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Bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering bland grundskolelärare 
kan ge fel uppfattningar om ämnets innehåll. Denna studie utgick ifrån olika ledningsaktörers 
professionella ansvar att utveckla grundskolelärarnas existerande kunskaper om hur (vi) 
modersmålslärare arbetar och är organiserade. Ett professionellt ansvar, som samtliga 
pedagogiska aktörer i grundskolan bör ha. Studien tog del av föreställningar om 
modersmålsundervisning som framträdde hos anställda på ledningsnivå och fördjupades vidare 
på vilket sätt och varför dessa föreställningar kunde vara betydelsefulla för grundskolans 
kvalitativa utvecklingsarbete.  

Föreställningar som framträdde hos ledningsaktörerna om grundskolelärarnas existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering sågs i relation till olika 
kunskapssyn: vetenskaplig kunskap, tyst kunskap och vardagskunskap utifrån erfarenheter. 
Dessa tre olika kunskapssyner hade tillägnats och var en del av den praxisgemenskapen inom 
skolans verksamhet som synliggjordes genom aktiv deltagande i samspel med andra. Detta har 
gjorts från individnivå genom interaktion med andra till ett större kollektiv d.v.s. 
organisationsnivå. Den tysta kunskapen behöver artikuleras och ledningsaktörerna behöver 
skapa mötesforum för detta.  

Studien visade en lärande process där den utgick ifrån ledningsaktörernas synpunkter kring 
grundskolelärarnas bristande kunskaper om ämnet modersmål och dess organisering. Dessa 
synpunkter sattes i relation till ett utvecklingsarbete där det systematiska kvalitetsarbetet blev en 
levande process. Denna lärande process kan leda till ett förbättringsarbete inom grundskolans 
verksamhet som i sin tur kan skapa likvärdiga förutsättningar inom utbildning för elever som 
har ett annat modersmål än svenska.
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Inadequate knowledge of mother tongue education and its organization among elementary school 
teachers can give false perceptions about the content of the subject. This study is based on school 
leaders professional responsibility to develop existing knowledge of how (we) mother tongue 
teachers work and are organized, a professional responsibility that all pedagogical employees in 
elementary school should have. The study took part of knowledge of mother tongue education that 
existed among employees at management level in elementary school and further elaborated in what 
way and why this understanding of knowledge could be important for the school's qualitative 
development work.  

School leader’s knowledge of elementary school teachers’ existing knowledge of mother tongue 
education and its organization was seen in relation to different knowledge perspectives - scientific 
knowledge, tacit knowledge and everyday knowledge based on experience. These three different 
knowledge perspectives had been undertaken and were part of the practice community within the 
school's activities but needed to be communicated through active participation in interaction with 
others. This is done from an individual level through interaction with others to a larger collective, 
i.e. an organization. Tacit knowledge needs to be articulated and the leaders need to create meeting 
forums for this.  

The study shows a learning process based on the leaders' views on the lack of knowledge of 
elementary school teachers on the topic of mother tongue and its organization. This is further 
related to a development work where systematic quality work becomes a living process. This living 
process could lead to improvement in elementary school activities which in turn can create equal 
conditions in education for pupils with a mother tongue other than Swedish.



Innehållsförteckning 

1.   Inledning………………………………………………………………………………….……..1 

1.1  Bakgrund…………………………………………………………….…………………………..1 

1.2   Syfte och problemformulering………………………………………………………………….2 

1.3   Modersmålsenhetens organisation av modersmålsundervisning…….…….………………..….3 

1.4   Tidigare forskning……………………………………………………………….………….…..3 

1.4.1 Modersmål – ett viktigt ämne…………………….…………………..……….…………….….4 

1.4.2 En lärande process – Det gemensamma ansvaret………………………………………………5 

1.5    Teoretiska utgångspunkter…………………………………………………………….……..…7 

1.5.1 Olika typer av kunskap och deras relation till modersmålsundervisning i grundskolan……….8 

1.5.2 Tyst kunskap………………………………………………………………….………………..9 

1.5.3 Vardagskunskaper – beprövade erfarenheter………………………………………………….10 

1.5.4 Praxisgemenskap mellan individ och grupp…………………………………………..………10 

1.5.5  Kunskaper – vetenskap, tyst kunskap och vardagskunskaper……………………..…..……..11 

2.      Metodval…………………..……………………………..…………………………………..12 

2.1    Trovärdighet och giltighet……….……………………………………………………………13 

2.2    De forskningsetiska aspekterna…….…………………………………………………………14 

2.2.1 Anonymitet……………………………………………………………………………………15 

2.2.2  Informationskravet………………………………………….………………….…………….15 

2.3     Analysmetod…………………………………………………………..………..….……..…..15 

2.4    Urval……………………………………………………………………………………….….17 

2.5    Genomförande…………………………………………………………………………….…..18 

2.6    Resultat och analys……………………………………………………………………………19 

2.6.1 ”Bristande kunskaper om modersmålsundervisning hos skolans lärare”……………….….…19 



2.6.2 ”Bristande kommunikation/samarbete mellan skolans lärare och modersmålslärare”……….19 

2.6.3  ”Hur kan bristande kunskaper förbättras hos skolans lärare?”……………………………….20 

2.6.4  ”Skolledarnas egna kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering från 
tidigare resultat”……………………………………………………………………….……………20  

2.7    Viktiga synpunkter från två högre tjänstepersoner och två enhetschefer till 
modersmålsenheten………………………………………..………………………………………..21 

2.7.1  Högre tjänsteperson 1………..……………………………………………..…..………….…21 

2.7.2  Högre tjänsteperson 2…………………………………………………………….…………..21 

2.7.3  En nyanställd enhetschef på modersmålsenheten……………….……………..…………..…22 

2.7.4  En enhetschef på modersmålsenheten med mångårig erfarenhet……….……..…………..…22 

2.7.5 Summering av ledningsaktörernas synpunkter om grundskolelärarnas existerande kunskaper 
om modersmålsundervisning och dess organisering……………………………………………..…23 

3.      Diskussion……….……………………………………………………..………..……………24 

3.1     Metoddiskussion………………………………………………………………………….…..24 

3.1.2  Resultatdiskussion……………………………………………………………………………25 

3.1.3  Slutsatser……………………………………………………………………………………..28 

3.1.4  Vidare forskning om förståelse över modersmålsundervisning och dess organisering………29 

4.      Referenser……………………………………………………………………………………30 

 BILAGOR…………………………………………………………………………………………32 

 Bilaga 1…………………………………………………………………………………………….32 

 Bilaga 2…………………………………………………………………………………………….37 

 Bilaga 3…………………………………………………………………………………………….38 

  

                



                           

