och 

skillnader. I analysarbetet kan till exempel intervjuer kartläggas genom olika sätt att tala om ett 

fenomen, kategoriseras utifrån de strukturella aspekter som skiljer dem åt och kategorierna benämnas 

utifrån deras särskiljande drag. Då kan en rymd av variation av kvalitativt skilda slag men 

sammanlänkade erfarande av fenomenet uppstå (Pang, 2003).  

Helheten av olika möjliga sätt att beskriva ett fenomen kallas för utfallsrum (Marton, 1981). 

Utfallsrummet tydliggörs genom att beskrivningskategorierna namnges utifrån de intervjuades utsagor 

samtidigt som de olika kategorinamnen förhåller sig logiskt till varandra. Kategorierna ska alltså vara 

väl förankrade i intervjumaterialet och den variation som finns i olika svar. Kategorierna ska också 

vara kvalitativt skilda åt och inte överlappa varandra eller uttrycka glidande övergångar från den ena 

kategorin till den andra (Larsson, 1986). I och med att ett utfallsrum föreligger har man nått fram till 

ett fenomenografiskt resultat. Resultatet beskriver alltså möjliga sätt att erfara något, och de 

strukturella aspekter som skiljer erfaranden åt (Marton, 1995).  

4.3.1 De fenomenografiska analyserna 

I det följande beskrivs analysarbetet efter transkriberingen av frågeformulären från 

undersökningsgrupp 1 och intervjuerna från undersökningsgrupp 2 utifrån fenomenografisk 

analysmetod. Studiens fokus är att undersöka fenomenet att samverka genom att belysa innebörder av 

specialpedagogers och modersmålslärares uppfattningar om att samverka.  

Utgångspunkten med analysarbetet var att se hela datamaterialet som en samlad text. Strävan efter att 

förstå vad den enskilde respondenten sa innebar att kunna hantera innehållet i intervjuerna och 

frågeformulären som kontextbundna utsagor samtidigt som att se alla intervjuer och frågeformulär 

som en helhet, en text (jfr Larsson, 1986). Vid genomläsningen av hela texten första gången skapades 

en uppfattning både om dess helhet och delar. Det blev också tydligt att intervjuaren var medskapare 

av det samtal som fördes då ett resonemang med respondenterna hade startats vid två kurstillfällen 

tidigare. 
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De följande läsningarna av texten präglades av två sätt att läsa, en sorterande och en tolkande läsning 

(jfr Marton, 1981). De delar av datamaterialet som inte handlade om fenomenet att samverka 

sorterades bort för att fokus skulle hållas på fenomenet i analysen av texten. De delar som sorterades 

bort var till exempel de inledande avsnitten till intervjuerna som kunde ses som en uppvärmning och 

etablering av kontakt inför intervjufrågorna.  

Vid sorteringen av texten ställdes frågor om vad respondenterna talade om och hur de talade om det. 

Enligt fenomenografisk analysmetod finns det en inbyggd samtidighet i att analysera vad respondenter 

talar och hur de talar om det även om fokus i det inledande skedet av analysen ligger på vad det talas 

om (Eriksson, 1999). Vid läsandet av texten så skrevs i kanten av texten vad respondenterna talade 

om, eller rättare sagt vad det talades om i den samlade textmassan. Sedan fördes vad det talades om 

över i den första spalten på ett tvåspaltat papper utifrån varje intervju och frågeformulär och i den 

andra spalten gavs ett försök att börja fånga hur respondenterna talade om det som det talades om. 

Efter upprepad läsning av textmassan visualiserades de tvåspaltade papperna genom minneskartor över 

de olika intervjuerna och frågeformulären och vad det talades om för att det skulle bli tydligare och 

lättare att få syn på hur det talades om det det talades om.  

Därefter lästes texten ytterligare några gånger. Ändringar gjordes i minneskartorna i förhållande till 

texten och sedan jämfördes minneskartorna med varandra för att kunna hitta det som kunde ses som 

uppfattningar – att förstå innebörder, det som var underförstått i intervjuerna och frågeformulären. För 

att finna det underförstådda togs respondenternas perspektiv i deras resonemang. Vilka antaganden 

kunde finnas bakom de olika resonemangen? Vilka utgångspunkter hade till exempel en viss 

modersmålslärare som ledde till att hon eller han resonerade annorlunda än en annan? 

Fenomenografisk analys strävar efter ett resultat som innehåller något nytt och meningsfullt som kan 

beskriva nya möjliga sätt att erfara något (Marton, 1995). Därför blev det i det här skedet viktigt att 

inte sortera in utsagorna i redan förutbestämda kategorier utifrån egna antaganden utan våga utmana 

för att se nya sätt att förstå specialpedagogers och modersmålslärares uppfattningar av fenomenet att 

samverka. Genom att jämföra de olika utsagorna med varandra utföll likheter och skillnader mellan de 

olika delarna i minneskartorna och mellan de olika minneskartorna. Så småningom efter upprepad 

komparativ läsning kunde ett mönster av underförstådda uppfattningar börja framträda och liknande 

uppfattningar kunde delas in i olika huvudkategorier.  

Inom de olika huvudkategorierna skapades beskrivningskategorier i ett sammanhängande system med 

sikte på att lyfta fram det som var karaktäristiskt respektive särskiljande. Beskrivningskategorierna 

namngavs och namnen som valdes skulle säga något om respektive kategori på ett sätt som hade sin 

grund i de intervjuades utsagor samtidigt som de relaterades till varandra på ett logiskt sätt så att ett 

utfallsrum uppstod. I och med att ett utfallsrum har uppstått går det att betraktas som ett 

fenomenografiskt resultat (Marton, 1995). 

4.4 Analysmetod 2, Teorier om gränsobjekt 

Studiens övergripande syfte var att undersöka fenomenet att samverka genom att fånga innebörder av 

uppfattningar hos modersmålslärare och specialpedagoger om samverkan. Ett delsyfte som utgjorde en 

kompletterande analysdel var att undersöka om kartläggningsredskapet som utgjorde en länk i 

samverkan mellan specialpedagoger och modersmålslärare kunde få en stödjande funktion i 

samverkan utifrån teorier om gränsobjekt (Star & Griesemer, 1989). Teorier om gränsobjekt beskrivs i 

studiens avsnitt Tidigare forskning – Förutsättningar för samverkan på sidan 18-20. Star och 

Griesemer (1989) introducerade begreppet gränsobjekt för att ge uttryck för hur bland annat redskap 
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kan uppfylla en specifik funktion genom att överbrygga olika praktikgemenskaper som möts i 

samverkan. I föreliggande studie används begreppen robust och plastisk för att analysera om 

kartläggningsredskapet kan få en stödjande funktion i samverkan mellan specialpedagoger och 

modersmålslärare kring de gemensamma flerspråkiga elevernas skriftspråkstillägnande. Begreppen 

beskrivs i studiens avsnitt Tidigare forskning – Förutsättningar för samverkan på sidan 19-20.  

4.4.1 Analyserna utifrån teorier om gränsobjekt 

I det följande beskrivs analysarbetet utifrån teorier om gränsobjekt av de delar av datamaterialet som 

består av intervjufrågor från undersökningsgrupp 2 som handlar om kartläggningsredskapet.  

Analysarbetet startade med genomläsning av hela intervjumaterialet för att få ett helhetsintryck och 

känsla av sammanhang för delarna som handlade om kartläggningsredskapet. Utgångspunkten med 

analysarbetet utifrån teorier gränsobjekt var att undersöka kartläggningsredskapets stödjande funktion 

i samverkan genom att utgå från specialpedagogernas och modersmålslärarnas arbete med redskapet. 

Det handlade om frågor om hur specialpedagogerna och modersmålslärarna hade använt 

kartläggningsredskapet, vad de hade fått syn på gällande enskilda elever, sin egen undervisning och 

om möjligheter och svårigheter i arbetet med redskapet.  

Enligt Star och Griesemer (1989) behöver ett redskap som kan få en stödjande funktion i samverkan 

utifrån teorier om gränsobjekt vara både robust och hållbart och plastiskt och anpassningsbart. Den 

följande läsningen kom därför att präglas av två sätt att läsa, både sorterande och tolkande utifrån 

begreppen robusthet och plasticitet. Vad i kartläggningsredskapet kunde tolkas vara robust, som 

upprätthöll sin identitet trots användandet av olika yrkeskategorier med delvis skilda uppdrag? Vad i 

kartläggningsredskapet kunde tolkas vara plastiskt i förhållande till lokala behov och de krav olika 

yrkeskategorier med olika erfarenheter ställde?  

I läsandet sorterades först innehållet i texten upp utifrån de olika faser som framträdde i intervjuerna 

om arbetet med kartläggningsredskapet. Faserna i texten sammanföll med de olika faser som fanns 

beskrivna i implementeringsmodellen för redskapet då informanterna hade genomgått de olika faserna 

i utbildningen i redskapet. De olika faserna som framträdde i intervjuerna och som fanns beskrivna i 

implementeringsmodellen handlade om den gemensamma utbildningen i kartläggningsredskapet, 

genomförandet av tvåspråkig kartläggning, den gemensamma analysen av resultat, diskussionen av 

resultatet samt planen för fortsatt arbete på skolan. De olika faserna tolkades i förhållande till 

begreppet robusthet och de kännetecken som framstod som stödjande i samverkan utifrån teorier om 

gränsobjekt (Star & Griesemer, 1989). 

Utifrån de olika faserna i arbetet med kartläggningsredskapet tolkades och sorterades sedan 

modersmålslärarnas och specialpedagogernas samtal och diskussioner i form av olika 

diskussionsfrågor. Exempel på diskussionsfrågor kunde vara om det gick att utläsa om eleverna som 

hade genomgått kartläggningen uppvisade svårigheter med sin läsning eller inte på respektive språk 

eller hur resultaten av kartläggningen kunde tolkas om man jämförde båda språken? Innehållet i 

diskussionsfrågorna undersöktes och tolkades i förhållande till begreppet plasticitet och de 

kännetecken som framstod som stödjande i samverkan utifrån Star och Griesemers (1989) 

ursprungliga definition av teorier om gränsobjekt.  

Vidare analyserades relationen mellan robusthet och plasticitet i kartläggningsredskapet. Vad i 

kartläggningsredskapet kunde både ses som robust och hållbart och plastiskt och anpassningsbart? 

Kartläggningsredskapet behövde kunna anpassas till behoven på de olika skolorna och utifrån olika 
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krav som modersmålslärare och specialpedagoger ställde och samtidigt upprätthålla sin identitet när 

det användes av olika yrkeskategorier i samverkan. 
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5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2015) beskriver att två krav behöver vägas mot varandra i all forskning. Det ena 

kravet, forskningskravet, innebär att ny kunskap utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Det 

andra kravet, individskyddskravet, innebär att individen har rätt till skydd mot olika former av skada 

och risk. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 6). Innebörden i de tre första kraven är i korthet att informera alla berörda om studien och vad 

en medverkan kan innebära. Vidare ska skriftligt eller muntligt samtycke inhämtas och slutligen ska 

uppgifter om de individer som deltagit i studien avidentifiera liksom de platser och miljöer som 

förekommer. Det fjärde kravet, nyttjandekravet innebär att datamaterialet endast används i 

forskningssammanhang. 

Under våren 2013 när uppsatsarbetet påbörjades informerades deltagarna om föreliggande studies 

genomförande och syfte via e-post. Vid första mötet upplystes deltagarna igen om studiens 

genomförande och syfte. Deltagarna samtyckte till att delta i studien både muntligt och skriftligt och 

upplystes om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång. 

Deltagarna erbjöds att ta del av intervjuutskrifter för att vara säkra på att det inte hade uppstått 

missförstånd. Kvale och Brinkman (2013) beskriver att det är ett sätt att söka säkerställa trovärdighet 

och tillförlitlighet.  

Konfidentialitetskravet beaktades genom att inte uppge deltagarnas, skolornas, enheternas eller 

kommunernas namn. Enbart deltagarnas yrkesbeteckning användes och övriga namn fingerades. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att deltagarna blev informerade om att de uppgifter som samlats in 

endast användes för forskningsändamål.   

Inom utbildningsvetenskaplig forskning kan de forskningsetiska frågorna ställas på sin spets och 

dilemman och problem uppstå eftersom det oftast är människor, barn, ungdomar och/eller deras lärare 

forskningen handlar om. Föreliggande studie använde sig av modersmålslärare och specialpedagoger 

som källa för data. Lärarna kartlade elevernas läs- och skrivutveckling på modersmålet och på svenska 

genom att använda ett kartläggningsredskap som utgår från en fonologisk förklaringsmodell av hur 

läsutveckling sker i alfabetiska språk och hur läs- och skrivsvårigheter uppstår. Det var 

modersmålslärarnas och specialpedagogernas uppfattningar om detta arbete som efterfrågades i 

studien. Hänsyn togs dock inte till modersmålslärarnas eventuella kulturspecifika syn på hur läsning 

och skrivning och läs- och skrivsvårigheter uppstår. Stämde den med den fonologiska 

förklaringsmodellen eller var det en modell som man kanske tvingades in i? 

Ett annat forskningsetiskt problem som framträdde var den dubbla rollen som kursledare på 

utbildningen av kartläggningsredskapet och som intervjuare i forskningssyfte gällande nämnda 

utbildningsinsats. Den maktrelation som enligt Kvale och Brinkman (2013) uppstår mellan intervjuare 

och intervjupersoner och där intervjuaren ofta är den mäktigare, förstärktes genom rollen som 

kursledare. Det ställde krav på personlig integritet som var avgörande för den vetenskapliga kvaliteten 

och de etiska beslut som fattades under studiens gång (Kvale & Brinkman, 2013). För att de olika 

rollerna inte skulle påverka intervjupersonernas svar klevs rollen som kursledare ur under själva 
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intervjun och fokuserades på intervjuguiden för att inta ett objektivt förhållningssätt till den speciella 

situationen.  

Andra etiska frågor som uppstod vid intervjuandet handlade om att informanterna intervjuades i grupp 

om två eller tre, modersmålslärare och specialpedagoger tillsammans. Frågorna gällde bland annat 

samverkan dem emellan och det kunde eventuellt ha varit svårt att uttrycka sig kritiskt till samverkan 

inför sin kollega i intervjun.  

Etiska aspekter kommer in vid val av forskningsproblem, vid genomförande av studien, vid 

redovisningen av arbetet och hur resultatet används. Enligt Kvale och Brinkman (2013) räcker det inte 

med att lära sig etiska principer för att bli en etisk ansvarsfull intervjuare. Det handlar om att göra 

förtätade etiska beskrivningar i relation till kontexter, berättelser, exempel och gemenskaper. Jag har 

haft förmånen att få ta del av deltagarnas berättelser, tankar, kunskaper och erfarenheter om sin 

praktik. Jag ser det som ett stort förtroende som jag förvaltar med omsorg och största respekt. 
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6 Resultat 

I resultatavsnittet redovisas modersmålslärarnas och specialpedagogernas uppfattningar av att 

samverka kring de gemensamma elevernas skriftspråkstillägnande, både i stort på skolan och kring det 

flerspråkiga kartläggningsredskapet. I avsnittet redovisas också resultat av kartläggningsredskapet som 

stöd för samverkan och resultatavsnittet delas därför in i två delar. Den första delen ”Att samverka – 

varierade uppfattningar” som utgör huvudanalysen omfattar resultat från den fenomenografiska 

analysen av datamaterialet och den andra delen ”Kartläggningsredskapet som stöd för samverkan” 

som utgör en kompletterande analysdel omfattar resultat från analysen av kartläggningsredskapet 

utifrån teorier om gränsobjekt.  

6.1 Att samverka – varierade uppfattningar 

I det följande redovisas den fenomenografiska analysen av datamaterialet med de uppfattningar om 

fenomenet att samverka som efter upprepad komparativ analys faller ut. Inom fenomenografin kallas 

helheten av olika möjliga sätt att beskriva ett fenomen för utfallsrum och de uppfattningar om att 

samverka som där faller ut har grupperats i tre olika huvudkategorier, samverkan som situation, 

samverkan som relation och samverkan som ambition. Inom varje huvudkategori framträder en 

variation av uppfattningar. Följande schema ger en övergripande bild av fenomenet att samverka och 

de tre huvudkategorierna med respektive uppfattningar: 

 

 

Resultatet presenteras först med en beskrivning av vad som kännetecknar respektive huvudkategori. 