1.  Inledning 

Sett i backspegeln som modersmålslärare utifrån mina erfarenheter från åren 2011-2017 om 
modersmålsundervisning och dess organisering, syftar denna studie till ett kvalitativt 
utvecklingsarbete inom detta område. Det överordnade syftet med denna studie är att i samspel med 
olika ledningsaktörer utveckla och driva grundskolornas kvalitativa utvecklingsarbete vad gäller 
modersmålsundervisning och dess organisering. I sex år har jag utifrån mitt professionella 
förhållningssätt som modersmålslärare i samspel mellan individer och grupper samlat en mängd 
erfarenheter och gått igenom en lärandeprocess. Genom interaktion med andra i grundskolans 
verksamhet har jag fått ökad förståelse över existerande kunskaper om modersmålsundervisning 
och dess organisering. Följaktligen, mot bakgrund av denna lärandeprocess är ambitionen att skapa 
ökade förutsättningar för ökad förståelse. I denna studie görs detta i sampel med olika 
ledningsaktörer för modersmålselever och undervisning i grundskolan och därmed lyfta fram vikten 
av språk- och kunskapsutveckling. 

I denna studie har jag lyft upp ledningsnivå som ett område som är i behov av utveckling i syftet att 
synliggöra och öka förståelsen för relationen mellan denna nivå och modersmålsundervisning och 
dess organisering. Detta blir utgångsläge i denna studie vars bärande uppgift blir att väcka och 
synliggöra denna relation utifrån såväl problem som möjligheter. Studien redovisar, till olika 
kommunala/privata ledningsaktörer, resultatet av grundskolelärares existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering (bilaga 1). Det behövs med andra ord kännedom om 
relationen mellan ledningsnivå och modersmålsundervisning. Min studie kommer att vara en del av 
denna process, i den överordnade ambitionen att skapa förutsättningar för ett systematiskt 
kvalitetsarbete inom grundskolans organisation. Modersmålsundervisning med dess relevans och 
avpassad organisering av denna undervisning är en viktig del som kan gynna andraspråkselevers 
språk- och kunskapsutveckling. 

1.1   Bakgrund 

Bristande kunskaper om modersmålsundervisning kan, enligt forskning och kunskaper på området, 
bidra till missvisande uppfattningar om denna undervisningens innehåll. En viktig fråga blir således 
hur tänkande och attityder bland olika ledningsaktörer skapas, samt vilka konsekvenser som kan 
urskiljas i sammanhanget. En större fråga är, hur dessa ledningsaktörerna lever upp till Skolverkets 
Lgr 11 (2017) intentioner där undervisning skall utgå ifrån elevernas förutsättningar och tillgodose 
anspråkselever med en likvärdig utbildning. Skolverkets rapport (2008) lyfter upp bristande 
likvärdighet och hur olika det ser ut kring verksamhet för modersmålselever beroende på om 
skolorna har högantal eller lågantal elever med annat modersmål. Här påpekas variationer om 
utformning av verksamhetens mottagande av elever med annat modersmål och ses som 
problematisk. Likvärdighet finns inte närvarande när variationerna är så olika kring organisering av 
undervisning. Om vi återgår till verksamhetens regleringar och styrdokument delar Skolverket 
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(2008) i sin rapport att ”…otydliga och vaga formuleringar i förordningen lämnar ett (alltför) stort 
tolkningsutrymme för hur verksamheten ska bedrivas ute på skolorna…” (s. 27). Vidare skrivs i 
rapporten, ”…förhållandet att skolor inte ser modersmålsundervisning som en verksamhet på deras 
bord handlar naturligtvis till del om att förordningen riktas till kommunen…” (s. 27). Skolverkets 
rapport (2008) beskriver också intentioner från flera skolor om ökat samarbete. Denna studie är ett 
viktigt utgångsläge som synliggör existerande kunskaper som finns om modersmålsundervisning 
och dess organisering till ledningsnivå vars syfte är att bearbeta det systematiska kvalitetsarbetet 
inom kommunens grundskolor i detta område.  

Även idag finns det en del brister om förståelse kring modersmålsundervisning och dess 
organisering i grundskolans verksamhet. Detta är synlig från resultat av en undersökning som 
gjordes 2017 (bilaga 1) om existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess 
organisering bland kommunens grundskolelärare. Med anledning av detta vill jag i denna studie 
initiera en ”uppväckning” hos olika ledningsaktörer om dessa bristande kunskaper då dessa kan ge 
fel uppfattningar om ämnet. Genom att dela med mig grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisningens verksamhet (bilaga 1) till olika ledningsaktörer kan resultatet användas 
av ledningsaktörerna för att bidra till ett gemensamt kvalitativt utvecklingsarbete.         

1.2   Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att ta del av olika ledningsaktörers föreställningar om grundskolelärares 
existerande kunskaper om modersmålsundervisning och diskutera det ansvaret som dessa 
ledningsaktörer har. Genom studien kommer ledningsaktörernas professionella förhållningssätt att 
kunna utvecklas och problematiseras som i sin tur kan bidra till skolans kvalitativa 
utvecklingsarbete. Dessa ledningsaktörernas synpunkter kring existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning bland kommunala/privata grundskolelärare följs upp och sätts i relation 
till litteratur och tidigare forskning om detta. 

Följande frågeställningar ligger till grund för denna studie: 

• Vilka föreställningar om existerande kunskaper om modersmålsundervisning framträder hos 
anställda på ledningsnivå i grundskolan? 

• På vilket sätt och varför kan dessa föreställningar vara betydelsefulla för skolans kvalitativa 
utvecklingsarbete? 
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1.3   Modersmålsenhetens organisation av modersmålsundervisning 

Kommunens modersmålsenhet där modersmålslärare har sin ”bas” har det övergripande ansvaret att 
organisera modersmål i kommunen. Antalet elever som har modersmålsundervisning är cirka 3000 
barn och omfattar över 40 olika språk. Totalt har kommunen 25 för- och grundskolor.  

När det gäller samarbete och kommunikation mellan modersmålsenheten och grundskolorna finns 
det regelbundna mötesträffar med alla ledningsaktörer i form av ”ett chefsmöte”. På 
modersmålsenheten anordnas också följande nätverksträffar; nätverksmöte med studiehandledare/
modersmålslärare och förberedelseklass lärare (FBK nätverk), nätverksmöte med svenska som 
andraspråkslärare inom kommunen (SVA nätverk). Dessa mötesträffar är initierade av 
modersmålsenheten. Utöver dessa mötesträffar finns inga bestämda, regelbundna möten bland 
modersmålslärare och skolpersonal. 

1.4   Tidigare forskning 

Skolverket (2008) och Valbäck (2014) lyfter upp bristande förståelse om modersmålsundervisning 
och dess organisering. Dessa aspekter kan relateras till mina frågeställningar och därmed ge ännu 
starkare anledning till vidare forskning inom detta område. Detta har Valbäck (2014) beskrivit från 
Skolverkets kvalitativa undersökning av attityder till modersmål och integration (2002): 

Attityderna till modersmål på skolan ses utifrån ”vi-och dom” där ”vi” är de som inte har modersmål och 
”dom” är de eleverna som har det. Andra exempel på vad som ses som problematiskt är den bristfälliga 
informationen och organisationen. (Valbäck 2014 s. 8) 

Valbäck (2014) lyfter upp utifrån Skolverkets kvalitativa undersökning (2002) om det som många 
modersmålslärare upplever d.v.s. ”vi-och dom” attityderna ute i skolorna. En viktig aspekt som 
Valbäck (2014) nämner här är, en ”vi” känsla där modersmålsundervisning är en del av skolans 
verksamhet och bidrar till modersmålselevernas språk- och kunskapsutveckling. Ett ämne som är 
likställd som alla andra ämne i grundskolan då den också har en egen kursplan och är ett 
betygsättande ämne från Åk6-9.

Rektorerna på de besökta skolorna i studien hade ibland en ganska oengagerad inställning till 
modersmålsundervisningen. Det tog sig uttryck bl.a. i att både rektorer och lärare var dåligt informerade 
om vilka av skolans elever som deltog i undervisningen. Modersmålsundervisningen framträdde som lågt 
prioriterat ute på skolorna. Attityden hör samman med att kommunen ansvarar, till skillnad från skolan 
själv. (Skolverket Rapport 2008 s. 42) 

Skolverkets rapport (2008) berör också området jag lyfter upp i denna studie vars syfte är att visa 
vikten av förståelse om modersmålsundervisning. Detta i sin tur utvecklar modersmålselevernas 
språk- och kunskapsutveckling i grundskolans verksamhet och därmed erbjuda likvärdiga 
möjligheter till utbildning. Rapporten undersöker organisering av modersmålsundervisning och 
vilken betydelse undervisningen har för elevernas skolresultat. Vidare beskrivs i rapporten att 
modersmålsundervisning är ”…i hög grad extern verksamhet i förhållanden till skolan, även om den 
bedrivs inom skolans lokaler och för skolans elever…” (2008 s. 18). Här är ”vi-och dom” 
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attityderna närvarande då modersmålsundervisning är till stor del en verksamhet som bedrivs 
utanför skoltid och under mer externa förhållande. 

1.4.1  Modersmål - ett viktigt ämne 

Att jobba som modersmålslärare är ett otroligt givande och värdefullt arbete. Som modersmålslärare 
får man vara en del av att utveckla elevers identitet genom att ge dem möjlighet att fördjupa sina 
språkkunskaper i sitt modersmål. En hel del forskning betonar vikten av modersmål och 
modersmålsundervisning. Gibbons (2016) beskriver utifrån Cummins (2000) att ”… ju starkare 
andraspråkselevernas förstaspråk är, desto mer sannolikt är det att de lyckas lära sig sitt andraspråk 
och/eller efterföljande språk…” (s. 47). I Skolverkets kommentarmaterial till ämnet modersmål står 
det i syftet:  

… ett ämne som ger eleverna förutsättningar att utvecklas till flerspråkiga individer med flerkulturell 
identitet. Det blir möjligt genom att eleverna i undervisningen fördjupar sina kunskaper om modersmålet 
och om de områden där modersmålet talas. Genom undervisningen i ämnet utvecklar eleverna sin 
självkänsla och de får möjlighet att skapa sig en identitet på egna villkor (2016 s. 6) 

Detta bekräftar ämnet modersmål som ett viktigt ämne och därmed vikten av ämnet där  
modersmålslärare gör en viktig insats. Ämnets inverkan är avgörande om pedagoger eller skolledare 
i grundskolan besitter kunskaper om det. Modersmålselevernas självkänsla och utveckling av 
identitet skapar förutsättningar att utvecklas som flerspråkiga individer. Gibbons (2016) skriver om 
hur man kan stötta elever som har ett annat modersmål än svenska i praktiken och kan också 
kopplas till elevernas självkänsla: 

Om eleverna redan är läskunniga på sitt modersmål, uppmuntra dem att fortsätta läsa och att skriva på det. 
Att kunna förstå texter och skriva på modersmålet är en viktig resurs när man lär sig läsa och skriva på 
sitt andraspråk. Eleverna behöver få stöd av skolan att utveckla full tvåspråkighet/flerspråkighet, även 
efter det att de klarar av att fungera på sitt andraspråk. Om skolans resurser är otillräckliga för att göra 
detta, använd då modersmålet i ett tidigt skede. Det minskar frustrationen eleverna kan känna när de inte 
kan delta i uppgifter på svenska, som de mycket väl skulle kunna utföra på sitt modersmål. (s. 141) 

Modersmålsundervisning bidrar till ett givande stöd där modersmål blir en viktig resurs för 
modersmålselevernas läs- och skrivinlärning på sitt andraspråk. Gibbons (2016) beskriver vinsterna 
med modersmålsundervisning som en slags bro mellan modersmål och andraspråket. Detta leder till 
en mer inkluderande miljö där modersmål blir en resurs och minskar frustrationer som kan uppstå 
med undervisningsinnehåll på andraspråket och därmed utveckla full tvåspråkighet/flerspråkighet. 

Resultatet som tilldelades till ledningsaktörer i denna studie av grundskolelärarnas existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering (bilaga 1) skapar möjlighet att öka 
förståelse över ämnet. Med just den anledningen är det en inverkande faktor vad gäller hur ämnet 
kan tas på allvar.  Modersmålsundervisning bör ses som en del av skolan och därmed handlar det 
om våra gemensamma elever. Utifrån en praxisgemenskap utvecklas ökad förståelse över 
modersmålsundervisning med dess organisering som i sin tur utvecklar det professionella lärandet. 
Alla elever i grundskolor har rätt till en likvärdig utbildning. Gibbons (2016) beskriver utifrån Lgr 
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11 (2017) krav om språk och litteracitet där elever som har svenska som sitt modersmål behöver 
bara bygga vidare på existerande språkkunskaper. Däremot elever som har annat modersmål än 
svenska d.v.s. andraspråkselever behöver först bygga upp en bas som förstaspråkselever redan har 
(s. 26). Med anledning av detta behöver lärandet i undervisning anpassas till andraspråkselever. 
Gibbons (2016) beskriver det väldigt bra: 

Vad gäller andraspråkselever handlar det här om ett annat sätt att se på lärande än vad som tidigare varit 
fallet. Heller än att förenkla uppgifterna (och riskera att stå med en kursplan med urvattnat innehåll) är 
målet att vi ger den stöttning som behövs så att alla elever, inklusive andraspråkselever, engageras med 
och klarar genomföra meningsfulla och kognitivt utmanande uppgifter. Det är hur vi stöttar eleven som 
avgör om lärande sker. Läraren behöver vara lyhörd för de speciella krav som ställs på elever som lär sig 
på ett andraspråk. (s. 35)  

Vikten om modersmålsundervisning återupptas här, där lyhördhet från pedagoger behöver finnas. 
Skolledare som har det övergripande ansvaret över skolans pedagoger behöver se över förståelse av 
modersmålsundervisning och dess organisering. Det spelar ett betydande roll för andraspråkselever. 