Därefter presenteras de olika uppfattningarna inom varje huvudkategori med hjälp av schematiska 

bilder samt gestaltas i tur och ordning i text. Gestaltningen av uppfattningarna illustreras av citat och 

vägledande texter till citaten. Varje citat används bara en gång. I citaten betecknas intervjuaren med I, 

modersmålslärarna med ML och specialpedagogerna med SP. Alla namn på personer och skolor är 

fingerade.  
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6.1.1 Samverkan som situation 

Huvudkategorin samverkan som situation utgör det största utfallsrummet av fenomenet att samverka 

där flest utsagor kan grupperas. Utsagorna kännetecknas av förutsättningar för samverkan som 

påverkar modersmålslärarnas och specialpedagogernas arbetssituation. Förutsättningarna för 

samverkan består av olika organisatoriska faktorer som skolledningens uppdrag, resursfördelning, tid 

för samverkan och mötesplatser men även formella och informella regler samt kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer. Förutsättningarna för samverkan och hur de organiseras uppfattas av 

modersmålslärarna och specialpedagogerna som grundläggande och avgörande för att samverkan ska 

uppstå och där skillnader och olikheter i förutsättningarna både kan utgöra möjligheter och hinder. 

Utfallsrummet samverkan som situation rymmer tre uppfattningar där samverkan handlar om en fråga 

om organisation, en fråga om regelverk och en fråga om synsätt vilka beskrivs med hjälp av följande 

schema:  

 

En fråga om organisation 

Samverkan som en fråga om organisation kan både handla om själva organisationens struktur och hur 

den organiseras. Det centrala i uppfattningen handlar om att modersmålslärarna och 

specialpedagogerna i sin arbetssituation förhåller sig till olika organisatoriska faktorer där det 

förekommer skillnader och olikheter i förutsättningar och vilka de också har olika svårt att påverka. 

Yrkeskategorierna har olika grader av inflytande över organisationen, där specialpedagogen är den 

mest inflytelserika som representant för elevhälsan och med närhet till rektor. Modersmålslärarnas och 

specialpedagogernas situation i samverkan påverkas också av var de befinner sig i organisationen. 

Specialpedagogerna har oftast en skola som sin arbetsplats medan modersmålslärarna kan vara på flera 

olika skolor. Modersmålslärarna och specialpedagogerna kan även ha olika chefer som i sin tur 

behöver samverka kring sina anställda. Några av modersmålslärarna ingår i ett så kallat köp-säljsystem 

där deras tjänster köps in från kommunen av respektive skola. Det första citatet ger exempel på hur 

organisationen påverkar hur samverkan utformas. 

ML 17: Jag tror inte riktigt att ledningen förstår vad som ska göras. Resurserna finns, du är här, jag är 

här, lärarna är här. Men att organisera det på ett sätt så att alla som har den eleven är insatta i 

situationen hur man skulle kunna åtgärda det. Det måste de få syn på, ha hela den här bilden. För det 

verkar som, de köper ju timmar, om man köper två studiehandledningstimmar,  

SP 16: Så måste man ju ha en tanke med det på något sätt. Nu har vi de här två timmarna och det vill 

vi att de ska användas på ett bra sätt. Och jag tänker ju att det ligger på mig också att säga till att den 

och den eleven behöver mera studiehandledning. 

SP 16: Men det är också en tanke, tycker jag då, att skolledningen verkligen går ut med att nu jobbar 

ni så här och tänk på det och se till att. För det står i åtgärdsprogrammen att man ska samarbeta med 

modersmålsläraren. Men det blir det ständiga dåliga samvetet, ja visst ja, jag borde ha pratat med. 

Men det blir i korridoren så här, hur går det nu då?  
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ML 17: Om man bara träffar någon i korridoren då har man inte hunnit reflektera, man har kanske 

antecknat någonstans, det blir inte så väl genomtänkt. 

SP 16: Det blir inte det djupet på det samtalet som det kunde bli. Det är en brist. Man kan ju säga att 

barnen här har den modersmålsundervisning som de har rätt till men samtidigt ser vi inte till att det 

används på rätt sätt, det kan man tydligt se.  

ML 17: Och det är väldigt frustrerande, jag kommer hit, det är som att dra lott, kanske har jag elever i 

dag, kanske inte.  

I: Det är så, ligger det utanför schemat? 

ML 17: Ibland, eleverna är här och jag är här men det blir ingen modersmålsundervisning för de gör 

något annat. Jag kanske tar dem från mentorstid och den gången vill mentorn ha dem. Jag kanske har 

dem på något pass där de ska göra något annat idag. Vilken annan lärare som går till sin klass tänker, 

kommer jag att ha elever i dag eller inte? Det är väldigt jobbigt. 

(Modersmålslärare 17 och specialpedagog 16, Nordskolan, intervju)  

Inom uppfattningen en fråga om organisation träder specialpedagogernas och modersmålslärarnas 

frustration tydligt fram över att inte kunna styra över sin arbetssituation. Specialpedagogen i 

föregående exempel har ett visst mandat att påverka resursanvändningen när det gäller 

studiehandledning och samverkan med modersmålsläraren men har haft svårt att använda sig av den 

möjligheten. I frustrationen över arbetssituationen kan även bristen på tid ses som något som är svårt 

att påverka. Organisationen av yrkeskategoriernas arbetstid uppfattas som en stor påverkansfaktor för 

om samverkan kan ske eller inte. I följande citat samtalar specialpedagogen och modersmålsläraren 

om att hitta gemensam tid för planering kring eleverna. 

SP 17: Vi hade rätt svårt att hitta en gemensam tid, G och jag. De timmar hon är här då har hon bara 

de timmarna, jag tror hon fick ta tid när någon elev, när det föll bort någon lektion för att det var 

friluftsdag, det gick att cleara med. Hon har ju ingen tid utöver lektioner när man inte jobbar på plats 

utan hon får ju betalt per lektion. Men det gick bort några lektioner på grund av något och då kunde 

de på expeditionen säga att du kan ta tid till det. 

I: Planeringen? 

SP 17: Ja. 

I: Det måste vara enklare för dig som finns här? 

ML 18: Ja. 

SP 17: Javisst, då kan vi hitta tid mycket lättare. 

(Specialpedagog 17 och Modersmålslärare 18, Östskolan, intervju) 

Vid en omorganisation i en kommun framträder uppfattningen av samverkan som en fråga om 

organisation tydligt. Tidigare förutsättningar för samverkan i kommunen har satts ur spel. Följande 

citat ger exempel på hur samverkan är omöjlig att påverka från någon av yrkeskategorierna, likt ett 

moment 22. För att det ska gå att genomföra modersmålsundervisning behöver eleverna var lediga 

från sina lektioner och lokalerna vara tomma, för att lokalerna ska vara tomma och eleverna lediga 

behöver det ske den dag som klasslärarna slutar tidigt vilket innebär att samverkan mellan de olika 

yrkeskategorierna är uteslutet. Modersmålsläraren svarar på frågan om hur samverkan ser ut mellan 

modersmålslärare och specialpedagoger efter genomgången kurs. 

ML 4: Det har skett en omorganisation kring modersmålsundervisningen i kommunen. 

Modersmålsundervisningen har på skolan lagts till en dag per vecka på eftermiddagstid, utanför 

elevernas ordinarie schema. Klasslärarna och specialpedagogerna slutar tidigt den dagen för att 

lokalerna behövs till modersmålsundervisningen. Alltså har förutsättningarna för samverkan mellan 

klasslärare, modersmålslärare och specialpedagoger förändrats totalt. 

(Modersmålslärare 4, Häggskolan, frågeformulär) 
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I uppfattningen samverkan som en fråga om organisation framträder framför allt att 

modersmålslärarna men även specialpedagogerna till viss del har svårt att påverka förutsättningarna 

för samverkan inom organisationen. Organisationen som modersmålslärarna och specialpedagogerna 

är en del av utgör en stor påverkansfaktor för om samverkan sker eller inte. 

En fråga om regelverk 

Det centrala i den andra uppfattningen samverkan som en fråga om regelverk handlar om att 

modersmålslärarnas och specialpedagogernas samverkan styrs av yttre och inre regelverk som 

uppfattas vara svåra att påverka och förändra så att samverkan kan uppstå. I likhet med uppfattningen 

en fråga om organisation diskuteras inom en fråga om regelverk hur de yttre förutsättningarna 

påverkar samverkan. Skillnaden mellan de båda uppfattningarna ligger dock i frihetsgraden av att 

kunna påverka. Inom en fråga om regelverk finns det en lägre grad av påverkansutrymme för de båda 

yrkeskategorierna än inom en fråga om organisation där åtminstone specialpedagogen har 

påverkansmöjligheter. Regler är till för att efterlevas.  

Uppfattningen samverkan som en fråga om regelverk handlar alltså delvis om hur skolan arbetar 

genom yttre regelverk som skollagen, skolförordningarna, läroplanen et cetera. Den handlar också om 

hur skolan arbetar genom inre regelverk som bestäms lokalt i kommunen och på den enskilda skolan 

som till exempel hur det specialpedagogiska stödet till eleverna är organiserat eller hur rutinerna vid 

olika utredningar är utformade. Regelverken kan utgöra både möjligheter och hinder för 

modersmålslärarnas och specialpedagogernas samverkan och påverkar samverkansarbetet på olika 

sätt. De yttre och de inre regelverken påverkar varandra beroende på hur de är konstruerade och om de 

efterlevs eller inte. Till exempel uttrycks det tydligt i de allmänna råden om åtgärdsprogram att om 

skolan utreder behov av särskilt stöd för elever med ett annat modersmål än svenska är det viktigt att 

samarbeta med en modersmålslärare som kan ge språkligt stöd för att få en så god bild som möjligt av 

elevens förutsättningar och behov (Skolverket, 2014b). Samtidigt kan det inre regelverket vara så 

konstruerat att det yttre regelverket inte efterlevs till exempel genom att modersmålslärarna inte 

tillfrågas eller ges möjlighet att delta vid utredningar av behov av särskilt stöd.  

I det första citatet resonerar modersmålsläraren och specialpedagogen om logopedutredningar kring 

två elever. Modersmålsläraren har deltagit i utredningen genom att skicka in den flerspråkiga 

kartläggningen på elevens modersmål till logopeden utifrån logopedens förfrågan men inte varit 

delaktig i resten av utredningsprocessen eftersom det inre regelverket på skolan inte uttrycker att 

samverkan med modersmålslärare ska ske. 

ML 20: Jag känner också att jag saknar den kontakten med logopeden för jag har haft två elever som 

fick remiss och en av dem fick diagnos dyslexi, den andra, det har inte hänt någonting på grund av 

andra händelser, men svårigheterna kvarstår. Och det är fortfarande aktuellt att eleven ska gå till en 

logoped. Jag skulle vilja faktiskt att jag har sett logopedens utredning. Jag skulle vilja prata hur 

mycket mitt prov har hjälpt till. Bekräftar det hennes egna, det skulle vara ett intressant samtal.  

SP 19: Jag tycker så här att, det är något vi borde tänka på, för när logopeden har gjort sin utredning 

då kallas ju jag. Mentor och föräldrar, på det mötet borde ju du också vara med då om det gäller ditt 

modersmål så att säga. 

ML 20: Mm. Det skulle jag vilja, som sagt har jag bara haft sådana elever två gånger och en elev, det 

gick jättefort med utredningen och hon fick diagnosen bara några månader efter utredningen.  

SP 19: Men se till att du kommer med på den.  

ML 20: Jag ska se för att nästa år är det stor omorganisation när det gäller modersmål och jag vet inte 

ens om jag har jobb.  
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SP 19: Men jag menar om du nu har jobb så borde du säga åt den elevens mentor, jag vill också 

kallas till mötet.  

ML 20: Jag har kontakt med elevens specialpedagog så hon vet att jag vill.  

I: Jo men det borde väl finnas någon som ser till. 

SP 19: Det borde ju finnas en rutin, absolut. 

(Modersmålslärare 20 och Specialpedagog 19, Sydskolan, intervju) 

Elevens rätt till studiehandledning finns reglerat i skolförordningen (SFS 2011:185) och i det andra 

citatet ges exempel på hur det yttre regelverket kan påverka så att samverkan uppstår genom hur det 

inre regelverket i skolan är konstruerat. Specialpedagogen resonerar om studiehandledning och 

samverkan mellan modersmålslärare och klasslärare i förberedelseklass utifrån frågan om hur 

samverkan ser ut mellan de olika yrkeskategorierna i stort. 

SP 10: Jag tror att det mest förekommande är samverkan mellan klasslärare och modersmålslärare i 

de yngre åldrarna och då kring studiehandledning. Speciellt i våra förberedelsegrupper där ju behovet 

är allra störst. Några modersmålslärare är anställda direkt av skolan och lokalt placerade. De ingår 

mer naturligt i den vardagliga verksamheten i arbetslaget och vid elevhälsoteamsträffar. Jag tror att 

det är mindre vanligt att specialpedagoger och modersmålslärare samverkar, men det förekommer. Då 

oftast kring elever i svårigheter. 

(Specialpedagog 10, Övergripande enheten, frågeformulär) 

Det tredje citatet belyser hur skolan har svårt att leva upp till de yttre regelverken, till exempel elevers 

rätt till ledning och stimulans i sitt lärande och rätten till särskilt stöd genom hur det inre regelverket är 

utformat. Specialpedagogen svarar på frågan om hur samverkan ser ut i stort mellan de olika 

yrkeskategorierna. 

SP1: Jag är i en skola där jag är ensam specialpedagog i årkurs 1-9 på drygt 500 elever. Många av 

eleverna har speciella behov. Tiden går år till eleverna men jag räcker inte till. Jag kan bara 

konstatera olika behov och därefter återkoppla till klasslärarna, jag hinner inte samverka med 

modersmålslärarna. Jag ser ingen röd tråd i mitt arbete just nu. Detta är mycket frustrerande. 

(Specialpedagog 1, Tallskolan, frågeformulär) 

Utsagorna i uppfattningen samverkan som en fråga om regelverk beskriver fenomenet att samverka 

som att regelverket är starkt styrande för om samverkan ska uppstå. Regelverket ses som en yttre 

förutsättning för om samverkan uppstår eller inte. Regelverket uppfattas också vara något som det är 

svårt att förhandla om eftersom det är något som bör följas. Beroende på hur det yttre och det inre 

regelverket är konstruerat och om det efterlevs eller inte påverkar det i sin tur samverkan.   

En fråga om synsätt 

Den tredje uppfattningen skiljer sig åt från de två andra uppfattningarna vilka handlar om yttre 

förutsättningar i omgivningen medan en fråga om synsätt handlar om inre förutsättningar för 

samverkan, som finns inom människan. Det centrala i uppfattningen samverkan som en fråga om 

synsätt handlar om olika antaganden hos yrkeskategorierna om hur saker och ting är beskaffade, hur 

problem uppstår och hur de kan lösas vilka kan påverka samverkan och hur samverkan organiseras. 

Det handlar också om de olika yrkeskategoriernas attityder och värderingar till varandra och varandras 

uppdrag. De inre förutsättningarna uppfattas av modersmålslärarna och specialpedagogerna som 

hindrande för samverkan och svåra att påverka då de kan handla om komplexa frågor om inflytande, 

makt, identiteter, diskriminering och mångfald. De inre förutsättningarna uppfattas också som 

möjliggörande för samverkan som till exempel vid utvecklandet av en interkulturell skolmiljö där 

interkulturalitet kan ses som en process av ett gränsöverskridande och interaktioner mellan kulturer. I 
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det första citatet resonerar specialpedagogen och modersmålsläraren om när klasslärarna kommer med 

frågor till specialpedagogen och inte till modersmålsläraren om de flerspråkiga elevernas läsning och 

skrivning.  

SP 20: Jag har tänkt på en sak som du sa, att det ofta är du, ni som modersmålslärare som söker upp 

klassläraren. Det är min bild också.  

I: Ja, det är inte tvärt om? 

SP 20: Det känns oftare att jag får påminna klasslärarna om att eleven har ett annat modersmål också. 

Och har ni pratat med modersmålsläraren? Oftast har de inte det. Är det din bild också att det är du 

som är mer aktiv än klassläraren, för jag tror att det varierar på skolorna också.  

ML 21: Det varierar ja. 

(Specialpedagog 20 och Modersmålslärare 21, Kommunenheten, intervju) 

I det andra citatet resonerar modersmålsläraren om det övriga kollegiets och rektors attityder till 

modersmålsämnet och modersmålslärare och hur det påverkar samverkan. Modersmålsläraren svarar 

på frågan om vad det finns för möjligheter till samverkan i arbetet. 

ML 13: Trots att modersmål är ett ”viktigt” skolämne och har sin kursplan, i praktiken har det tyvärr 

inte samma status som andra ämnen. Detta gör att modersmålslärarna inte får samma status som 

andra när det gäller även samverkan. När jag jämför mitt nuvarande arbete med det som jag hade 

förut ser jag att mycket beror på skolledningens och den dominanta gruppen som bildar en ”kärna” 

kring ledningen har en avgörande roll för samverkan. Alltså deras personliga inställning till 

modersmål och modersmålslärarna avgör om vi inkluderas i en sådan samverkan eller inte. Skolan 

borde vara det deliberativa samtalets främsta arena för en fungerande samverkan. Så länge samverkan 

är beroende av vissa personers vilja kommer det inte att förverkligas. 