1.4.2 En lärande process – Det gemensamma ansvaret  

Att öka kunskaper och insikter om modersmålsundervisning och dess organisering hos olika 
ledningsaktörer är långt ifrån den enda drivkraften i denna studie. Befintlig forskning på området 
bidrar till att belysa omfattande behov av ökad kunskap och insikt i de olika strukturella, 
organisatoriska och innehållsliga aspekterna. Dessa behöver beaktas för att skapa en hållbar och 
kvalitativt högtstående modersmålsundervisning i grundskola.  Timperley, Kaser och Halbert (2014) 
har skrivit om en lärandeprocess som heter ”Spiral Inquiry”. Denna metod är riktad mot att skapa 
förändringar inom utbildning som gynnar studenter/elever. Metoden har intim koppling till så kallat 
evidensbaserad lärande, och fokuserar hur ledare inom grundskolväsendet kan skapa meningsfullt 
lärande för elever i allmänhet. Timperley, Kaser och Halbert (2014) argumenterar för vikten av nya 
insikter och praktisk agerande för befrämjande av lärandesituationer. Kärnan i deras arbetsmetod är 
att skapa ”curiosity”, nyfikenhet, och genom det skapa förändring vad gäller lärande hos framförallt 
elever. Detta leder till nya tankar om det pedagogiska och didaktiska perspektivet inom skolan: 

Creating the conditions in schools and learning settings where curiosity is encouraged, developed and 
sustained is essential to opening up thinking, changing practice and creating dramatically more innovative 
approaches to learning and teaching (2014 s. 4).  

En”curiosity” utifrån denna studie skapar upphov till nya tankar om modersmålsundervisning och 
hur den organiseras. Grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och 
dess organisering (bilaga 1) behöver följas upp på ledningsnivå. En skolledare behöver veta vilka 
existerande kunskaper det finns om modersmålsundervisning och dess organisering och därmed 
skapa viktiga förutsättningar som hjälper och stödjer flerspråkiga elever. I Lgr 11 (2017 s. 18-19) 
står det klart och tydligt skolledarens ansvar: 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande 
ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att 
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skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande 

• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 
att utveckla utbildningen (2017, Lgr 11 s. 18-19). 

Som anges i läroplanen Lgr 11 (2017), är det skolledarna som har det övergripande ansvar för 
skolans verksamhet, samt även övergripande ansvar för varje elevs språk- och kunskapsutveckling. 
Genom att ha kunskaper om modersmålsundervisning och hur den organiseras, bekräftar en som 
pedagog, sina elevers språk- och kunskapsutveckling och bakgrund. Då resultatet från tidigare 
undersökning (bilaga 1) visade en del brister bland grundskolelärares existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning samt organisering behöver varje skolledare se till att detta ses över. 
Samarbetsformer bör prioriteras för att ”…stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande…” 
Skolverket Lgr 11 (2017 s. 19). 

Det handlar om att göra de kommunala/privata skolornas anställda mer insatta i ämnet modersmål 
och hur den organiseras. Detta görs genom att utgå ifrån tankarna om vad pedagogerna vet idag om 
modersmålsundervisning och dess organisering. Skolledarnas kännedom kring detta är viktig för att 
kunna öka kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Mot bakgrund av detta 
blir det av värde att ställa frågan om såväl ledningsnivån som all skolpersonals kunskaper om 
undervisning av elever med annat modersmål. Det gäller att se hela eleven med dess bakgrund och 
vad som bidrar till hens språk- och kunskapsutveckling. Ring (2016) beskriver i förordet om hur det 
gemensamma ansvaret som beskrivs i Lgr 11 (2017) är viktigt. Hon lyfter upp att det inte är enbart 
fokus på elevernas prestationer men även på skolans pedagoger genom deras förhållningssätt och 
språkutvecklande arbetssätt under sin undervisning (s. 7). Ring (2016) betonar vidare att dagens 
undervisningsgrupper inom skolan är heterogena grupper där det finns elever som har olika 
erfarenheter, skolbakgrund och modersmål (s. 7). Ring (2016) nämner i sitt förord även rektorns 
pedagogiska ledarskap och lyfter upp det som en framgångsfaktor när det gäller deras förmågor 
kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta beskriver hon på följande sätt: ”…vilja och 
vägleda personalen i en viss pedagogisk riktning genom ett aktivt pedagogiskt ledarskap…” (s. 9). 
Ring (2016) fortsätter och beskriver om hur rektorerna efter kurser i språkutvecklande arbetssätt 
lyckas bemöta elever med dess olika bakgrunder. Detta ger, enligt Ring (2016), goda förutsättningar 
för att skapa ett förändringsarbete i rätt riktning ute i skolorna. Ring (2016) beskriver vikten av en 
engagerad rektor som ”…en engagerad rektor vid rodret som hänger i, som stöttar personalen och 
som ser till att utvecklingsarbetet finns på agendan över lång tid…” (s. 9). Genom att synliggöra 
existerande kunskaper bland grundskolelärare om modersmålsundervisning och dess organisering 
ges möjlighet för skolledare att dela med sig sina synpunkter kring det. Denna studie tar sin 
utgångspunkt i detta perspektiv, på ämnet modersmål och dess organisering i grundskolan. Vad som 
ställs i fokus för intresset är en inlärningsprocess där befintliga kunskaper ger upphov till nya 
insikter/kunskaper. Detta kan ses som en del av en lärandeprocess där rätt- det vill säga relevant och 
konstruktiv -stöttning ges från skolledarna till grundskolelärare. 
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Lauvås och Handal (2015 s. 34) skriver om Gordon (1968) utifrån en utgångspunkt i betydelsen av 
samspel inom en lärandeorganisation, och hur alla individer är en del av en gemensam kultur. Med 
det citerar Lauvås och Handal (2015) Gordons (1968) två inlärningsprocesser: ”…att bekantgöra 
det främmande, att främmandegöra det bekanta” (2015 s. 34). Dessa två processer beskrivs på 
följande sätt: 

Det första…handlar om att den som ska lära sig något får tillgång till och gör sig bekant med kunskaper, 
andras erfarenheter, olika teorier och värderingar som personen i fråga tidigare inte känt till…Den andra 
processen…handlar om problemet med allt det som vi tar för givet utan att vara medvetna om det. För att 
komma någonstans med att göra det bekanta främmande behöver vi stöd utifrån…Först då mäktar vi med 
att identifiera en del av de outtalade förutsättningarna, skapa distans till dem, formulera dem..(2015 s.
34-35) 

Grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering 
behöver, utifrån denna bild, delges och lyftas fram till skolledare, enhetschefer på 
modersmålsenheten och till högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå. Genom min och andra 
undersökningar där detta sätts i centrum för forskningsintresset, är ambitionen att bidra med 
möjligheter för skolledarna att distansera sig från de egna uppfattningarna. Genom att distansera sig  
blir det möjligt att ta del av nya uppfattningar och i detta fall grundskolelärarnas existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Detta är något som inte var bekant 
tidigare i detta sammanhang. Ledningsaktörerna har, i ett sådant förfarande, fått del av för dem 
främmande resultat. Detta bryts mot deras egna kunskaper om grundskolelärarnas existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning, vilket i sin tur bidrar till utveckling av ett mera avpassat 
innehåll och organiserande av denna undervisning.  Tidigare kunskaper har kort sagt tillagts av nya 
kunskaper som tillägnas och ger utrymme till ett förändringsarbete – en lärandeprocess. 

För att ta del av de olika skolledarnas tankar om existerande kunskaper bland grundskolelärare om 
modersmålsundervisning och dess organisering behöver kunskaper i sin tur först och främst 
utvecklas och ges en förklaring. Kunskaper tillhör både det teoretiska och det praktiska. Genom att 
beskriva vad kunskaper är och vilka typer av kunskaper det finns kan jag skapa ett bra underlag att 
utgå ifrån. Detta ingår i hanterandet av såväl existerande kunskaper som praktiska inspel i den 
pågående modersmålsundervisningen och dess organisering. Existerande kunskaper kan kort sagt på 
detta sätt ständigt utvecklas vidare i möte med nya kunskaper och därmed leda till en slags 
kompetens. 

1.5   Teoretiska utgångspunkter 

I talet om kunskap behöver något sägas om vilken kunskapssyn som är ifråga i denna studie. I 
denna del, där studiens teoretiska utgångspunkter redogörs för lyfts således kunskapssynen, och 
vidare dess relation till min studies syfte och frågeställningar. 

Utifrån studiens anlagda kunskapssyn utifrån Hartman (2004), Ahrenfelt (2013) sker 
kunskapsinhämtning genom samspel och aktivt deltagande som Filstad (2012) anser viktig för 
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tillägnelse av nya kunskaper. Detta innebär att kunskap uppkommer och skapas, samt även överförs, 
i samspel med omgivningen och genom eget aktivt engagemang i olika praktiker och processer. Det 
är alltså på detta sätt som kunskap även kan ge upphov till nya kunskaper och insikter. Detta i sin 
tur kan bidra med bättre förståelse för, i detta fall, modersmålsundervisning och dess organisering 
och därmed skapa förutsättningar till en lärande organisation där det systematiska kvalitetsarbetet 
blir en del av en lärande process som följs upp. 

En lärande process skapar, i detta perspektiv, nya insikter och kunskaper och därmed leder det till 
ett möjligt förändringsarbete i sammanhanget. Ett övergripande/generellt exempel kan tas utifrån ett 
samhällsperspektiv hur samhället har ändrats genom tiden, och hur vi lär oss av historia och 
relaterar till det. Från dessa lärdomar hittar vi förbättringar till en utveckling som sedan leder till 
lärdomar för framtida lärande.  

Dahlstedt och Olson (2013) skriver om lärdomar av historien vad gäller medborgarbildning, utifrån 
vad som ägt rum i samhället sedan långt tillbaka och hur detta idag tar form i dagens samhälle. Det 
som har lett till en förändring är på en och samma gång vad som utgör grogrund för dagens 
medborgarformering i och genom skolan. På motsvarande sätt utgår denna studie från att det finns 
lärdomar, och möjligheter till lärande, i den kontext och i de relationer och sammanhang i vilka 
modersmålsundervisningen idag äger rum. 

I denna studie är syftet, mera precist, att olika ledningsaktörer ges möjlighet att ta del av nya 
kunskaper om grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess 
organisering. Detta blir en del av skolan på ett sätt som beaktar elevernas intresse och bakgrund.

1.5.1 Olika typer av kunskap och deras relation till modersmålsundervisning i grundskolan 

Vad syftar jag på i denna studie när jag lyfter upp grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering till ledningsnivå? Hartman (2004) inleder sin bok 
om kunskapsteorier och kunskapsteoretiska problem med att dela med sig av en erfarenhet; att 
kunskaper är något vi vet och har kännedom om (s. 21). Kunskaper beskrivs av Hartman (2004) 
som något värdefullt och användbart. I detta sammanhang beskriver Hartman (2004) att ”…
kunskapsteorin blir därför väsentlig för kunskapssökandet…” (s. 22) och att dela med oss av det ”vi 
vet” om kunskap är att utgå ifrån en kunskapsteori. 

Vidare skriver Hartman (2004) en intressant inledning till ”Kunskapens natur”. Han skriver om 
filosofen Platon som har gett kunskap en viktig uppfattning genom tiden. Hartman (2004) beskriver 
Theaitetos från Platons tid som hävdade att ”… veta är samma sak som att se något…” (s. 29). Men 
Hartman (2004) invänder och lyfter även upp kunskap som något som kan också handla om saker vi 
inte ser, och argumenterar för att ”…om vi kan ha kunskap om något utan att se det, så kan kunskap 
och seende inte vara samma sak…” (s. 30).  

Men om vi nu utgår från Hartman (2004) att kunskaper inte behöver vara något man ser men något 
man tillägnar sig. Ahrenfelt (2013) beskriver kunskaper utifrån tre intressanta undergrupper: 
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”vetenskap, tyst kunskap och vardagskunskap” (s. 252). Dessa typer av kunskaper beskriver jag 
nedan utifrån flera olika källor. 

Vetenskapliga kunskaper kopplar Ahrenfelt (2013) till ”…bokliga kunskaper…” (s. 252) vare sig 
det är i pappersform eller digitalt. Denna typ av kunskap beskrivs som aktuell tills det kommer nya 
infallsvinklar. Lauvås och Handal (2015) i kapitlet Om Kunskap och Reflektion beskriver teoretiska 
kunskaper som viktiga men inte som bestämda utifrån ett praktiskt förhållande. Lauvas och Handal 
(2015 s. 183) beskriver teoretiska kunskaper i behov av praktiska kunskaper och att kunskaper är 
integrerat i varandra. 

Grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering blir i 
detta fall kunskapsteori som delas till skolledare, modersmålsenhetens enhetschefer och högre 
tjänstepersoner på förvaltningsnivå, enligt Hartman (2004). Dessa kunskaper enligt Ahrenfelt 
(2013) tillägnas av den som tar emot d.v.s. de olika ledningsaktörerna. Dessa kunskapsteorier som 
tilldelas till ledningsaktörerna ses i relation till praktiska kunskaper som enligt Lauvås och Handal 
(2015) är lika viktiga. 

1.5.2 Tyst kunskap 

Tyst kunskap beskriver Ahrenfelt (2013 s. 253) som kunskap vi besitter med, men på ett omedvetet 
sätt. Denna kunskap kan lyftas fram om, enligt Ahrenfelt, (2013 s. 253) den ges rätt ”stimuli”. 
Lauvås och Handal (2015) kopplar tyst kunskap till: ”…värderingar, känslor…attityder och 
färdigheter” (s. 189). Vidare beskriver de tyst kunskap som något som inte är explicit och 
omedvetet. Detta lyfts upp på ännu en intressant nivå då Lauvås och Handal (2015) skriver att tyst 
kunskap ”…väcks till medvetet liv…” (s. 192) och därmed göra det synligt, genom att göra den 
explicit och gör det omedvetna artikulerad genom dialog. Men Lauvås och Handal (2015) beskriver 
vidare att detta är inte en lätt process att ”…försöka artikulera det som är så självklart och införstått 
är som att försöka lyfta sig själv i håret…” (s. 194). Då Lauvås och Handal (2015) beskriver utifrån 
en handledarens perspektiv så kan man ändå ta till sig resonemanget kring just detta om tyst 
kunskap. De beskriver just att synliggöra tyst kunskap och hur detta ger upphov till nya kunskaper 
där vi kan lära oss av varandra på följande sätt: ”…när personer eller grupper med olika kunskaper 
möts, kan man få tillgång till något av det som annars fungerar på en tyst nivå…” (s. 194). Det 
handlar om att artikulera fram tyst kunskap och beskriva utifrån existerande kunskaper och 
erfarenheter. Att dela grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning till 
skolledare, modersmålsenhetens enhetschefer och högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå skapas, 
enligt Lauvås och Handal (2015), ett utgångsläge för artikulering av existerande tankar hos 
ledningsaktörerna. Detta lyfts i denna studie och därmed synliggör det självklara och är införstått 
tyst kunskap enligt Lauvås och Handal (2015) som behöver göras explicit. Bristande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering ger ledningsaktörerna nya kunskaper som var 
tidigare en del av den tysta kunskapen och därmed skapa nya inlärningar som kan leda till ett 
förändringsarbete. Tidigare kunskaper har kort sagt tillagts av nya kunskaper som tillägnas och ger 
utrymme till ett förändringsarbete – en lärandeprocess. 
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1.5.3   Vardagskunskaper – beprövade erfarenheter 

Vardagskunskaper är den tredje typ av kunskap som Ahrenfelt (2013 s. 253) skriver om. Han 
kopplar vardagskunskaper till våra tidigare livserfarenheter utifrån teorier och erfarenheter d.v.s. 
praktiska upplevelser. Mycket av det ”personliga” är synlig i vardagskunskaper enligt Ahrenfelt 
(2013). Ahrenfelt beskriver också vardagskunskaper som beprövade erfarenheter.  

Skolverket (2018) lyfter upp några nyckelbegrepp kring diskussion av ett forskningsbaserat 
arbetssätt där beprövad erfarenhet är en av dessa nyckelord. Den beskrivs på detta sätt ”…beprövad 
erfarenhet som kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen över tid…” (s. 1). I Skollagen 
(2010:800) skrivs det att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Enligt Filstad (2012) ska de praktiska kunskaperna bli en del av kunskapsutveckling. Kroksmark 
(2015) i sin artikel om Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet beskriver begreppet ”beprövad 
erfarenhet” som kopplas till kunskaper som inte grundar sig inom forskningen men utifrån lång 
erfarenhet (s. 5). Vidare citerar Kroksmark (2015) det Skolverket säger i en promemoria från 2012 
(Dnr 2012:1700) att ”…beprövad erfarenhet är en erfarenhet som är dokumenterad, delad och 
prövad i ett kollegialt sammanhang…” (s. 6). Härifrån kan vardagskunskaper kopplas vidare till 
praxisgemenskap där den kollegiala interaktionen ger utrymme till att utbytta erfarenheter från 
individ till gruppnivå. Grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och 
dess organisering är kunskaper utifrån erfarenheter. Dessa kunskaper delas till ledningsnivå och 
därmed skapar en interaktion i denna studie genom att ta del av föreställningar hos skolledarna, 
modersmålsenhetens enhetschefer och högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå. Ett utbyte av 
erfarenheter från grundskolelärare till olika ledningsaktörer.  

1.5.4   Praxisgemenskap mellan individ och grupp 

Då vi tillhör ett kollektiv och därmed tillhör en socialt gemenskap kommer praxisgemenskap vara 
aktuell när det gäller samspel mellan individ och grupp som en viktig del av kunskapsinhämtning. 
Filstad (2012) betonar vikten av samspel och genom att tillhöra ett kollektiv tar vi del av en större 
kontext som tillbringar nya kunskaper. Filstad (2012) beskriver en praxisgemenskap som ”…en 
flexibel grupp av yrkesmän som informellt förbinds av gemensamma intressen…” (s. 37). Filstad 
(2012) citerar Wengers m.fl. (2002) beskrivning av en praxisgemenskap, ”…en grupp människor 
som delar en farhåga, en uppsättning problem eller en entusiasm för ett tema, och som genom 
varaktig interaktion utvecklar kunskap och expertis på detta område…” Wengers m.fl. (2002) i 
Filstad (2012 s. 37). 

Kunskaper på en arbetsplats är en del av ett kollektiv där varje individ tillhör en grupp av personer 
som samspelar med varandra. Filstad (2012) beskriver ett ”deltagarperspektiv” och ett 
”tillägnelseperspektiv” (s. 23) och vikten om praxisgemenskap. Från individbaserad lärande till 
gruppbaserad lärande blir praxisgemenskap en viktig påverkande faktor till inlärning som en 
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lärande process. Ett organisationslärande utvecklas genom individens kunskaper som delas i 
samspel med andra d.v.s. det kollegiala lärandet och bidrar till nya kunskaper. Enligt Filstad (2012) 
är det genom det kollegiala lärandet det tillägnas olika kunskaper och förs vidare, men är samtidigt 
tidskrävande. Lärande är en del av en process som fortsätter och Filstad (2012) beskriver vikten av 
att varje individ är närvarande och aktiv. Det är då det förvandlas till ett gemensamt lärande. En 
intressant aspekt Filstad (2012) också lyfter upp här är att alla som är delaktiga i en 
praxisgemenskap kanske inte är lika aktiva, han skriver att ”…en praxisgemenskap ofta framstår 
som ett vi, medan de som står utanför är de andra…” (s. 96). 