(Modersmålslärare 13, Ekskolan, frågeformulär) 

Citatet beskriver att kollegiets synsätt på modersmålsämnet och modersmålslärare kan avgöra om 

samverkan ska ske eller inte på skolan. Modersmålslärarens chans till samverkan och utbyte av 

kunskaper och åsikter kring de gemensamma eleverna är beroende av vissa inflytelserika individers 

vilja till samverkan och uppfattas som svårt att påverka. 

Modersmålsläraren i det tredje citatet uttrycker vikten av rektors prioriteringar och intresse för att 

samverkan mellan modersmålslärare de övriga yrkeskategorierna ska uppstå eller inte. 

ML 7: Skolan som organisation prioriterar inte alls samverkan i skolan. Rektorerna hinner inte eller 

är inte intresserade av att stimulera samverkan mellan alla inblandade. Det handlar om attityder både 

hos rektorer och hos många pedagoger, de ser inte vikten av modersmål och dess roll som resurs. 

(Modersmålslärare 7, Övergripande enheten, frågeformulär) 

De tre första citaten uttrycker att det övriga kollegiet och rektor inte räknar med  

modersmålslärarna och att de kan bidra till helhetsbilden av de gemensamma flerspråkiga eleverna. De 

uttrycker också att det övriga kollegiets och rektors skilda synsätt när det gäller modersmålsämnet och 

modersmålslärarnas betydelse som resurs påverkar om samverkan uppstår.  

I det sista citatet resonerar modersmålsläraren om möjligheter till samverkan genom att i kollegiet 

arbeta med komplexa frågor för att tillsammans utveckla arbetet på skolan. 

ML 13: Om samverkan grundas på skoldemokratins grundläggande principer får man så många 

möjligheter att samverka. Från att bemöta sina elever och försöka förstå dem från olika 

sociokulturella perspektiv, familjekontakter med mera. Utan en bra samverkan är detta omöjligt. Jag 

har fått möjligheter att tillsammans med andra lärare skapa en interkulturell skolmiljö för att främja 

elevernas mångkulturella utveckling. 

(Modersmålslärare 13, Ekskolan, frågeformulär) 
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I citatet har de olika yrkeskategorierna trots de faktorer som kan komplicera samverkan utvecklat 

samverkan. Skilda synsätt har inneburit att samverkan med kollegor med olika bakgrund och olika 

perspektiv på tillvaron kan ses som stimulerande och påverkar utveckling i arbetet med de 

gemensamma eleverna. Dock framträder det tydligt i uppfattningen samverkan som en fråga om 

synsätt framför allt modersmålslärarnas frustration över att inte kunna påverka de inre förutsättningar 

för samverkan som handlar om attityder och värderingar till modersmålslärarna och 

modersmålsämnet.  

6.1.2 Samverkan som relation  

Huvudkategorin samverkan som relation utgör det näst största utfallsrummet av fenomenet att 

samverka. Precis som i föregående huvudkategori samverkan som situation kan man av de utsagor 

som grupperats utläsa att samverkan som relation kännetecknas av förutsättningar för att samverkan 

ska fungera. Det som skiljer de två huvudkategorierna åt är att samverkan som relation handlar om att 

det är relationen istället för situationen som utgör de förutsättningarna som kan påverka samverkan i 

någon riktning. Relationer mellan specialpedagoger, modersmålslärare och övrig personal på skolan 

uppfattas som viktiga för att samverkan kring de gemensamma eleverna ska fungera. Att samverka 

innebär med andra ord att man relaterar till varandra på ett sådant sätt att man underlättar för arbetet 

kring de gemensamma eleverna i det dagliga arbetet. Samverkan som relation blir avgörande för hur 

modersmålslärarna och specialpedagogerna uppfattar samverkan i arbetet kring de gemensamma 

eleverna. På ett mer övergripande plan kan samverkan som relation också handla om frågor om 

skillnader i makt och inflytande mellan dem som ska samverka. Skillnader som kan bottna i till 

exempel utbildning och position. Utfallsrummet samverkan som relation rymmer fyra olika 

uppfattningar: kollegial relation, yrkesmässig relation, handledande relation och marginell relation. 

Med inspiration utifrån Eriksson (1999) har en fyrfältstablå skapats för att beskriva relationen mellan 

de fyra olika uppfattningarna. Den ena dimensionen i tablån utgör modersmålslärarnas och 

specialpedagogernas relation till varandra i hierarkisk ordning, antigen jämbördig eller över- och 

underordnad. Den andra dimensionen i tablån utgör avståndet i modersmålslärarnas och 

specialpedagogernas relation, antingen nära eller distanserad. 

 

Dimensioner Jämbördig Över- och underordnad 

Nära Kollegial relation Handledande relation 

Distanserad Yrkesmässig relation Marginell relation 

 

Den kollegiala relationen kännetecknas av att det sker en nära samverkan mellan specialpedagogerna 

och modersmålslärarna och där relationen är jämbördig. Även den yrkesmässiga relationen är 

jämbördig mellan de olika yrkeskategorierna, det sker samverkan på likartade villkor, men i och med 

att relationen är striktare uppdelad utifrån respektive yrkeskategori blir den också mer distanserad och 

uppfattningen kvalitativt annorlunda. Den handledande relationen är över- och underordnad i och med 

att det är specialpedagogen som handleder modersmålsläraren samtidigt som relationen är nära i 

samverkan. Den marginella relationen är också över- och underordnad eftersom den kännetecknas av 

att det övriga kollegiet väljer att inte samverka med modersmålslärare i någon högre grad och blir på 

så sätt även distanserad. 
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Kollegial relation 

Det centrala i uppfattningen samverkan som kollegial relationen kännetecknas av en strävan efter att 

etablera en varaktig relation och tillhörighet till ett kollegialt sammanhang som kan leda till 

ömsesidighet, utbyte av erfarenheter, tankar och idéer och samarbetsformer kring de gemensamma 

eleverna och undervisningen. Relationen är nära i den bemärkelsen att specialpedagogen och 

modersmålsläraren har lärt känna varandra, har skapat förtroende för varandra och varandras 

kompetens vilket gör det lättare att ta kontakt vid funderingar kring elever och undervisning. Ett 

underliggande gemensamt behov av att veta hur elever ligger till i sitt skriftspråkstillägnande på sitt 

modersmål respektive på svenska gör att relationen kan ses som jämbördig. I det första citatet 

resonerar modersmålsläraren och specialpedagogen om frågan hur samverkan i stort ser ut kring 

elevernas läsning.  

ML 23: Jo jag tycker eftersom jag har jobbat här rätt många år, det blir ju bättre för varje år. Eftersom 

man är ju här, då vet man ju vilka som jobbar mer kontinuerligt, då träffas man mer ofta och då 

skapar man ju en sorts relation så det blir ju bättre att, ja då kommer man direkt och säger att: det är 

problem med det, kan du träna på det, eller göra det eller översätta det, det blir lite sådant. 

SP 21: Vi är nyfikna på hur modersmålet är hela tiden, det är det som vi utgår ifrån, till alla 

utredningar och allting vill vi veta hur det är på sitt modersmål. 

ML 23: Ja precis. Och det är så viktigt att man har den där dialogen då för läraren frågar mig. Ja jag 

har märkt att eleven har problem med det och det och hur är det på modersmålet? Och då kan jag 

kanske säga att det har jag inte märkt något, det, ibland kan det bli väldig skillnad, de klarar många 

saker på modersmål men inte på svenska. Men ibland blir det så att eleven har både problem på 

modersmål och på svenska då.  

SP 21: Mm. 

I: Har ni möten då eller hur ses ni? Hur träffas ni? 

ML 23: Ja, jag och E till exempel vi brukar ha någon gång sådär att vi träffas. 

SP 21: Ja är det någonting så ringer vi varandra eller mailar, så, det är så, ofta. 

ML 23: Ja mail blir det kanske oftast,  

SP 21: Ja, det är lättast tycker jag. 

(Modersmålslärare 23 och specialpedagog 21, Sörskolan, intervju) 

Att den kollegiala relationen är nära kan också ses som att samverkan sker tillsammans nära eleven i 

det dagliga arbetet. I det andra citatet resonerar specialpedagogen utifrån tankar om samverkan kring 

det flerspråkiga kartläggningsmaterialet. 

SP 18: Jag tycker att det är så intressant med andraspråksinlärning och jag känner mig väldigt ensam 

om jag inte har en samarbetspartner i modersmålsläraren och jag uppskattar verkligen att, varenda 

minut, höll jag på att säga, men jag är beroende av modersmålslärarna, verkligen. Och att man 

tillsammans kan hjälpa barnet vidare. 

(Specialpedagog 18, Västskolan, intervju) 

Den kollegiala relationen kan också ses som att den leder till att samverkan blir varaktig. När en gång 

relationen har inletts och fördjupats fortsätter samverkan kring de gemensamma eleverna och 

undervisningen vilket det tredje citatet ger exempel på. Arbetet med det flerspråkiga 

kartläggningsredskapet har initierat samverkan mellan specialpedagogen och modersmålsläraren.  

SP 19: Har man en gemensam fråga och kan få svar på den genom att använda ett material då tror jag 

definitivt att det kommer att påverka samverkan. För om jag vet att jag med din hjälp kan få svar på 

ett bekymmer jag har om den här killen A. Är han svag i båda språken eller vad är det frågan om? 

Och när jag en gång har börjat fråga dig så snurrar det ju bara på, samverkan fortsätter.  
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ML 20: Precis. 

SP 19: Så det tror jag absolut.  

I: Som redskap? 

ML 20: Det är så enkelt, man fördjupar sig i sina diskussioner mycket. Det är en utgångspunkt, en 

pusselbit, sen kan man gå vidare. 

SP 19: Jag precis, det tror jag definitivt och just för att det ger ett svar på ett gemensamt bekymmer, 

eller tankar kring det i alla fall.  

(Specialpedagog 19 och Modersmålslärare 20, Sydskolan, intervju) 

I uppfattningen samverkan som kollegial relation ligger också en strävan efter tillhörighet till ett 

kollegialt sammanhang där man kan delta, utbyta erfarenheter och bidra med sin kompetens. Både 

specialpedagogers men framför allt modersmålslärares praktikgemenskaper kan i vissa fall beskrivas 

som segregerade praktiker som inte per automatik tillhör det övriga kollegiet på skolan. I och med att 

en kollegial relation uppstår mellan modersmålslärare och specialpedagoger kan det innebära ett 

tillträde till en gemensam pedagogisk arena, till en ömsesidig diskussion kring de gemensamma 

eleverna och undervisningen. I det fjärde citatet exemplifieras den kollegiala relationen utifrån 

resonemanget om kollegialt sammanhang. Modersmålsläraren och specialpedagogen fortsätter 

resonemanget från förgående citat om hur det flerspråkiga kartläggningsredskapet kan påverka 

samverkan. 

ML 20: För mig personligen som modersmålslärare, det är ett fantastiskt tillfälle att kunna lyfta 

modersmålslärarens status. 

SP 19: Ja, precis. 

ML 20: För man blir helt enkelt en partner i ett pedagogiskt samtal. Vi är inte bara människor som 

talar olika språk, vi är också lärare, pedagoger, vi har också vissa kunskaper som vi behöver ha dialog 

om och vi kan fördjupa oss.  

SP 19: Precis.  

ML 20: Vi har gemensamma elever och gemensamma mål att hjälpa till, det är vårt mål att de här 

eleverna ska lära sig att läsa och skriva.  

(Modersmålslärare 20 och Specialpedagog 19, Sydskolan, intervju) 

I uppfattningen samverkan som kollegial relation framträder tydligt att den nära och jämbördiga 

relationen mellan specialpedagoger och modersmålslärare påverkar varaktig samverkan i ett kollegialt 

sammanhang kring de gemensamma eleverna. Det flerspråkiga kartläggningsredskapet uppfattas som 

ett tillskott till samverkan som kollegial relation.    

Yrkesmässig relation 

Det som skiljer uppfattningarna samverkan som yrkesmässig relation och samverkan som kollegial 

relation från varandra handlar bland annat om hållningens dimensioner. Det centrala i den 

yrkesmässiga relationen handlar om en mer distanserad och strikt relation. De som samverkar strävar 

inte efter att skapa en varaktig relation i första hand utan ser relationen mer som ett sätt att få till det 

informationsutbyte som behövs för respektive yrkeskategori för att sedan kunna utföra arbetet var och 

en för sig. Det som liknar den kollegiala relationen är att den yrkesmässiga relationen är förhållandevis 

jämbördig mellan specialpedagoger och modersmålslärare. I den yrkesmässiga relationen sker 

samverkan på likartade villkor som också utgår från ett ömsesidigt behov av att veta hur eleven ligger 

till i sitt skriftspråkstillägnande på modersmålet respektive på svenska. Relationen kännetecknas av att 

de olika yrkeskategorierna vet var de kan få tag på varandra vid behov och att de har en uppfattning 
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om vilken kompetens och information som kan utbytas. Framför allt tas kontakt med varandra när det 

uppstår funderingar och problem kring enskilda elever. I det första citatet resonerar modersmålsläraren 

utifrån frågan om hur de olika yrkeskategorierna samverkar i stort kring de gemensamma elevernas 

skriftspråkstillägnande. 

ML 22: När barnet har svårigheter med svenska, då börjar lärarna att kontakta oss och frågar om det 

är samma sak med modersmålet. Men när det går bra på svenska då är det en annan sak. Då måste vi 

ta kontakt och fråga hur det är med svenskan om det är problem med modersmålet. Jag tror att en del 

lärare tror att barnet har svårigheter för att det inte kan språket och det är det som man måste veta om 

det är inlärningssvårighet eller om man inte har tillräckligt med kunskaper i språket, eller ord. Så det 

är det som man måste kunna samverka kring. Och det är svårt att upptäcka, vad är det som är. 

 (Modersmålslärare 22, Kommunenheten, intervju) 

När modersmålslärarna och specialpedagogerna ska träffas för informationsutbyte om gemensamma 

elever kännetecknas samverkan som yrkesmässig relation av att själva mötet ofta sker i informella 

sammanhang. Man fångar varandra i flykten framför att planera in möten vilket det andra citatet ger 

exempel på. 

SP 5: Modersmålslärarna och jag får kontakt via mail eller brev i postfacken där vi sedan hittar 

träfftider. Även personliga besök kan förekomma men framför allt spontana kontakter i korridorer 

eller på skolgården. 

(Specialpedagog 5, Rönnskolan, frågeformulär) 

Den mer strikta hållningen i samverkan som yrkesmässig relation kan ses som en strävan att hålla 

relationen på en yrkesmässig nivå så att det blir tydligare var gränserna går mellan de olika 

yrkeskategorierna och deras respektive kompetenser och uppdrag. Varje yrkeskategori finns på sin 

bestämda plats i samverkan. Specialpedagogen i följande citat svarar på frågan om hur samverkan ser 

ut mellan modersmålslärare och specialpedagoger efter att de har genomgått utbildningen i det 

flerspråkiga kartläggningsmaterialet. 

SP 11: Ja, vi har utökat kunskapen och vi behöver smala in kompetensen. Modersmålslärarna som har 

gått kursen måste kunna testa på flera skolor, inte endast på egna elever. Testtillfällena behöver vara 

väl förberedda, gärna att både modersmålsläraren och specialpedagogen är med vid testtillfället. 

Analysen av resultatet behöver struktureras upp så att professionalismen ökar.  

(Specialpedagog 11, Övergripande enheten, frågeformulär) 

Det som framträder tydligt i uppfattningen samverkan som yrkesmässig relation är att samverkan sker 

vid utbyte av information gällande de gemensamma eleverna. Relationen är jämbördig genom att det 

finns ett ömsesidigt behov av att veta var de gemensamma eleverna befinner sig i sitt 

skriftspråkstillägnande på båda språken.  

Handledande relation 

Det centrala i uppfattningen samverkan som handledande relation handlar om strävan efter att 

specialpedagogen blir en handledande och stödjande kollega i specialpedagogiska frågor med de 

gemensamma eleverna i fokus. Specialpedagogen får en överordnad funktion som handledare 

gentemot modersmålsläraren utifrån de frågor som modersmålsläraren ställer. Samtidigt är den 

handledande relationen nära eftersom frågorna uppstår i de nära samtalen där man har lärt känna 

varandra och har förtroende för varandra och varandras kompetens. I samverkan som handledande 

relation är det underförstått att specialpedagogen har specialpedagogisk kompetens som är något som 

modersmålsläraren har behov av. Det blir också tydligt att modersmålslärarens kompetens och 

erfarenheter uppfattas som viktiga. I det första citatet resonerar modersmålsläraren och 
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specialpedagogen utifrån frågan om hur samverkan ser ut i stort kring de gemensamma elevernas 

skriftspråkstillägnande mellan de olika yrkeskategorierna. 