Genom ett aktivt deltagande inom en praxisgemenskap sker lärande situationer där kompetens 
utvecklas inom praktiken. Kollegor som har kompetens delar detta vidare till sina kollegor och 
lärande utgår från det kollektiva Filstad (2012). Filstad (2012) beskriver vidare att om en 
praxisgemenskap upplevs och sker positiv och framåtsyftande blir det ett väldigt bra exempel på det 
kollektiva lärandet. Det handlar om att varje enskild medarbetare i en praxisgemenskap kan uppleva 
att hen gör en viktig insats i samspel med andra medarbetare. Genom samspelet är varje individ en 
aktiv del av den större gemenskapen d.v.s. helheten. Detta enligt Filstad (2012) är ett informellt 
lärande då det sker i praktiken, utifrån informellt meningsskapande (s. 90).  

Filstad (2012) betonar också att praxisgemenskapen behöver mötestider inom en verksamhet. Det 
informella samspelet som sker mellan varandra kan ske utifrån olika individers mötestider m.m. 
Filstad (2012 s. 91) citerar Wenger m.fl. (2002) som lyfter upp en viktig aspekt där ledningen 
behöver skapa bra kvalitativ tid för träffpunkter inom verksamheten. Detta i sin tur bidrar också till 
att uppmuntra varje medarbetare till att delta.  Praxisgemenskapen blir en del av en gemensam miljö 
att utgå ifrån. Detta ger upphov till en grund för att tillsammans reflektera. Filstad (2012) beskriver 
en viktig aspekt just om att vara deltagande i ett större kollektiv räcker inte. Varje individ behöver 
reflektera och inom en praxisgemenskap reflektera tillsammans med andra kollegor. Utifrån 
reflektioner av det som var och en har upplevd och varit med om kan det ge upphov till en 
förändring då erfarenheter delas med varandra enligt Filstad (2012). 

Det som Filstad (2012) beskriver utifrån ”reflektion” är att det sker utifrån tre olika nivåer och 
därmed blir en del av en lärande process från en nivå till den andra. Dessa tre olika nivåer består av 
en individuell nivå, en interaktionsnivå och en organisatorisk nivå (s. 81). Individnivån baseras på 
erfarenheter av en undersökning av grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering. Genom interaktion delas detta vidare till 
ledningsnivå som består av skolledare, modersmålsenhetens enhetschefer och högre tjänstepersoner 
på förvaltningsnivå som har det övergripande ansvaret på organisationsnivå. 

1.5.5   Kunskaper – vetenskap, tyst kunskap och vardagskunskap 

Hartman (2004) har lyft upp en viktig aspekt av kunskap att det behöver inte vara något man ser 
men något man tillägnar. Ahrenfelt (2013) beskriver utifrån tre olika kunskaper hur varje individ 
tillägnar sig kunskaper vare sig det är vetenskapligt, omedveten eller genom erfarenheter. Det är 
genom aktivt deltagande dessa kunskaper behöver komma i samspel med andra från individen till 
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en grupp och till ett större kollektiv som övergripande. Filstad (2012) beskriver kunskaper genom 
att reflektera öppet där vetenskapliga kunskaper, den tysta kunskapen och erfarenhets beprövade 
kunskaper blir viktiga komponenter av en praxisgemenskap. Dessa komponenter bidrar till en 
lärande process som leder till ett förändringsarbete utifrån nya lärdomar. 

Dessa teoretiska utgångspunkter om inlärning av kunskaper blir en viktig grund till denna studie. 
Många pedagoger som sitter med tyst kunskap behöver artikulera den och gör sina kunskaper öppna 
och synliga genom interaktion med andra. En lärande process förutsätter aktivt deltagande från det 
individuella till det kollektiva. Att skapa förutsättningar för samspel bör vara ett aktuellt område för 
alla skolledare. Genom samspelet kan vetenskaplig kunskap, tyst kunskap och vardagskunskap leda 
till en process som Lauvås och Handal (2015) beskriver utifrån Gordon (1968) nämligen att ”…
bekantgöra det främmande, att främmandegöra det bekanta…” (2015 s. 34). Bristande kunskaper 
om modersmålsundervisning och dess organisering bland grundskolelärare lyfts upp på 
ledningsnivå. Dessa kunskaper ger upphov till nya kunskaper om förståelse över 
modersmålsundervisning och dess organisering som olika ledningsaktörer ser på utifrån aktuella 
kunskaper. 

2. Metodval 

Datainsamling för denna studie har gjorts utifrån en kvalitativ metod där jag utgår ifrån digitala 
enkätformulär som bearbetas (bilaga 2, 3). Hartman (2004) har följande definition av en kvalitativ 
undersökning: ”…kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer…” (s. 273). I enkätformulär/email som har 
skickats till olika ledningsaktörer bifogades också resultat av tidigare undersökning om 
grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering 
(bilaga 1).  

Utifrån mitt metodval genom en webb-baserad undersökning vill jag öka förståelse över 
ledningsaktörernas synpunkter om grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering (bilaga 1, 2, 3). Jag tar del av andras ”livsvärldar” 
d.v.s. olika ledningsaktörers synpunkter som i sin tur ser utifrån deras professionella roll i relation 
till andra. Genom att dessa ledare delar med sig sina synpunkter får jag ett underlag och resultat 
utifrån mitt syfte och problemområde.  

Ytterligare metod som denna studie utgår ifrån är Timperley, Kaser och Halbert (2014) lärande 
process, ”Spiral Inquiry”. Metoden används för att skapa förändringar inom utbildning som gynnar 
studenter/elever. Denna studie lyfter upp en lärandeprocess genom att dela grundskolelärarnas 
existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering till skolledare, 
modersmålsenhetens enhetschefer och högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå. Dessa 
ledningsaktörer i sin tur ges möjlighet att skapa ett förändringsarbete för att öka förståelse över 
modersmålsundervisning och dess organisering bland grundskolelärare. Detta gynnar 
modersmålselevernas språk-och kunskapsutveckling och lever mycket i evidensbaserat lärande. 
Timperley, Kaser och Halbert (2014) argumenterar vikten om nya insikter och praktisk agerande i 
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lärande situationer. Kärnan i deras arbetsmetod är att skapa ”curiosity” och genom det skapa 
förändringar. Detta leder till nya tankar om det pedagogiska och didaktiska. Metoden utifrån 
”curiosity” leder till möjlighet att skapa ett förändringsarbete för att gynna, i detta fall, 
modersmålselevernas språk- och kunskapsutveckling. Genom grundskolelärarnas tillägnelser av 
ökade kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering kan nya tankar utifrån 
grundskolelärarnas vardagskunskaper d.v.s. beprövade erfarenheter bidra till en lärande process. 
Detta i sin tur enligt, Ahrenfelt (2013), leder till ett förändringsarbete utifrån dessa nya lärdomar. 