ML 27: En bra samverkan som jag inte har sagt finns mellan oss och speciallärarna på extra stöd. Jag 

kan säga att jag har fått mycket hjälp och mycket mentorskap från B och K faktiskt. Jag kan komma 

ihåg när elever har problem med att forma alfabetet. Jag brukar vända mig till dem, och de brukar 

alltid ha någon form av hjälp att ge.  

SP 22: Det är alltid intressant att man kan ha utbyte av varandra. Ni har ju också så otroligt mycket 

erfarenhet så att det är jättebra.  

SP 23: Och ni kan ju också hitta elever som behöver vår väg, när vi ser att det här är svårt att jobba 

med. Förmodligen kan han eller hon inte läsa på modersmålet, så gör vi test och så, ja. Och då byter 

vi elever och ibland så delar vi på elever så att de läser parallellt.  

(Modersmålslärare 27, Specialpedagoger 22 och 23, Norra Komvux, intervju) 

I det andra citatet lyfter modersmålsläraren vikten av samverkan som handledande relation som 

uppstår med specialpedagogen. Relationen kan också bli en väg in till det övriga kollegiet. 

Modersmålsläraren resonerar utifrån frågan om samverkan kring kartläggningsredskapet. 

ML 23: Men sen generellt tycker jag att det är väldigt bra, jag som modersmålslärare kommer hit 

någon gång ibland. Det blir kontakt med specialpedagogen på skolan, inte bara det, det blir andra 

saker, man blir liksom mer, ja man kan ju fråga om andra saker, man känner sig lite mera trygg. Om 

man blir sedd och hörd, i andra sammanhang tycker jag. 

(Modersmålslärare 23, Sörskolan, intervju) 

Inom uppfattningen samverkan som handledande relation framträder en strävan av att 

specialpedagogen får en roll som spindel i nätet när det gäller att knyta ihop de olika yrkeskategorierna 

i samverkansarbetet med de gemensamma eleverna. I och med specialpedagogens handledande 

funktion kan den handledande relationen leda till att utifrån en överblick över situationen kunna 

påverka samverkansarbetet. Specialpedagogen får förtroende och mandat från de övriga 

yrkeskategorierna. Specialpedagogen i citatet resonerar utifrån frågan om samverkan mellan olika 

yrkeskategorier och specialpedagogens roll i det hela. 

SP 20: Det är lite grann att knyta ihop folk. Och det jag tänker är att det jag försöker få igång, och då 

handlar det inte om det här att knäcka kodenfasen utan det handlar om att få upp ordförrådet och så. 

Det är att få till ett samarbete, ett tematiskt samarbete så man kan bygga upp parallella ordförråd. 

Jobbar de med någonting, vikingar eller i klassen, vet modersmålsläraren om det här? Kan man då 

stimulera liknande ord för att underlätta för eleven lite. För annars blir det det ordförrådet där och det 

ordförrådet där. Men för att få ihop det och stimulera. Samtidigt har vi svenska som 

andraspråkslärarna, de är jätteviktiga. I kommunen är svenska som andraspråk mer som ett stödämne.  

I: Det är så? 

SP 20: Men att svenska som andraspråkslärarna också är med i det temat. Och uppmuntra det 

samarbetet på respektive skola med klasslärare. Och en del av dem går ju också till speciallärare så 

ibland är det väldigt många. Där är det också min roll lite grann att se till att, hallå, alla kan inte 

springa på samma boll samtidigt. 

(Specialpedagog 20, Kommunenheten, intervju) 

I uppfattningen samverkan som handledande relation framträder det tydligt att specialpedagogens 

handledande funktion påverkar samverkan kring de gemensamma eleverna. Specialpedagogernas 

specialpedagogiska kompetens och modersmålslärarnas kompetens och erfarenheter uppfattas som 

viktiga för samverkan. 
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Marginell relation 

Det centrala i uppfattningen samverkan som marginell relation handlar om en sporadisk relation som 

förekommer sällan och som bygger på att de yrkeskategorier som har mest inflytande på skolan, 

klasslärare och specialpedagoger, styr hur relationen till modersmålslärarna utvecklas kring de 

gemensamma eleverna. Samverkan som marginell relation kännetecknas av att de olika 

yrkeskategorierna känner till varandras existens, att man finns i skolans struktur men långt borta från 

varandra. Därför blir relationen mer distanserad. Genom att man vet att man finns i systemet och är 

anställda på skolan så kan man relatera till varandra och ta kontakt vid behov till exempel då 

modersmålsläraren kommer och hämtar elever i klassen till sin modersmålslektion. Det är dock inte 

uttalat att de olika yrkeskategorierna ska samverka med varandra kring de gemensamma eleverna utan 

det är upp till var och en på skolan. På så sätt blir den marginella relationen över- och underordnad 

genom att majoriteten av kollegiet, klasslärarna och specialpedagogerna, väljer att inte samverka i 

någon högre grad med modersmålslärarna som utgör en minoritet. I det första citatet resonerar 

specialpedagogen och modersmålsläraren om samverkan i stort kring de gemensamma elevernas 

läsning och skrivning. 

I: Hur ser samverkan ut mellan modersmålslärare och specialpedagoger i detta arbete? 

SP 16: Egentligen ingenting alls.  

ML 17: Nä. 

I: Men har ni hittat varandra på något sätt? 

SP 16: Det var via kursen.  

ML 17: Ja.  

I: Det var så alltså? 

SP 16: Ja. Jag har jobbat, det är lite beroende på hur ofta eller hur mycket en modersmålslärare 

befinner sig här på skolan. Det är väldigt avhängigt tycker jag. Vi har en som har serbokroatiska eller 

serbiska och kroatiska så henne ser jag rätt ofta, så henne har jag samarbetat med, med de barnen som 

jag har, för hon är anställd här, precis, så är det ju alltså. 

I: Aha, hon jobbar bara här? 

SP 16: Ja och jag har barn i fyran som vi har puffat på så att de ska kunna få studiehandledning, och 

det är likadant med en flicka som kommer från U, och då blir det lite tätare kontakt, men vi utbyter ju 

inte så mycket pedagogiska planeringar och sådana saker utan hon skaffar sig ju sin kunskap om vad 

de har för tema, mentorerna. Och sen kommer jag ju in på läsningen. Så att det känns inte som att vi 

kan säga att vi har samarbete här. 

ML 17: Nej. 

I: Men ingår hon i något arbetslag? 

ML 17: Nej, jag tror att hon är med i någon grupp men jag vet inte vilken, 

SP 16: Jag vet inte vilken heller.  

ML 17: Men hon har bara halvtid här.  

I: Okej, det är halvtid. 

ML 17: Det är ju det här man saknar att utbyta information, jag hör aldrig någonting utan jag går och 

hämtar mina elever men jag har ingen aning om de har lätt eller svårt med svenskan eller hur det 

funkar i klassrummet. För det är ingen, om jag kanske ser om det är någonting som inte stämmer 

frågar jag läraren.  

I: Mm. I lärarrummet då eller? 
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ML 17: Nej alltså då jag hämtar eleven. Men att vi har organiserat att man får höra vad eleverna har 

för svårigheter har aldrig hänt. 

I: Du har aldrig varit med om det? 

ML 17: Aldrig någonsin i någon skola.  

(Specialpedagog 16 och Modersmålslärare 17, Nordskolan, intervju) 

Det andra citatet exemplifierar att den marginella relationen är en relation som uppstår då och då, det 

är mycket upp till var och en på skolan för att samverkan ska ske då det inte är tydligt uttryckt att det 

ska ske. 

ML 14: Det finns inte så mycket samverkan, det händer bara ibland. För det mesta förekommer det 

sporadiskt för det finns inga etablerade rutiner. 

(Modersmålslärare 14, Almskolan, frågeformulär) 

I den marginella relationen uttrycker modersmålslärarna en önskan av att utveckla relationen till det 

övriga kollegiet så att de blir samverkanspartners att räkna med. I det tredje citatet resonerar 

modersmålsläraren och specialpedagogen om det flerspråkiga kartläggningsredskapet kan påverka 

samverkan. 

I: Tror ni att det här materialet kan påverka samverkan mellan specialpedagoger och 

modersmålslärare? På vilket sätt? 

ML 22: Ja det tror jag. För om vi som modersmålslärare kommer med ett material får man lite mer 

förtroende. För de kanske inte tror på oss kanske. Tror inte att vi är kapabla eller kan pedagogik eller 

någonting. Det tror jag det skulle vara bra faktiskt. Inte alla, men det är många som glömmer att vi 

finns. Klasslärare så där och rektor och så där. De glömmer att vi kan göra en insats för barnen.  

SP 20: Jag tror definitivt att det gör det eftersom de här testerna är så liknande de som redan görs 

varje år. Som redan är bekanta för speciallärare/specialpedagoger och klasslärare. För det har gjorts 

på svenska. Och det är så väldigt lika.  

(Modersmålslärare 22, Specialpedagog 20, Kommunenheten, intervju) 

I uppfattningen samverkan som marginell relation framträder att modersmålslärarna har svårt att 

påverka relationen till det övriga kollegiet som är det som dikterar villkoren för om samverkan ska 

ske. Modersmålslärarna och specialpedagogerna uppfattar att modersmålslärarnas kompetens i 

användandet av kartläggningsredskapet kan bli en väg in till det övriga kollegiet. 

6.1.3 Samverkan som ambition 

Den tredje huvudkategorin samverkan som ambition utgör det minsta utfallsrummet av fenomenet att 

samverka. Av de utsagor som grupperats i föreliggande huvudkategori kan man utläsa att ambitionen i 

samverkan har en liknande funktion som situationen och relationen i samverkan, det vill säga 

ambitionen är något som är viktig för modersmålslärarna och specialpedagogerna för att samverkan 

kring de gemensamma eleverna ska fungera. Det som skiljer samverkan som ambition från de två 

föregående huvudkategorierna handlar om att ambitionen hos specialpedagogerna och 

modersmålslärarna är själva drivkraften för samverkansarbetet då det inte är specifikt uttalat att 

samverkan ska ske mellan de olika yrkeskategorierna. Modersmålslärarna och specialpedagogerna i de 

två undersökningsgrupperna har i sin ambition i samverkan utgått från sina behov, intressen och sin 

motivation genom att gå utbildningen i det flerspråkiga kartläggningsredskapet tillsammans för att 

söka svar på komplexa frågor kring sina elever och sin undervisning. I det ligger också de övriga 

lärarnas intresse av att få svar om sina elever genom modersmålslärarna och specialpedagogerna. 

Utfallsrummet samverkan som ambition rymmer tre uppfattningar, att koordinera, att söka svar och 

att skapa nytt vilka beskrivs med hjälp av följande schema: 
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Att koordinera 

Det centrala i uppfattningen att koordinera handlar om ambitionen av att få samverkan att fungera. Att 

koordinera innebär en ambition av att koordinera sina respektive insatser så att de adderas till varandra 

för att uppnå ett fungerande arbete med de gemensamma eleverna. Det är en samverkan som innebär 

att först koordinera sina insatser för de gemensamma eleverna för att sedan genomföra dem var och en 

för sig. I det första citatet beskriver modersmålsläraren hur de har koordinerat arbetet med det 

flerspråkiga kartläggningsredskapet på skolan. Modersmålsläraren arbetar också som studiehandledare 

för nyanlända elever. 

ML 23: När det gäller studiehandledning, där är det ju så att jag har ju kontakt med lärarna som, 

mentorerna för eleverna. Och då eftersom eleverna, jag tar hand om nyanlända elever, sådana som har 

kommit till Sverige och inte har svenska språket, då ska jag hjälpa dem att komma in i det svenska 

språket. Översätta vad de gör på lektionerna, ta det till modersmålet och träna läsning och skrivning 

på svenska. Och sen kommer jag ofta med M (specialpedagogen) in och säger att vi ska ju göra de här 

testerna då, och kolla om det är något fel som vi kan komma att upptäcka då så. Då gör jag ju de här 

testerna med eleverna sen och så kollar vi ju om det är något som är avvikande då och, ja det hjälper 

ju oss, då vet vi ju ungefär, vad vi kan förvänta oss, för svårigheter och vad det kan vara för något 

och hur vi kan jobba vidare. 

(Modersmålslärare 23, Sörskolan, intervju) 

I det andra citatet resonerar specialpedagogerna om hur de och modersmålslärarna kan koordinera 

arbetet med att möta nyanlända elever. 

SP 23: Det vi tittar på mest är om de klarar avkodningen och vad som kan vara problemet och träna 

det. Ofta är det ju det att man inte har hunnit med att lära sig det, även om man inte har varit 

analfabet. Det kanske har gått väldigt snabbt och så att man stannar till och befäster. För vi jobbar ju 

inte så jättemycket med meningsbyggnad och skriva texter och så utan den här första bokstav –ljud, 

och förstå.  

SP 22: Alfabetisering helt enkelt,  

SP 23: Ja det kan man säga. Stavelser och känsla för språket helt enkelt. 

I: Då är det på svenska? 

SP 23: Ja det är på svenska.  

SP 22: Sen har vi några elever som vi nu har gjort det här kartläggningsmaterialet, det här testet på. 

Men det är mer på era elever som ni har gjort det, på modersmålsstödet. Och då har vi tänkt att vi 

kanske kan beställa stöd från modersmålslärarna så att vi kanske kan testa de elever som vi har för det 

har vi funderingar på.  

SP 23: Vi tar bara på arabiska och somaliska. Det är som H säger, en del elever behöver bara hjälp för 

att de inte hunnit med. Men om vi misstänker att det kan vara någonting mer. 

(Specialpedagoger 22 och 23, Norra Komvux, intervju) 
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I uppfattningen att koordinera framträder att samverkan består av att koordinera arbetet tillsammans 

för att sedan utföra det var och en för sig.  

Att söka svar 

Om den första uppfattningen att koordinera handlar om att få arbetet att fungera så handlar den andra 

uppfattningen att söka svar om själva drivkraften i samverkan. Det centrala i uppfattningen att söka 

svar handlar om samverkan som ambition av att kunna få veta något specifikt om sina elever som i sig 

handlar om komplexa frågor. I uppfattningen att söka svar uttrycker modersmålslärarna och 

specialpedagogerna som har genomgått utbildningen i det flerspråkiga kartläggningsredskapet i 

samverkan sina egna förväntningar på att få svar för att på så sätt öka förståelsen för de flerspråkiga 

elevernas skriftspråkstillägnande. De uttrycker också de övriga lärarnas förväntningar och vissa 

farhågor när det gäller orealistiska förväntningar gällande resultat och kompetens. Det kanske inte 

alltid går att finna svar. I det första citatet beskriver specialpedagogen hur långt man har kommit i 

användandet av det flerspråkiga kartläggningsredskapet efter utbildningen och om redovisningen inför 

de övriga lärarna.  

SP 15: Så här långt så har vi då redovisat det kan man säga, för de lärare, mentorer, och det är ju på 

språkintroduktionen mest som vi har gjort de här testerna och redovisat för de lärarna, resultatet. Och 

det tyckte ju de var väldigt intressant att höra. Och det är stora förväntningar runt det här, alltså lite 

för stora förväntningar måste jag säga. Så att nu ska man få veta precis hur det är med alla elever.  

(Specialpedagog 15, Södra gymnasiet, intervju) 

Följande citat exemplifierar ambitionen i att söka svar genom att modersmålsläraren blir tillfrågad 

inför en klasskonferens kring en elev samt farhågan i att nu ses som sakkunnig i flerspråkig dyslexi. 

Citatet visar också modersmålslärarens egna funderingar kring sina elever. 

ML 16: Efter att jag hade gått den här kursen. Och jag har två arbetsplatser inte bara här, utan i den 

andra kommunen också. I förrgår var det en lärare i svenska som andraspråk som frågade mig, hon 

upplyste mig om att de hade en klasskonferens om eleverna och det var en viss elev som de 

misstänker kan vara dyslektiker.  

I: Pratade de med dig om det då? 

ML 16: Ja de pratade med mig om det. Man kan ju inte påstå att nu fixar man det här, ha ha. Jag 

rotade i mina prov i väskan och sa, aha kanske kan jag använda de här proven med eleven. Och de 

tyckte att, aha, har du de här proven i bagaget alltså? Du går runt med de här? De kanske kan vara till 

stor hjälp.  

I: Ska ni pröva det då? 

ML 16: Ja, jag ska göra det. Jag har lovat att jag ska pröva de här uppgifterna med eleven. Så att jag 

har haft de här incidenterna så att säga. Och medvetenhet att det finns ju någonting som heter dyslexi 

och det kan vara på det här sättet. Det har gett mig lite mer att tänka på när jag har med elever i 

hemspråk att göra. Kan det vara dyslexi eller annat? Jag har en lampa som blinkar, kan det vara det 

här? 

(Modersmålslärare 16, Södra gymnasiet, intervju) 

I det tredje citatet beskrivs både specialpedagogens och modersmålslärarens behov av att veta, deras 

ambition av att söka svar och att få svar kring enskilda elever. Även hur de kan bemöta kravet från 

övriga lärares ambition av att vilja ha svar på komplexa frågor om flerspråkig elever som uppvisar 

problem med sin läsning och skrivning. Specialpedagogen och modersmålsläraren svarar på frågan om 

vad de ser för möjligheter med att arbeta med det flerspråkiga kartläggningsredskapet. 

SP 21: Jag tycker att det är väldigt stora möjligheter för att utan att man vet modersmålet är det ju 

lögn att veta någonting om svenska språket. Tycker jag när det gäller det här. 
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ML 23: Jag tänkte på det fallet i våras då, det blev nästan en lättnad att man såg att det är ju inga 

problem på modersmålet. 

SP 21: Nej. 

ML 23: Men då förstod man att då är det väl inget på svenska heller, det är bara språket, det och det. 

I: Mm, att lärarna måste jobba med det. 

ML 23: Ja så att det, det blir ju skönt faktiskt att veta. 

SP 21: Då kan man ju också säga så här att men, nu får du som lärare försöka jobba mer med något 

annat då, ordförråd eller någonting skojigare saker eller vad ni säger för någonting. För vi hittar inte 

just nu något annat så de får återkomma om det inte hjälper. Men man kan få låta det bero ett tag för 

att de måste ju få landa eleverna som kommer hit också, de nyanlända, därför att de kan ju inte på en 

gång anpassa sig menar jag. 

ML 23: Nej. 

SP 21: Efter sådana här trauman en del har varit med om. Det är liksom, jag tycker att man många 

gånger har lite för bråttom på något sätt. 

(Specialpedagog 21 och Modersmålslärare 23, Sörskolan, intervju) 

I uppfattningen att söka svar framträder tydligt att möjligheten till att kunna få svar på något specifikt 

om sina elever som i sig handlar om komplexa frågor utgör själva drivkraften i samverkan. Att söka 

svar innebär också att bemöta det övriga kollegiets förväntningar på att få svar om de gemensamma 

eleverna då det kanske inte alltid går att få svar. 

Att skapa nytt 

Det som skiljer den tredje uppfattningen att skapa nytt från den första uppfattningen att koordinera 

handlar om att arbeta var och en för sig efter att ha koordinerat sina insatser till ambitionen att skapa 

nya arbetsformer för ett gemensamt arbete. Det centrala i uppfattningen att skapa nytt handlar om vilja 

till förändring hos modersmålslärarna och specialpedagogerna, att vilja pröva nya arbetsformer i 

samverkan som kan göra skillnad för de gemensamma eleverna. Det kräver förmåga att lyfta fram sin 

tidigare förståelse för elever och undervisning för att inse skillnaden mellan de övertygelser man har 

och de övertygelser som utgör grunden för nya idéer. I förändringsbenägenheten ingår på så sätt att 

kunna utmana sina nuvarande övertygelser och vara öppen för andra alternativ. I det första citatet 

resonerar modersmålsläraren hur han och specialpedagogen utifrån ny kunskap har utvecklat 

samverkansarbetet kring de nyanlända eleverna och deras läsning.  

ML 15: Jag har funderat länge på om de elever som inte har latinska bokstäver, hur man kan förstå att 

de har dyslexi eller inte. Då har vi diskuterat tillsammans men innan dess för flera år sedan började 

jag själv att söka efter material och då upptäckte jag att fenomenet dyslexi inte finns på andra språk, 

bara i Europa, Västeuropa finns, mest är det helt okänt. Allt material, forskningsbaserat på latinska, 

då blev jag lite besviken. Hur kan man förstå om eleverna som har skolbakgrund har dyslexi? Då har 

vi diskuterat och efter den här diskussionen hittade vi er faktiskt och anmälde oss till er kurs och 

upptäckte att det fanns material på andra språk, baserat på andra sorts bokstäver, då började vi utreda, 

deltog i kursen, fick lite material och upptäckte direkt att det passar ganska bra för att parallellt på 

svenska och modersmål testa slumpmässigt några elever. Titta och jämföra hur det fungerar. Vad är 

skillnaden mellan svenska test och modersmålstest? Då tyckte jag att det var nyttigt, man kan 

utveckla det, det passar mest för grundskoleelever. Då har vi diskuterat, kanske kan vi sitta och 

utveckla det på lite högre nivå för att passa våra elever.  

I: Samarbetar ni, har du tid och möjlighet att prata med N (specialpedagog) eller hur ser det ut? 

ML 15: Jag och N sitter i samma rum. 

I: Jaha, ni gör det. 
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ML 15: Och ofta hinner vi diskutera. Även testerna har vi gjort tillsammans och diskuterat resultatet 

både på modersmål och på svenska. Då samarbetade vi hela tiden, både kring testerna och efteråt i 

arbetet med de gemensamma eleverna. 

(Modersmålslärare 15, Södra gymnasiet, intervju) 

I det andra citatet har specialpedagogen varit med som observatör när modersmålsläraren har använt 

det flerspråkiga kartläggningsredskapet tillsammans med en elev. Specialpedagogen och 

modersmålsläraren reflekterar över den nya kunskap som har uppstått kring sina elever. 

SP 16: Vi har ju hela tiden pratat om hur viktigt det är att de har sitt modersmål och att de pratar sitt 

modersmål men i och med att jag var med O så fick jag syn på, dels vad du undervisar om och vad 

komplicerat det ändå var. Men att barnen ändå hade lärt sig en del fast jag ju i min enfald trodde att 

de kommit betydligt längre.  

ML 17: Det var ju också roligt att se att de, vi har ju gått igenom massor med ord och massor med 

bokstäver om och om igen, men det som fastnar, det som de hade nästan alla rätt på, det är de 

bokstäver som har med deras namn att göra, som han killen där. Han gjorde rätt varje gång det var en 

bokstav som fanns i hans namn eller liknade en bokstav.  

SP 16: Han var så smart för jag fick en insikt i hur bokstäverna skrivs när de följer i ett ord och hur de 

slutar och jag hade kunnat gissa på samma sätt som han gjorde.  

(Specialpedagog 16 och Modersmålslärare 17, Nordskolan, intervju) 

I det tredje citatet beskriver modersmålsläraren ambitionen av att skapa nytt genom att 

modersmålsläraren är med i hela processen kring en nyanländ elev, från planeringsstadiet till 

genomförandet. Modersmålsläraren svarar på frågan om vilka möjligheter det finns med att arbeta med 

det flerspråkiga kartläggningsredskapet. 

ML 10: Modersmålsläraren är med från start för att kunna kartlägga elevens kunskaper på och i 

modersmålet. Sedan gäller det att det finns tid till att prata utveckling mellan specialpedagog, lärare 

och modersmålslärare och att följa upp eleven kontinuerligt. Att man samverkar genom att ha 

gemensamma planeringar för eleven och att ha en öppen dialog mellan specialpedagog och lärare där 

jag som modersmålslärare är med och är insatt i elevens språkutveckling i andra ämnen. 

(Modersmålslärare 10, Övergripande enheten, frågeformulär)  

I uppfattningen att skapa nytt framträder tydligt modersmålslärarnas och specialpedagogernas 

ambition som drivkraft till att samverka. Det handlar om vilja till förändring och att skapa nya 

arbetsformer för ett gemensamt arbete för att kunna göra skillnad för de gemensamma eleverna genom 

att öka förståelse för flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande. 

6.1.4 Sammanfattning  

Studiens resultat visar att skolors organisatoriska struktur och hur de organiseras uppfattas som 

grundläggande och avgörande för om samverkan kan uppstå eller inte mellan specialpedagoger och 

modersmålslärare och där skillnader och olikheter i förutsättningar både kan utgöra hinder och 

möjligheter. Skolors yttre och inre regelverk uppfattas också som viktiga för samverkan beroende på 

hur regelverken är konstruerade och om de efterlevs eller inte. Även kollegiets synsätt, attityder och 

värderingar tillvarandra och till varandras uppdrag uppfattas påverka samverkan. 

För att samverkan ska uppstå behöver också relationer mellan modersmålslärare och specialpedagoger 

utvecklas. Relationer underlättar det dagliga arbetet kring de gemensamma elevernas läsning och 

skrivning. I uppfattningarna att relationer är viktiga för samverkan framträder olika sorters relationer 

som formas av både hierarkiska och avståndsmässiga dimensioner. Relationerna skapar i sin tur olika 

möjligheter till samverkan.  
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Samverkan uppfattas även uppstå genom ambitionen av att få svar på komplexa frågor kring 

gemensamma flerspråkiga elevers läsning och skrivning både på modersmålet och på svenska genom 

kartläggningsredskapet. Möjligheten att få svar uppfattas som en stark drivkraft till samverkan. 

6.2 Kartläggningsredskapet som stöd för 

samverkan 

I det följande redovisas analysen av datamaterialet utifrån teorier om gränsobjekt. Det flerspråkiga 

kartläggningsredskapet har undersökts om det kan få en stödjande funktion för samverkan genom 

analys av dess robusthet och plasticitet i samverkan (jfr Star & Griesemer, 1989). Med inspiration av 

Strandberg (2013a) presenteras kännetecken för de faser och diskussionsfrågor i 

kartläggningsredskapet som i analysarbetet framstår som stödjande för samverkan. Kännetecknen 

beskrivs både med text och med citat. I citaten betecknas modersmålslärarna med ML och 

specialpedagogerna med SP. Alla namn på personer och skolor är fingerade.  

6.2.1 Kännetecken för robusta faser 

Kännetecken för robusta faser i kartläggningsredskapet som framstod som stödjande var faser som 

både modersmålslärare och specialpedagoger kunde genomföra, samtala och diskutera om oavsett 

utbildning, erfarenheter, modersmål eller kulturell bakgrund (jfr Strandberg, 2013a). Faserna som 

beskrivs i följande exempel utgår från implementeringsmodellens olika faser i utbildningen i 

kartläggningsredskapet. Ett exempel på en robust fas var själva genomförandet av kartläggningen. 

Modersmålsläraren var den som genomförde kartläggningen på modersmålet och specialpedagogen 

fanns med som observatör och assisterade vid behov.  

ML 27: De hjälper mig mycket att uppdaga, att kartlägga vad elever precis har problem med. Ibland 

kan man testa elever men man förstår inte. Och jag har nu fått en strukturerad form av att observera 

eleverna, att de har problem men inte det här problemet. De har läsproblem och inte skriv. Så finns 

det en del som har problem att skriva och upptäcka olika bokstäver, så det är jättehjälpsamt. 

SP 22: Ja och jag förstår ju inte så mycket av testerna när jag sitter med men jag ser mycket ändå. Jag 

tänker, även den här att sätta kryss för olika bilder hur strukturen är för eleven, för att, några elever 

har ingen struktur alls, de hoppar över allt. En del följer läsriktningen, rader, jag kan se, speciellt på 

somaliska, om de som har ordbilder eller om det ljudar ihop, så man kan ju få ut rätt mycket även om 

man inte förstår språket tänker jag. Så vi har ju också nytta av att sitta med vid testerna, se hur de 

fattar pennan, formar bokstäverna, tidsåtgång, koncentration, det är många delar. Även fast man inte 

förstår. Arabiska är svårare för mig att se om de har ordbilder och så.  

(Modersmålslärare 27 och Specialpedagog 22, Norra Komvux) 

Modersmålsläraren som behärskade modersmålet observerade elevens själva läsande och skrivande 

medan specialpedagogen som inte behärskade modersmålet observerade aspekter av elevens 

genomförande av kartläggningen. I diskussionen mellan modersmålsläraren och specialpedagogen 

framkom att genomförandet av kartläggningen kom till nytta för de båda yrkeskategorierna vilket är en 

förutsättning för att redskap ska kunna få en stödjande funktion i samverkan (jfr Star & Griesemer, 

1989).   

En annan robust och hållbar fas som skapade diskussioner mellan modersmålslärarna och 

specialpedagogerna var den gemensamma analysen av kartläggningens resultat. Analysen utgick från 

elevernas sammanlagda resultat av de olika delmomenten utifrån kartläggningsredskapets 

instruktioner. Analysen byggde både på modersmålslärarnas kunskaper om modersmålet och eleverna 

och specialpedagogernas kunskaper om motsvarande testförfarande på svenska.  
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SP 17: Jag och den spanska modersmålsläraren genomförde kartläggningen tillsammans och då 

kunde vi se några saker som han trodde hörde ihop med hopblandning av ljud, svenska och spanska 

och så skrev vi ner det, att eleven fortfarande blandade det och det på spanska och svenska. ”Sista 

ljudet” var svårt om det var ett r eller ett l. Och sedan var det ju ord som liknar varandra som eleven 

läste fel på och det gör hon på svenska också.  

(Specialpedagog 17, Östskolan )    

Modersmålsläraren och specialpedagogen i exemplet kunde genom sitt gemensamma uppdrag för den 

gemensamma elevens läs- och skrivutveckling genomföra analysen tillsammans utifrån sin egen 

kompetens och behöll på så sätt sin autonomi i samverkan (jfr Star & Griesemer, 1989; Star, 2010).  

En och samma fas i arbetet med kartläggningsredskapet kunde vara robust i en skola men inte i en 

annan. Vid en skola genomförde modersmålsläraren ensam både kartläggningen av modersmålet och 

analysen av resultatet. Modersmålsläraren överlämnade sedan resultatet till specialpedagogen utan att 

det uppstod ett samtal eller en diskussion om analysen av resultatet. Om modersmålsläraren och 

specialpedagogen inte ville genomföra kartläggningen i samverkan och samtala om analysen, kanske 

beroende på att man ansåg sig spara tid, så var analysfasen i användandet inte hållbart nog för att få en 

stödjande funktion i samverkan eftersom aktörerna måste välja att använda redskapet (jfr Star & 

Griesemer, 1989). 

Ett ytterligare exempel på en robust och hållbar fas i arbetet med kartläggningsredskapet var själva 

diskussionen och utvärderingen av elevernas resultat. Modersmålslärarna och specialpedagogerna som 

använde kartläggningsredskapet i samverkan refererade till varandras gemensamma 

kartläggningsarbete och gavs möjligheter att använda sina egna erfarenheter och sin egen kompetens 

vid diskussionen.  

SP 18: Det är viktigt med materialet att det är tvåspråkigt. Det är viktigt för den andra parten, att det 

är två som ser och två språk också, det ger ju mer. Jag kan i alla fall känna mig osäker på om jag själv 

går och tänker på är det här någonting som jag behöver gå vidare med eller. Men när man är fler.  

(Specialpedagog 18, Västskolan) 

ML 15: Och ofta hinner vi diskutera. Även testerna har vi gjort tillsammans och diskuterat resultatet 

både på modersmål och på svenska. Då samarbetar vi hela tiden. 

(Modersmålslärare 15, Södra gymnasiet) 

Kännetecken för robusta och hållbara faser i kartläggningsredskapet som kan få en stödjande funktion 

i samverkan karaktäriseras av att modersmålslärare och specialpedagoger oavsett utbildning, 

erfarenheter, modersmål och kulturell bakgrund finner faserna vara möjliga att samtala om utifrån sin 

egen kompetens utan att någon upplever att faserna är besvärande eller på något sätt hotar deras 

autonomi eller integritet.  

6.2.2 Kännetecken för plastiska diskussionsfrågor 

Plastiska diskussionsfrågor som uppstår i arbetet med kartläggningsredskapet har med 

anpassningsbarhet att göra (jfr Star & Griesemer, 1989). Det vill säga att frågorna kan skapa och 

initiera underlag för samtal och diskussioner i förhållande till lokala behov och de krav olika 

yrkeskategorier med olika utbildningar och erfarenheter ställer. Plastiska diskussionsfrågor visade sig 

ha två kännetecken, dels att de ledde till att modersmålslärarna och specialpedagogerna bidrog med sin 

specifika kompetens som hade med fasernas innehåll att göra och dels att de skapade eller initierade 

diskussioner och förhandlingar om något i kartläggningsredskapet så att motsatta uppfattningar kom 

till uttryck (jfr East, 2009).   
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Diskussionsfrågorna kunde bestå av både enklare och mer komplexa frågor. Det framträdde två sorters 

diskussionsfrågor, mångtydiga frågor (jfr East, 2009; Strandberg, 2013a) där modersmålslärarna och 

specialpedagogerna blev samtalspartners och entydiga frågor där modersmålslärarna och 

specialpedagogerna mer fick rollen av att förklara för varandra utifrån sin specifika kompetens.  

De diskussionsfrågor som var mångtydiga var oftast plastiska och anpassningsbara så att de kunde 

diskuteras oavsett utbildning och erfarenheter. Frågorna initierade en diskussion mellan 

modersmålslärarna och specialpedagogerna som hade utfört kartläggningen för att sedan kunna föras 

vidare till diskussioner med det övriga kollegiet på skolorna. Ett exempel på en plastisk och mångtydig 

fråga var om det gick att utläsa om eleverna som hade genomgått kartläggningen uppvisade 

svårigheter med sin läsning och skrivning eller inte på respektive språk. 

ML 17: Och hon i tvåan, när hon pratar, talspråket är nästan som en vuxens, men läsningen och 

skrivningen, hon har gått längre på modersmål så hon har, jag trodde att hon skulle kunna mer men 

det gjorde hon inte.  

SP 16: Hon har ju väldigt dålig läsutveckling på svenska också.  

ML 17: Ja det har jag hört av dig sen.  

SP 16: Men jag var ändå lite fascinerad över att hon var mycket mer fokuserad på arabiska än vad 

hon kan vara ibland på svenska. Det kändes ju att hon förstod språket bättre när du instruerade henne, 

hon hade ju full koll på vad hon skulle göra kändes det som. 

(Modersmålslärare 17 och Specialpedagog 16, Nordskolan) 

Mångfalden som uppstod i diskussionerna framstod som betydelsefull då modersmålslärarna och 

specialpedagogerna möttes och de språkliga gränserna korsades. I diskussionerna skapades underlag 

och förståelse för de flerspråkiga elevernas skriftspråkstillägnande i samverkan (jfr Akkerman & 

Bekker, 2011).  

De mer entydiga diskussionsfrågorna utgick från modersmålslärarnas och specialpedagogernas olika 

specifika kompetenser om elevernas läsning och skrivning på flera språk. Diskussionerna bestod av att 

modersmålslärarna och specialpedagogerna förklarade för varandra utifrån sin kunskap om de frågor 

som uppstod. Diskussionsfrågorna kunde till exempel handla om hur de olika språken påverkade 

varandra när eleverna hade ett annat modersmål än svenska och höll på att tillägna sig svenska. Eller 

varför eleverna uppvisade olika typer av stavfel beroende på modersmålets ortografi i förhållande till 

svensk ortografi.  

ML 15: Den som utreder elever på svenska måste förstå från vilket geografiskt område eleven 

kommer ifrån. Därför att varje speciellt geografiskt område, oavsett språk, har speciella uttal för vissa 

ljud. När eleverna läser fel på ljuden är det baserat på deras språk, inte på om de har dyslexi eller 

något. Till exempel om någon arabisktalande eller somalisktalande uttalar p som b beror det på 

modersmålet. Eller spansktalande mellan v och b eller r på sydostasiatiska språk. 

(Modersmålslärare 15, Södra gymnasiet) 

De entydiga frågorna fick funktionen av att skapa underlag utifrån modersmålslärarnas kompetens 

kring sitt eget modersmål och kunskap om att tillägna sig svenska i en minoritetssituation och 

specialpedagogernas kompetens om språkutveckling och läsning och skrivning. Specialpedagogen i 

exemplet förklarar hur arbetet var upplagt på skolan för att uppmärksamma alla elevers 

skriftspråkstillägnande. 

SP 19: Och sedan går jag in i förskoleklassen och screenar alla eleverna för att se om de har kommit 

igång med sammanljudning, om de känner till alla ljud och alla bokstäver och om de förstår skillnad 

mellan ljud, ord, bokstav och mening. 

(Specialpedagog 19, Sydskolan) 
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Underlaget i de entydiga diskussionsfrågorna kunde sedan användas i vidare diskussioner med 

varandra och med det övriga kollegiet.  

Kännetecken för plastiska och anpassningsbara diskussionsfrågor i kartläggningsredskapet som kan få 

en stödjande funktion karaktäriseras av att innehållet i dem skapar och initiera underlag för samtal och 

diskussioner utifrån modersmålslärarnas och specialpedagogernas specifika kompetenser. Frågorna 

kan båda vara entydiga och mångtydiga. Mångfalden i diskussionerna kan ses som värdefull, motsatta 

uppfattningar kommer till uttryck och det behöver inte råda konsensus kring innehållet i 

diskussionsfrågorna mellan modersmålslärarna och specialpedagogerna för att samverkan ska fungera 

(jfr Star & Griesemer, 1989). 

6.2.3 Relation mellan robusthet och plasticitet  

Robusthet och plasticitet hör samman, det vill säga ju mer plastiskt och anpassningsbart 

kartläggningsredskapet är desto mer robust och hållbart blir det. Kartläggningsredskapet behövde 

kunna anpassas till behoven på de olika skolorna och utifrån olika krav från modersmålslärarna och 

specialpedagogerna. Samtidigt behövde redskapet vara tillräckligt robust och hållbart för att upprätta 

sin identitet när det användes av de olika yrkeskategorierna i samverkan. 

Ett exempel på hur kartläggningsredskapet kunde vara både robust och plastiskt handlade om frågan 

om hur redskapet kunde bidra till samverkan.  

SP 15: Absolut kan materialet bidra till att vi samverkar mer. Det gör det ju i och med att, jag tyckte i 

alla fall att det var så bra att jämföra svenska och somaliska till exempel, svenska och arabiska, och se 

vad man fick fram. Det blev något nytt och det blev en stimulans för mig också. Det är något jag 

aldrig har gjort förut och jag har jobbat så himla länge så äntligen något nytt! Och som bygger på det 

jag kan. Det är inte något helt nytt men jag kan använda mig av min kompetens. 

ML 16: Visst, en kompetenshöjning. 

SP 15: Så det ger mycket för speciallärare som har jobbat många år, att få jobba så här och titta på 

det. Men då vill det ju till att det finns modersmålslärare som är så här nära. 

ML 16: Jag kan bekräfta också att efter kursen hade vi en elev som skulle utredas av en logoped. Då 

började jag samarbeta och använda materialet på modersmålet och se resultaten om de liknade 

varandra, det var jättebra faktiskt. 

(Specialpedagog 15 och Modersmålslärare 16, Södra gymnasiet) 

Kartläggningsredskapets struktur var känt av modersmålsläraren, specialpedagogen och även av en 

extern samverkanspartner som logopeden vilket gjorde det robust och hållbart samtidigt som 

diskussionen i arbetet med redskapet anpassades till specialpedagogens och modersmålslärarens olika 

kompetenser och behov. 

Ett annat exempel som visade hur kartläggningsredskapet både kunde vara robust och plastiskt 

handlade om frågan om redskapets användbarhet i olika skolformer. Informanterna i studien hade 

använt redskapet för elever i årskurs 1-9 i grundskolan, på språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasiet och på SFI på Komvux. Kartläggningsredskapet var ursprungligen utformat för årskurs 1 

och 2 i grundskolan men eftersom det handlade om skriftspråkstillägnande hade det använts i de olika 

skolformerna. Redskapet kunde ses som robust och hållbart, materialets struktur var allmänt känt, 

igenkänningsbart som ett flerspråkigt kartläggningsredskap för skriftspråkstillägnande även om det 

användes av olika aktörer inom olika skolformer. Samtidigt kunde redskapet ses som plastiskt då det 

anpassade sig till lokala behov och de krav de olika yrkeskategorierna med olika erfarenheter ställde.  
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För att kartläggningsredskapet ska kunna utgöra en stödjande funktion för modersmålslärare och 

specialpedagoger i samverkan krävs att redskapet i sin helhet är robust och hållbart och att både 

faserna och diskussionsfrågorna i redskapet kan anpassas till samtliga användare så att ingen 

exkluderas från samverkan. 

6.2.4 Sammanfattning 

Modersmålslärarna och specialpedagogerna uppfattar att deras olika kompetenser kring flerspråkiga 

elevers skriftspråkstillägnande på olika språk efterfrågas i kartläggningsredskapet. De har möjlighet att 

använda redskapet i samverkan oavsett om de har olika utbildningar, talar olika språk och har olika 

kulturell bakgrund. I redskapet uppstår faser i användandet där det efterfrågas att specialpedagogerna 

och modersmålslärarna samarbetar, samtalar och diskuterar med varandra. Samtalen och 

diskussionerna som uppstår handlar om flerspråkiga elevers läsning och skrivning på flera språk. 

Motsatta uppfattningar om elevernas läsning och skrivning kan komma till uttryck utan att det behöver 

råda konsensus mellan modersmålslärare och specialpedagoger kring innehållet i diskussionsfrågorna. 

Redskapet uppfattas även gå att använda utan att man samverkar kring det. Då uteblir samtalen och 

diskussionerna kring elevernas läsning och skrivning. 
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7 Diskussion och slutsatser 

I det följande diskuteras först tillämpningen av studiens metod. Därefter diskutera studiens resultat, det 

vill säga specialpedagogers och modersmålslärares uppfattningar av att samverka kring de 

gemensamma elevernas skriftspråkstillägnande samt resultat av analysen av kartläggningsredskapet 

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsnings stödjande funktion i samverkan.  

7.1 Metoddiskussion 

Att använda en fenomenografisk metodansats har varit en både utmanande och spännande process. En 

reflektion över min egen roll som undersökare handlar om mina dubbla roller som både undersökare 

och utbildare i kartläggningsredskapet. Genom att jag sedan 2010 har mött och utbildat flera hundra 

modersmålslärare och specialpedagoger i kartläggningsredskapet i mitt arbete på SPSM och skapat 

mig förförståelse för både samverkan mellan modersmålslärare och specialpedagoger och deras 

uppfattningar om användandet av materialet blev det en utmaning för mig att se datamaterialet med 

nya ögon. Metoden krävde att jag utmanade mina förutbestämda antaganden för att se nya möjliga sätt 

att förstå modersmålslärares och specialpedagogers uppfattningar av att samverka. Vid intervjuandet 

behövde jag också förhålla mig till mina dubbla roller genom att ta ett steg tillbaka från utbildare till 

undersökare. Jag försökte hålla mig strikt till intervjuguiden för att efter intervjun när mp3-spelaren 

var avstängd prata om frågor som uppstått och som handlade specifikt om utbildningen i det 

flerspråkiga kartläggningsredskapet. Strävan under studien har varit att ha ett så öppet förhållningsätt 

till datainsamlingen som möjligt för att sedan vara uppmärksam på att inte låta min förförståelse ta 

överhand vid analysen av resultatet. Jag tror samtidigt att jag i analysarbetet utifrån den 

fenomenografiska ansatsen har haft nytta av mina kunskaper och erfarenheter för en djupare förståelse 

för modersmålslärares och specialpedagogers sätt att uppfatta att samverka. 

En annan reflektion över valet av metod handlar om intervjuerna som genomfördes modersmålslärare 

och specialpedagoger tillsammans. Intentionen med gruppintervjuerna var att mer på djupet kunna 

samtala om vad samverkan innebar för modersmålslärare och specialpedagoger. Samverkan är dock ett 

komplext fenomen som i sig kan inbegripa till exempel olika nivåer av makt och inflytande vilket 

kunde ha påverkat modersmålslärarnas respektive specialpedagogernas möjligheter att uttrycka sig om 

samverkan inför varandra. I min studie hade modersmålslärarna och specialpedagogerna olika 

organisatoriska förutsättningar när det gäller anställning och inflytande på arbetsplatsen. 

Specialpedagogerna var anställda på en skola med sin organisatoriska hemvist i elevhälsan och med 

närhet till rektor. Vissa modersmålslärare var anställda på en skola och ingick i arbetslag medan andra 

modersmålslärare var anställda på många olika skolor och ingick inte i något arbetslag på skolorna.    

Samtidigt gav gruppintervjuerna en möjlighet att söka variationer av uppfattningar som uppstod i de 

gemensamma samtalen (jfr Marton & Pong, 2005). För att ge specialpedagogerna och 

modersmålslärarna möjligheter att fritt och anonymt kunna uttrycka sig om att samverka valde jag 

därför också att använda individuella frågeformulär, ett underlag som ytterligare berikade det totala 

datamaterialet. 
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Ytterligare en reflektion utifrån metodansatsen handlar om urvalet av informanter och specifikt 

modersmålslärarna i undersökningsgrupp 1 som vid det uppföljande besöket hade fått förändrade 

anställningsvillkor vilket innebar att de endast fick undervisa i modersmålsämnet utanför elevernas 

ordinarie schema och på eftermiddagstid. Detta begränsade modersmålslärarnas möjligheter att delta 

vid uppföljningstillfället. Omorganisationen påverkade deras arbetssituation totalt och det kan 

naturligtvis ha påverkat deras uppfattningar av att samverka, de såg i nuläget mycket små eller inga 

möjligheter alls till samverkan. Samtidigt gav modersmålslärarnas situation en fördjupad förståelse för 

hur omorganisationen framstod för dem och insikt i variationen av de uppfattningar som uppstod i 

undersökningsgruppen (jfr Larsson, 1986). Heterogeniteten i de båda undersökningsgrupperna gav 

också möjligheter till skilda uppfattningar för att kunna utveckla innebörder av fenomenet att 

samverka. Modersmålslärarna och specialpedagogerna hade olika utbildningar, olika erfarenheter och 

olika kulturell bakgrund. Resultatet kan dock inte ses som generellt för modersmålslärares och 

specialpedagogers samverkan i Sverige utan måste betraktas som gällande för de 

undersökningsgrupper som har studerats. Det var modersmålslärare och specialpedagoger på åtta 

skolor/enheter som intervjuades och modersmålslärare och specialpedagoger från en kommun som 

fyllde i frågeformulär. Samverka kan uppfattas annorlunda på andra skolor och i andra kommuner i 

landet. 

Min förhoppning med en fenomenografisk ansats är att jag har kunnat lyfta modersmålslärares och 

specialpedagogers uppfattningar av vad det innebär att samverka i det förebyggande arbetet med 

flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande. Jag har försökt att se skillnader och likheter i 

uppfattningar av samverkan för att förstå vilka aspekter av samverkan som i det förebyggande arbetet 

skulle kunna göra skillnad för flerspråkiga elever. 

7.2 Vad innebär det att samverka? 

Min studies övergripande syfte var att utveckla innebörder av modersmålslärares och 

specialpedagogers förståelse av att samverka kring de gemensamma elevernas skriftspråkstillägnande 

vilket jag undersökte genom att studera deras uppfattningar av samverkan. De uppfattningar som föll 

ut grupperades i tre huvudkategorier, samverkan som situation, samverkan som relation och 

samverkan som ambition. I det följande diskuteras samverkan utifrån uppfattningar som framträdde i 

de olika huvudkategorierna i förhållande till tidigare forskning. 

Samverkan är i sig är ett komplext fenomen som rymmer både hinder och möjligheter. För att kunna 

samverka är en förutsättning och utgångspunkt att olika yrkeskategorier får möjlighet att mötas (jfr 

Hylander, 2011). I den här studien undersöktes modersmålslärares och specialpedagogers 

uppfattningar av samverkan kring gemensamma flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande i 

mångkulturella skolor.  

Det finns en uppfattning i min studie om att samverkan utgörs av situationsbundna förutsättningar (jfr 

Danemark, 2005) som uppfattas som grundläggande och avgörande för om samverkan kan uppstå eller 

inte. Modersmålslärare och specialpedagoger upplever att det kan vara svårt att påverka samverkan 

eftersom det förekommer skillnader och olikheter i deras förutsättningar. Att samverkan uppfattas som 

situationsbunden kan vara problematiskt. Uppfattningen kan medföra att olika situationsbundna 

förutsättningar som resursfördelning, tid för samverkan och mötesplatser tar överhand och skymmer 

möjligheter till samverkan.  
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Att det kan vara svårt att samverka och att det krävs mycket av organisationen och ledningen är något 

som skrivs fram i forskning om samverkan mellan olika yrkeskategorier (Danemark, 2005; Hylander, 

2011). I min studie framträder till exempel att modersmålslärare och specialpedagoger efterfrågar 

ledningens agerande och prioritering när det gäller styrning och organisation av resurser kring arbetet 

med de gemensamma eleverna. De uppfattar också att det är svårt att hitta gemensam tid och plats för 

att kunna mötas. Ofta träffas man spontant i korridoren eller i lärarrummet och upplever då att mötena 

inte blir genomtänkta eftersom man inte har hunnit reflektera eller ha med sig annteckningar eller 

annat material.  

Men handlar det bara om organisatoriska förutsättningar som gör att det uppfattas som svårt att 

samverka? Det framträder i min studie att specialpedagoger som utreder flerspråkiga elevers behov av 

särskilt stöd när det gäller läsning och skrivning inte alltid använder sig av möjligheten att involvera 

modersmålslärare i utredningsprocessen trots att det yttre regelverket för skolan föreskriver 

samverkan. Enligt de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014b) betonas att det är viktigt att samarbeta med modersmålslärare 

eller annan lärare som kan ge språkligt stöd för att få en så god bild som möjligt av elevens 

skolsituation och eventuella behov av stöd. Kan det vara så att de organisatoriska förutsättningarna för 

skolans inre regelverk inte tillåter att samverkan sker eller att specialpedagogen inte uppfattar 

möjligheten till samverkan med modersmålsläraren som något som kan tillföra utredningen något?  

I min studie framträder att uppfattningen att samverkan utgörs av situationsbundna förutsättningar 

innebär att det även förekommer skilda synsätt bland dem som ska samverka som till exempel olika 

antaganden om hur verkligheten är beskaffad, olika sätt att se på problem, hur problem uppstår och hur 

de kan lösas. Skilda synsätt kan enligt Hylander (2011) skapa svårigheter för samverkan mellan olika 

yrkeskategorier som modersmålslärare och specialpedagoger utgör och behöver klargöras och 

diskuteras. Det framträder i min studie att skilda synsätt också kan utgöras av attityder och värderingar 

till varandra och varandras uppdrag och till exempel handla om komplexa frågor om inflytande, makt, 

identiteter, diskriminering och mångfald. Till exempel uppfattar modersmålslärare och 

specialpedagoger att när klasslärare undrar hur det går med flerspråkiga elevers läsning på 

modersmålet så kommer de med frågor till specialpedagogen och inte till modersmålsläraren. 

Modersmålslärare upplever att de inte alltid har samma status i samverkan som övriga lärare eftersom 

modersmålsämnet inte upplevs ha samma status som övriga ämnen i skolan. 

Resultatet i min studie visar att det finns en variation av uppfattningar av att samverka eftersom 

samverkan i sig är ett komplext fenomen. Samverkan uppfattas på olika sätt vilket ger olika 

konsekvenser för dem som ska samverka.     

Samtidigt med uppfattningen att samverkan utgörs av situationsbundna förutsättningar finns i min 

studie också en uppfattning att samverkan kan utgöras av relationer. Modersmålslärarna och 

specialpedagogerna har i det dagliga arbetet med de gemensamma flerspråkiga eleverna utvecklat 

olika relationer till varandra. Relationer mellan modersmålslärare, specialpedagoger och även övrig 

personal på skolan uppfattas som viktiga för att samverkan kring de gemensamma eleverna ska 

fungera. Westling Allodi (2013) lyfter just relationella faktorer som social gemenskap i 

personalgrupper och relationer mellan lärare som viktiga faktorer för att skapa miljöer för samverkan.  

Precis som uppfattningen att samverkan utgörs av situationsbundna förutsättningar kan uppfattningen 

att samverkan utgörs av relationer i min studie skapa olika konsekvenser för dem som ska samverka. 

Uppfattningen kan medföra att olika relationer som formas av både hierarkiska och avståndsmässiga 

dimensioner kan påverkas av olika personbundna förutsättningar för samverkan.  
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De olika relationerna som framträder i min studie skiljer sig åt beträffande om de är jämbördiga/över- 

och underordnade respektive nära/distanserade. Frågan är hur relationerna uppstår och vem som avgör 

att de uppstår? I de nära och jämbördiga relationerna uppfattar modersmålslärarna och 

specialpedagogerna att de har utvecklat relationen utifrån ett ömsesidigt behov av att få veta hur 

eleverna ligger till i sitt skriftspråkstillägnande på sitt modersmål respektive på svenska. Även 

relationer som är över- och underordnade genom att specialpedagoger får en handledande roll i 

förhållande till modersmålslärare i specialpedagogiska frågor uppfattas vara nära i betydelsen att man 

utbyter kompetenser och erfarenheter med varandra. 

Den relation som avviker från de övriga är den över- och underordnade och distanserade relationen. 

Relationen karaktäriseras av att den är sporadisk och förekommer sällan. Framför allt uppfattar 

modersmålslärare att det övriga kollegiet bestående av lärare och specialpedagoger styr hur relationen 

till modersmålslärare utvecklas beroende på personers synsätt, värderingar och attityder till 

modersmålsämnet och modersmålslärare (jfr Bunar, 2010). Frågor om skillnader i makt och inflytande 

mellan dem som ska samverka kan enligt Danemark (2005) bottna i skillnader i utbildning och 

position. Vissa kunskaper har mer status och tyngd än andra och olika yrkeskategorier har olika 

prestige och makt. Resultatet i min studie visar att beroende på vilken relation som utvecklas kan det 

påverka hur samverkan utformas. 

Det finns även en uppfattning i min studie att samverkan kan utgöras av ambition. Det centrala i 

uppfattningen kan ses som att ambitionen av att få svar kring de gemensamma flerspråkiga elevernas 

läsning och skrivning utgör själva drivkraften till samverkan då det inte är specifikt uttalat på skolorna 

att samverkan ska ske. Modersmålslärarna och specialpedagogerna har utgått från sina behov, sitt 

intresse och sin motivation genom att gå utbildningen i det flerspråkiga kartläggningsredskapet 

tillsammans för att söka svar på komplexa frågor kring sina gemensamma elever och sin undervisning.  

Även uppfattningen att samverkan utgörs av ambition kan skapa olika konsekvenser för dem som ska 

samverka. Uppfattningen kan medföra att drivkraften till att få svar inte behöver betyda att samverkan 

utvecklas. Till exempel så framträder i mitt resultat att skolor i sin ambition av att söka svar på 

problem när det gäller läsning och skrivning hos flerspråkiga elever kallar in resultatet på 

kartläggningen av modersmålet från modersmålsläraren utan att modersmålsläraren bjuds in till att 

delta i hela utredningsprocessen. Det kan liknas vid Bunars (2010, 2015) forskning som skriver fram 

att i och med att kravet på att kartlägga nyanlända elevers språk och kunskaper så efterfrågas 

modersmålslärares kompetens i högre grad på skolorna. Det behöver dock inte enligt mitt resultat 

betyda att samverkan uppstår och utvecklas.  

Uppfattningen att samverkan utgörs av ambition kan samtidigt innebära att modersmålslärare och 

specialpedagoger genom att de går utbildningen i det flerspråkiga kartläggningsredskapet träffar 

varandra för första gången och får kontakt. Det framträder i mitt resultat att modersmålslärare och 

specialpedagoger upplever att de genom att gå utbildningen tillsammans stärks i sitt samverkansarbete. 

De uppfattar att har en gång en kontakt skapats så blir det lättare att ta kontakt nästa gång då frågor 

uppstår. Modersmålslärare och specialpedagoger uppfattar också att drivkraften att få svar kan leda till 

att övriga lärare på skolorna blir medvetna om modersmålslärares kompetens när det gäller läsning och 

skrivning på modersmålet genom det flerspråkiga kartläggningsredskapet vilket kan leda till att det 

skapas nya kontakter. 

En annan konsekvens som kan uppstå om samverkan uppfattas som utgöras av drivkrafter till att få 

svar på komplexa frågor om flerspråkiga elevers läsning och skrivning är att modersmålslärare och 

specialpedagoger upplever höga förväntningar från det övriga kollegiet av att få svar. I mitt resultat 
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framträder att modersmålslärare och specialpedagoger uppfattar att det inte alltid går att få svar om 

elevernas läsning och skrivning efter att ha gått utbildningen i det flerspråkiga kartläggningsredskapet. 

Frågeställningen återfinns i Hedman (2009) och Hyltenstam (2010) att både forskare och lärare 

uttrycker att det är svårt att avgöra i det enskilda fallet om elevers eventuella läs- och skrivproblem 

handlar om läs- och skrivsvårigheter eller om att eleven har svenska som sitt andraspråk och har 

utvecklat modersmålet i en minoritetssituation. Eftersom det är många faktorer som påverkar i det 

komplexa sammanhanget framstår modersmålslärare och specialpedagoger i min studie som 

betydelsefulla samverkanspartners. Det finns en uppfattning om varandras betydelse när det gäller 

sammanlagda kunskaper och erfarenheter för förståelse av elevernas läsande och skrivande (jfr August 

& Shanahan, 2012; Thomas & Collier, 2002; Tvingstedt, 2011). 

7.3 Redskapet som stöd för samverkan 

Ett delsyfte i min studie var att undersöka om ett flerspråkigt kartläggningsredskap för avkodning och 

läsning kunde utgöra stöd i samverkan samt bidra till förståelse av flerspråkiga elevers 

skriftspråkstillägnande. Det undersöktes genom analys av dess robusthet och plasticitet i samverkan 

mellan modersmålslärare och specialpedagoger vilket diskuteras i det följande. 

Modersmålslärarna och specialpedagogerna i min studie har gått en utbildning tillsammans i ett 

flerspråkigt kartläggningsredskap. I utbildningen ingår olika faser som består av att genomföra en 

kartläggning av flerspråkiga elevers läsning och skrivning på modersmålet och även motsvarande på 

svenska. Efter genomförandet görs en gemensam analys av resultatet och slutligen förs en diskussion.  

Det jag har undersökt i min studie är alltså hur modersmålslärare och specialpedagoger uppfattar 

samverkan kring själva användandet av redskapet. På vilket sätt kunde redskapet vara stödjande i 

samverkan? En utgångspunkt var att redskapet gick att använda av båda yrkeskategorierna i 

samverkan. Det var modersmålslärarna som var huvudpersonerna i kartläggningen eftersom det inte 

gick att genomföra kartläggningen om man inte behärskade de olika språken. Specialpedagogerna i 

min studie uppfattade ändå att de hade nytta av redskapet i samverkan med modersmålslärarna i själva 

kartläggningsförfarandet utan att de förstod språket (jfr Star & Griesemer, 1989). Specialpedagogerna 

kunde till exempel observera aspekter av elevens läsande vid genomförandet som hur eleven 

strukturerade sitt arbete, om eleven följde läsriktningen, ljudade eller läste ordbilder. 

Det behövde dock inte betyda att redskapet i sig fick en stödjande funktion i samverkan. På en skola 

hade man gått utbildningen i kartläggningsredskapet tillsammans men inte genomfört vare sig 

kartläggningen eller analysen av resultatet i samverkan. Modersmålsläraren genomförde de olika 

faserna ensam och överlämnade sedan resultatet till specialpedagogen. Enligt Star och Griesemer 

(1989) behöver olika praktikgemenskaper välja att använda redskapet för att det ska kunna få en 

stödjande funktion i samverkan.  

I min studie framträder att det i det gemensamma arbetet med kartläggningsredskapet uppstod 

diskussionsfrågor i de olika faserna. Diskussionsfrågorna skapade och initierade underlag för samtal 

och diskussioner utifrån modersmålslärarnas och specialpedagogernas specifika kompetenser. De 

modersmålslärare och specialpedagoger som gemensamt hade genomfört de olika faserna och kunde 

sedan bidra till diskussionerna utifrån sina olika kunskaper om elevernas läsning och skrivning. 

Modersmålslärarna och specialpedagogerna i min studie uppfattade att det var betydelsefullt att 

samtala utifrån olika språkliga perspektiv för att förstå elevernas läsning och skrivning på olika språk 

(jfr Wigerfelt & Morgan, 2011). 
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Diskussionerna kunde också innebära att modersmålslärarna och specialpedagogerna hade motsatta 

uppfattningar om innehållet i resultatet av kartläggningen. Ett exempel i min studie var om det gick att 

utläsa om en elev som hade genomgått kartläggningen uppvisade svårigheter med läsning och 

skrivning eller inte. Specialpedagogen utgick från ett enspråkigt svenskt perspektiv och uppfattade att 

eleven uppvisade tecken på svårigheter medan modersmålsläraren uppfattade att det handlade om 

hopblandning av ljud från de båda språken. Modersmålsläraren och specialpedagogen upplevde inte att 

man behövde uppnå konsensus för att man skulle kunna samverka (jfr Star & Griesemer, 1989). 

Just att motsatta uppfattningar kommer till uttryck i samtal och diskussioner är enligt East (2009) ett 

tecken på att innehåll i diskussioner i till exempel redskap kan utgöra ett stöd i samverkan. Innehållet i 

samtalen och diskussionerna ska vara förhandlingsbart, robust, plastiskt och inte kontrollerbart av 

någon av praktikgemenskaperna och stärks av att vara mångtydigt. Ju mer plastiskt och mångtydigt ett 

innehåll i ett redskap är desto mer robust och hållbart blir det. 

Resultatet i min studie visar att kartläggningsredskapet kan få en stödjande funktion i samverkan 

genom innehållet i samtalen och diskussionerna som uppstår mellan modersmålslärarna och 

specialpedagogerna kring de gemensamma flerspråkiga elevernas skriftspråkstillägnande. 

7.4 Slutsatser 

Specialpedagogers och modersmålslärares uppfattningar av att samverka befanns röra sig mellan 

uppfattningar av samverkan som situation, som relation och som ambition. Att kunna samverka kan 

därmed förutsätta både förutsättningar som är av yttre och inre karaktär men även förutsättningar i 

form av olika drivkrafter hos människor. När specialpedagoger och modersmålslärare uppfattar 

samverkan utifrån yttre förutsättningar som till exempel verksamhetens organisation och regelverk 

uppvisar uppfattningarna exempel på olika möjligheter för påverkan på samverkan hos 

specialpedagoger och modersmålslärare. När det gäller uppfattningar av samverkan utifrån inre 

förutsättningar som till exempel samsyn och relationer uppvisar uppfattningarna exempel på olika 

möjligheter för påverkan på samverkan men också olika möjligheter att välja samverkan. När 

specialpedagoger och modersmålslärare uppfattar samverkan kring kartläggningsredskapet utifrån 

förutsättningar som motivation och intresse uppvisar uppfattningarna exempel på olika behov hos 

specialpedagogerna och modersmålslärarna av att få svar kring gemensamma elevers läsning och 

skrivning.   

De kritiska aspekterna av att samverka befanns i datamaterialet vara att specialpedagogerna och 

modersmålslärarna både var en del av samma och/ eller annan organisatorisk struktur och samtidigt 

skulle förhålla sig till olikheter och skillnader i förutsättningar. Aspekterna befanns också vara att en 

viss persons eller en grupps åsikter, val och personliga engagemang genom sina relationer och utifrån 

sina behov kunde påverka samverkan åt olika riktningar kring de gemensamma eleverna. 

I analysen av kartläggningsredskapet som stöd för samverkan framträdde aspekter i redskapet som 

kunde vara stödjande för specialpedagogernas och modersmålslärarnas samverkan. Aspekterna 

befanns vara efterfrågan av ett flerspråkigt perspektiv – att både specialpedagogers och 

modersmålslärares specifika kompetenser kring de flerspråkiga elevernas läsning och skrivning 

efterfrågades i kartläggningsredskapet samt ett behov av dessa kompetenser i verksamheterna. Det 

som kunde utgöra redskapets stödjande funktion och som verkade kunna underlätta för upprättande av 

dessa aspekter var att innehållet i redskapet skapade och initierade underlag för samtal och 
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diskussioner där mångfalden i diskussionerna upplevdes som värdefull och där diskussionerna i sin tur 

kunde skapa underlag för förståelse av flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande.  

För att kunna samverka kring och arbeta förebyggande med gemensamma flerspråkiga elevers läsning 

och skrivning behöver specialpedagoger och modersmålslärare få möjligheter att mötas, diskutera och 

samtala utifrån sina specifika kompetenser i ett flerspråkigt perspektiv. Om skolan blir medveten om 

innebörder av de olika sätt som specialpedagoger och modersmålslärare kan uppfatta samverkan på så 

kan skolan lättare identifiera vilka aspekter av samverkan som behöver utvecklas för att underlätta 

samverkan. 

7.4.1 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har i diskussiondelen lyft fram några områden som skulle kunna utgöra en grund för fortsatt 

forskning. Ett tänkbart område är att göra en övergripande studie över modersmålslärares yrkesroll vad 

gäller vilka speciella kunskaper yrkesrollen representerar, hur yrkesrollen praktiseras samt vilka 

grunder modersmålslärare har för att göra anspråk på vissa kunskaper och arbetsuppgifter framför 

andra grupper. Det för att kunna förstå modersmålslärares yrkesroll och hur modermålsundervisningen 

skulle kunna organiseras i förhållande till modersmålslärares uppdrag. En annan studie skulle 

förslagsvis kunna ta vid efter min studie genom att undersöka samverkan mellan alla de olika 

yrkeskategorier i skolan som är inblandade i de flerspråkiga elevernas skriftspråkstillägnande som 

klasslärare, svenska som andraspråkslärare, specialpedagoger och speciallärare, modersmålslärare och 

studiehandledare i modersmål. Studien skulle kunna bidra till ökad förståelse för processer som 

förhindrar eller underlättar att mångprofessionell kompetens används för att arbeta förebyggande med 

flerspråkiga elevers läsning och skrivning. Specialpedagogerna och modersmålslärarna har i min 

studie efterfrågat rektorers agerande och prioritering när det gäller arbetet med de gemensamma 

eleverna. Ett ytterligare forskningsområde skulle därför kunna vara att undersöka rektorers 

uppfattningar av flerspråkiga elevers läsande och skrivande dels vad de uppfattar är ett förebyggande 

arbete och dels hur ett sådant arbete skulle kunna organiseras. 

7.4.2 Avslutande reflektioner 

Det har varit en lång och spännande resa att följa mina informanters röster och deras utsagor som jag 

har lyssnat på många gånger genom mitt uppsatsarbete. När jag har läst mina texter har de olika 

rösterna framträtt och de har berättat för mig om ett otroligt engagemang och ett viktigt arbete som de 

har utfört med de flerspråkiga eleverna. Arbetet har handlat både om hinder och möjligheter till 

samverkan i diskussionerna. Att få vara med och ta del av informanternas spännande samtal och den 

kraft som har uppstått i de gemensamma diskussionerna har varit fantastiskt. Det har blivit uppenbart i 

min studie att modersmålslärare och specialpedagoger framstår som betydelsefulla samverkanspartners 

och att de har en övertygelse om varandras betydelse när det gäller sammanlagda kunskaper och 

erfarenheter för förståelse av elevernas läsande och skrivande. Eller som specialpedagogen på 

Västskolan uttrycker: 

Det är viktigt att det är två som ser och två språk också, det ger ju mer. Jag kan i alla fall känna mig 

osäker på om jag själv går och tänker på är det här någonting som jag behöver gå vidare med eller. 

Men när man är fler.  

(Specialpedagog 18, Västskolan) 

För att kunna skapa en positiv utveckling av flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande och ge 

förutsättningar för eleverna att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål förutsätter det 

strukturella förändringar som ser till helheten. Det innebär att öka möjligheter för förutsättningar för 
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flerspråkiga elevers skriftspråkstillägnande i samverkan mellan olika lärarkategorier som arbetar med 

elevernas läsning och skrivning. Skapandet av dessa förutsättningar behöver ske parallellt från den 

enskilda läraren, skolledningen, den kommunala organisationen till de nationella styrdokumenten. Min 

förhoppning med den här studien är att skapa förståelse för vilka aspekter av samverkan mellan 

modersmålslärare och specialpedagoger som behöver utvecklas i det förebyggande arbetet med de 

flerspråkiga elevernas skriftspråkstillägnande och som skulle kunna göra skillnad för flerspråkiga 

elevers läsande och skrivande. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

9.1.1 Kartläggningsredskapet 

Kartläggningsredskapet Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning, på norska Kartlegging av 

leseferdighet bygger på en fonologisk förklaringsmodell av hur läsutveckling sker i alfabetiska språk 

och hur läs- och skrivsvårigheter uppstår. Redskapet har utarbetats i Norge av Liv Bøyesen, 

projektledare på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO, Høgskolen i Oslo (Bøyesen, 

2007). Arbetet med redskapet som ska kartlägga läsfärdigheter på 15 olika språk, startade i samarbete 

med Senter for leseforskning og leseopplæring, Lesesentret i Stavanger. Lesesentrets 

kartläggningredskap på norska, Kartlegging av leseferdighet (Utdanningsdirektoratet, 2002) har varit 

förlaga i arbetet med att ta fram redskapet på olika språk. Det flerspråkiga redskapet är inte direkt 

översatt och kan därför användas parallellt eller som alternativ till kartläggningen på norska. 

Kartläggningsredskapet syftar till att säkra att flerspråkiga elever som är i behov av särskilt stöd får det 

specialpedagogiska stöd de har rätt till. Enligt Bøyesen (2007) kan redskapet indikera behov av 

ytterligare utredning av flerspråkiga elevers läsning och skrivning. Redskapet kan också reducera 

antalet flerspråkiga elever med misstanke om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och bidra till att ge en 

bild av elevens läsutveckling generellt. Vidare kan redskapet bidra till ökad kompetensutveckling hos 

lärare, stimulera till ökat fokus och samarbete om elevens läsutveckling och synliggöra tvåspråkiga 

lärares arbete. 

I utarbetandet av redskapet har anpassningar till varje språks skrivsystem och ortografi gjorts. 

Tvåspråkiga lärare har översatt, kommit med förslag, diskuterat delproven och lärarhandledningen. 

Andra tvåspråkiga lärare har gått igenom och kommenterat översättningarna, medan språkforskare har 

gett råd och tolkat där det har uppstått tvivel om vad som är ett riktigt språkbruk. Bøyesen (2007) 

poängterar att redskapet kartlägger läsning och avkodning och inte är utformat som ett generellt 

språkprov i eventuellt standarspråk. Vägledare och koordinatorer för modersmålsundervisningen i 

städer och tätorter i Sør-Norge har organiserat utprovningar bland elever. Gällande normering och 

”bekymringsgränser” vid värdering av resultat ska gränserna användas om vägledande, inte som 

standardiserade gränser. Lärarna värderar elevernas resultat i förhållande till vad som är rimligt att 

förvänta sig när det gäller elevens skolbakgrund och skolerfarenheter. Resultaten av kartläggningen 

behöver också sättas in i sitt sammanhang med andra exempel av elevens läsning och skrivning på sitt 

modersmål. Så småningom bör detta tillvägagångssätt tillämpas på elevens färdigheter på andraspråket 

och resultaten på båda språken utvärderas mot varandra. 

Redskapet finns utarbetat på följande 15 språk i årskurs två och tre i Norge (motsvarande årskurs ett 

och två i Sverige): albanska, arabiska, bosniska, kurdisk badini/kurmanci, kurdisk sorani, persiska, 

polska, ryska, somaliska, spanska, tamil, thai, turkiska, urdu och vietnamesiska. Ett särskilt häfte för 

årskurs fyra och fem i Norge (motsvarande tre och fyra i Sverige) finns för albanska, turkiska, 

somaliska. 

Kartläggningsredskapet består av tvåspråkiga lärarhandledningar, elevhäften för årskurs två till fyra i 

Norge (motsvarande årskurs ett till tre i Sverige) och ett idéhäfte. För att redskapet ska kunna 
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användas enkelt i Sverige gav SPSM i samarbete med NAFO ut en svensk version av 

kartläggningsredskapet under 2014-2015. Den norska delen i lärarhandledningen översattes till 

svenska och redskapet anpassades i övrigt till svenska förhållanden. Än så länge har SPSM gett ur 

följande språk i den svenska versionen: arabiska, persiska, polska, somaliska, spanska och turkiska för 

årskurs 1 och 2. För att kunna jämföra resultat på modersmålet med resultat på svenska har förslag på 

delprovens svenska motsvarigheter utarbetats (se Bilaga w). Kartläggningsredskapet förutsätter att 

eleven har fått en formell eller oformell läs- och skrivundervisning på modersmålet. Den tvåspråkiga 

läraren, modersmålsläraren, administrerar delproven i samarbete med specialpedagog och klasslärare. 

För att kartlägga elevernas tidiga läsutveckling har följande delprov utarbetats i 

kartläggningsredskapet.  

Första elevhäftet årskurs två i Norge (årskurs ett i Sverige): Häftet innehåller följande delprov: 

Bokstavsdiktat, Skriva första bokstaven i ett ord, Koppla stora och små bokstäver, Skriva sista 

bokstaven i ett ord, Ord till bild och Bild till ord. Enligt Bøyesen (2007) kan det första häftet användas 

oavhängigt årskurs. Det som kartläggs är elevens grafemiska kompetens i form av kunskap om 

bokstäver, isolerade, och först och sist i ord. De två sista delproven visar om eleven kan analysera hela 

ord och koppla språkljud till bokstav, både först och sist i ord. Detta med utgångspunkt i att elevens 

läsutveckling antas gå från att uppfatta språkljud först och sist i ord för att sedan uppfatta det som står 

i mitten av ett ord.  

Andra elevhäftet årskurs tre i Norge (två i Sverige):Andra häftet innehåller följande delprov: 

Ordkedjor, Meningsförståelse, Berättande text, Gåtor och Skriftlig instruktion, färgläggningsuppgift. 

Delproven går från ordläsning till textläsning. Ordkedjor visar hur långt eleven har kommit i sin 

förmåga till avkodning av hela ord. De berättande texterna bygger på att eleverna läser hela texterna 

för att klara av uppgifterna.  

Tredje elevhäftet årskurs fyra-fem i Norge (tre-fyra i Sverige): Tredje elevhäftet finns endast utarbetat 

på somaliska, turkiska och albanska och innehåller: Ord till bild, Bild till ord, Text och flervalsfrågor, 

Markera på teckningen och Att skriva fortsättningen på en berättelse. För ordläsningsproven används 

en – och flertal i de språk där det förekommer.  
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9.2 Bilaga 2 

9.2.1 Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning 

Förslag på delprovens svenska motsvarigheter 

Flerspråkig kartläggning, årskurs 1 

Bokstavsdiktat Bokstäver ur Umesol, läsning och skrivning, delprov 5 

exempelvis (Hogrefe Psykologiförlaget) 

Skriv första bokstaven Auditiv perception, Träning av rättskrivning, sammanljudning 

ur Träna dina sinnen av Pia Wallenkrans (Warne förlag) 

Koppla stora och små bokstäver Det flerspråkiga materialet med latinskt alfabet 

Skriv sista bokstaven Auditiv perception, Träning av rättskrivning, sammanljudning 

ur Träna dina sinnen av Pia Wallenkrans (Warne förlag) 

Ord till bild OS 64 (Studentlitteratur) 

Ord & bild, Bild & ord (Natur & kultur) 

Bild till ord 

 

Höstprovet (Madison Undervisning) 

Ord & bild, Bild & ord (Natur & kultur) 

Flerspråkig kartläggning årskurs 2 

Ordkedjor Läskedjor (Hogrefe/Psykologiförlaget) 

Meningsförståelse Vilken bild är rätt? (Natur & Kultur) 

SL 60 (Studentlitteratur) 

Berättande text (gåtor) Äppel sid 43, (A&W) 

Skriftlig instruktion (färglägg) Äppel sid 54-55, (A&W) 

Flerspråkig kartläggning årskurs 3-4 

Ord till bild 

 

OS 120 (Studentlitteratur) 

Ord & bild, Bild & ord (Natur och kultur) 

Bild till ord Vårprovet (Madison Undervisning) 

Ord & bild, Bild & ord (Natur och kultur) 

Text och flervalsfrågor DLS för åk 3, Hogrefe/Psykologiförlaget 

Skriv fortsättning på en berättelse  

Markera på teckningen Kråkan sid 58, (A&W) 
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9.3 Bilaga 3 

Resultatsammanställning av Flerspråkig kartläggning 

Datum för kartläggningens genomförande: 

Skolans namn och telefonnummer: 

Provledarnas namn: 

Elevens namn: 

Elevens ålder: 

Elevens ankomstår till Sverige: 

Elevens modersmål: 

Annat språk som eleven använder: 

Hur mycket modersmålsundervisning eleven har fått i Sverige (år, veckodagar, veckotimmar): 

Vilket språk är eleven starkast på (fråga eleven). Markera med kryss. 

Dominans modersmål svenska annat språk 

tala    

läsa    

skriva    

 

Resultattabell Flerspråkig kartläggning klass 1 

Delprov Maximal poäng Uppnådd poäng 

Bokstavsdiktat   

Skriva första bokstaven   

Koppla stora och små bokstäver   

Skriva sista bokstaven   

Hitta bild till ordet   

Hitta ord till bilden   

 

Resultattabell Flerspråkig kartläggning klass 2 

Delprov Maximal poäng Uppnådd poäng 

Ordkedjor   

Meningsförståelse   

Berättande text (gåtor)   

Skriftlig instruktion (färglägg)   

 

Övrigt som har med skolgången att göra:  
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9.4 Bilaga 4 

Gruppenkät 1 

Samverkan i arbetet med flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling 

Vilka är era yrkesroller?  

Hur ser samverkan ut mellan modersmålslärare, klasslärare och specialpedagoger/speciallärare i ert 

arbete?  

Vad skulle ni önska mer av samverkan?  

Finns det problem med samverkan?  

Vad ser ni för möjligheter på sikt med att samverka? 
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9.5 Bilaga 5 

Enkätfrågor 

Samverkan i arbetet med flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling 

För att kunna studera om materialet ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning” kan bidra till 

lärares samarbete kring gemensamma elever vill jag undersöka hur utgångsläget ser ut för dig som 

modersmålslärare och specialpedagog/speciallärare när det gäller samverkan. Jag vill undersöka hur ni 

samverkar idag och vad du tycker om möjligheter respektive problem med att samverka. Skriv gärna 

på baksidan också! 

Vilken yrkesroll/funktion har du? 

Hur ser samverkan ut mellan modersmålslärare, klasslärare och specialpedagog/speciallärare i ditt 

arbete?  

Vad upplever du att det finns för möjligheter för samverkan i ditt arbete? 

Vad upplever du att det finns för problem med att samverka i ditt arbete? 

 

elisabeth.linden@spsm.se 

Telefon: 010-473 51 13 
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9.6 Bilaga 6 

Gruppenkät 2 

Samverkan i arbetet med flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling 

Vilka är era yrkesroller?  

Hur ser samverkan ut i dag mellan modersmålslärare, klasslärare och specialpedagoger/speciallärare i 

ert arbete? Har det skett någon förändring sedan vi sågs sist?  

Hur har arbetet med materialet påverkat samverkan mellan modersmålslärare och 

specialpedagog/speciallärare?  

Övrigt 
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9.7 Bilaga 7 

Till dig som ska delta i projektet ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning”  

I arbetet med flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling visar forskning att det är viktigt att 

specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare samarbetar. Jag som håller i ovanstående projekt 

skriver också under våren 2013 min mastersuppsats på Stockholms universitet, Specialpedagogiska 

institutionen. Den handlar om samverkan kring flerspråkiga elever som har problem med sin läsning 

och skrivning. Jag vill studera hur materialet ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning” kan 

bidra till lärares samarbete. 

Därför skickar jag ut denna förfrågan till dig och övriga som går kursen om att delta i min studie. När 

vi träffas tisdag den 19 februari kommer jag att be dig svara på några frågor i grupp om vad du tycker 

om samverkan. Du kommer också att få med dig hem ett frankerat kuvert med en enkät med samma 

frågor så att du kan svara på dem individuellt och skicka till mig. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt, d.v.s. du väljer om du vill delta, men det är betydelsefullt för 

studiens kvalitet om du som deltar i kursen är med och svarar på frågorna. 

Dina svar kommer att behandlas anonymt! 

Ditt svar kommer inte att kunna kopplas till dig som person. Du deltar i en gruppenkät den 19/2 och 

den individuella enkäten skickas anonymt tillbaka till mig. Kuvertet är numrerat för att jag ska kunna 

pricka av att jag har fått in alla enkäter och eventuellt kunna skicka en påminnelse till dem som ännu 

inte har skickat in. När jag har prickat av din enkät skiljs kuvert och formulär åt och kuvertet kastas. 

Några möjligheter att kunna identifiera just ditt svar finns därför inte. Jag kommer inte att uppge 

vilken kommun du arbetar i och dina svar på frågorna kommer endast att användas till uppsatsen. 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig att öka kunskaperna om hur samverkan ser ut i arbetet med de 

flerspråkiga elevernas läs- och skrivutveckling. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Stockholm 2013-02-11 

Elisabeth Lindén 

Studerande på Masterprogrammet i specialpedagogik 

Rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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9.8 Bilaga 8 

Intervjuguide Mastersuppsats  

1) Hur arbetar du/ni med dina/era elevers läs- och skrivutveckling?  

2) Hur ser samverkan ut mellan modersmålslärare och specialpedagoger/speciallärare i detta arbete? 

3) Hur har du/ni använt materialet ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning”? 

4) Vad har du/ni fått syn på när du/ni har använt materialet?  

a) Gällande enskilda elever?  

b) Gällande undervisningen?  

c) Annat? 

5) Hur har du/ni arbetat vidare med upptäckterna?  

6) Vilka är nyckelpersonerna i detta arbete? 

7) Vad ser du/ni för möjligheter med att arbeta med materialet? 

8) Vad ser du/ni för problem med att arbeta med materialet? 

9) Hur har arbetet med materialet påverkat samverkan mellan modersmålslärare och 

specialpedagog/speciallärare? 

10) Är det något du/ni vill tillägga som vi inte har tagit upp? 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