”Spiral Inquiry” utgår ifrån ett gemensamt professionellt förhållningssätt där metoden inte befinner 
sig på individnivå men behöver komma i interaktion med andra genom samspel. Modersmålselever 
är i fokus utifrån denna studie och genom ”spiral inquiry” som metod utgår den från det 
professionella ansvaret över viktiga områden inom skolan där det behöver påverkas. Genom att 
undersöka skolledarnas synpunkter om grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering har studien skapat möjlighet till artikulering av 
skolledarnas synpunkter. En viktig del som blir en del av en pågående lärande process Timperley, 
Kaser och Halbert (2014). Denna lärande process leder till nya kunskaper då evidens läggs fram 
utifrån existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Nya tillägnande 
kunskaper är viktiga att utgå ifrån för att kunna initiera ett förändringsarbete enligt Timperley, 
Kaser och Halbert (2014 s. 14). 

Timperley, Kaser och Halbert (2014) ”Spiral Inquiry” passade som en bra metodval att utgå ifrån 
för att undersöka utifrån mitt syfte och undersökningsområde i denna studie: 

Through the spiral of inquiry, teachers are directly engaged in a collaborative analysis of what is going on 
for their learners; their motivation for new learning is enhanced because of the direct connection to their 
own contexts (2014 s. 15) 

Denna studie utgår ifrån synpunkterna från skolledare, modersmålsenhetens enhetschefer och högre 
tjänstepersoner på förvaltningsnivå om grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering. Detta kan leda till ökat förståelse för 
modersmålselevernas språk-och kunskapsutveckling och därmed gynnar modersmålselever på sikt. 
Det handlar om ett gemensamt ansvar – ett ”vi” utgångsläge. 

2.1 Trovärdighet och giltighet

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver Lincoln och Guba (1985) utifrån trovärdighet och 
tillförlitlighet några strategier för att kunna utgå ifrån för att kvalitetssäkra kvalitativa analyser.  

De är följande: 

• Att regelbundet pröva sina analyser genom att presentera dem för, och diskutera dem med, personer 
som inte alls är involverade i det aktuella projektet (så kallad peer debriefing) 

• Att särskilt noga följa upp och analysera sådana observationer som strider mot de huvudmönster som 
man har identifierat 

• Att vara ytterst noga och konsekvent i sin begreppsanvändning 
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• Att stämma av analyserna mot personer som befinner sig i de miljöer som studeras (s. 83-84) 
  
Utifrån en granskning från dessa fyra strategier skriver Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) att det 
blir möjligt att kunna avslöja svagheter. 

Jag har presenterat min analysdel för min handledare via email och till min diskutant från 
kursgruppen vid online träffar och dessutom haft en mini-opponering online där mitt arbete har 
opponerats. Dessa personer är inte alls involverad i mitt aktuella projekt men har delat med sig sina 
synpunkter kring olika delar av min uppsats.  

Vidare har jag undersökt kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering i 
grundskolans verksamhet som i denna studie delas till olika ledningsaktörer (bilaga 1). Resultatet 
från denna undersökning ger ledningsaktörer ett viktigt underlag att utgå ifrån för att dela med sig 
sina synpunkter om modersmålsundervisning. Detta ökar trovärdighet och tillför ett bra 
bakgrundsunderlag till denna studie och dess koppling till mina frågeställningar.   

Genom att använda mig av teoretiska begrepp i min analys har jag varit konsekvent med att koppla 
teoretiska begrepp till inhämtade datainsamling i denna studie d.v.s utifrån alla digitala svar från 
ledningsaktörerna. Olika kunskapssyn utifrån det teoretiska har tillämpats till mina praktiska 
erfarenheter. Datainsamling i denna studie har genomgått en stegvis bearbetning för att kunna dra 
slutsatser genom Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) tre steg; kodning, tematisering och 
summering för att bearbeta textsvar från min urvalsgrupp och har lett till ett bra analysunderlag. 

De flesta svar från min datasamling har citerats och därmed ökar trovärdighet då de togs direkt från 
ledningsaktörernas svar. Då vissa svar var otydliga har dessa lyfts upp i resultatanalys delen och 
förklarats.  

Trovärdighet är också synlig i denna studie då jag som modersmålslärare har utgått ifrån egen 
yrkesroll och delar med mig erfarenheter inom fältet. Skolverkets rapport (2008) och Valbäck 
(2014) undersökningar som lyfts upp i tidigare forskning har tilldelats till fokusgrupper; föräldrar, 
modersmålslärare och skolledare. Men inga av författare till dessa studier utgår från egen yrkesroll 
d.v.s. ”inifrån” men som externa personer ”utifrån”. Jag anser att ett ”inifrån” perspektiv ökar 
trovärdighet då det utgår ifrån egen erfarenhet. Detta är synlig i denna studie då den utgår ifrån min 
egen jobbarena där jag som modersmålslärare är verksam och min interaktion med ett större 
kollektiv inom kommunens utbildningsorganisation. 

2.2  De forskningsetiska aspekterna 

Att forska inom ett område är en viktig insats för både individernas och samhällets gemensamma 
utveckling. Inom forskning finns olika forskningskrav och därmed är forskningsetiska principerna 
något som följs. Vid hantering av forskningsmaterial d.v.s. datainsamling före och efter 
undersökningen har följande etiska aspekterna följts: 
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2.2.1 Anonymitet 

Alla personnamn på insända enkätsvar har tagits bort. På detta sätt kommer det inte vara möjligt att 
koppla ett svar till en viss person. Alla svar har kopplats till olika grupper inom en kommun, 
grundskolelärare, skolledare, enhetschefer inom modersmålsenhet och högre tjänstepersoner på 
förvaltningsnivå. Jag har inte kunnat koppla skolledarnas svar från en respondent till ett namn p.g.a. 
anonymitet även vilken grundskola svaret har kommit ifrån. De två högre tjänstemän och 
enhetschefer har skrivits som anonyma. Anonymitet försäkrar att det blir omöjligt att identifiera 
enskilda personer och deras identitet. 

2.2.2 Informationskravet  

I Vetenskapsrådet beskrivs informationskravet på följande sätt ”…forskaren skall informera de av 
forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte...” (2011 s. 7). Jag har genom ett 
brev (bilaga 2) skrivit om syftet med uppsatsen och vilket sätt datainsamling skulle ske. Alla 
respondenter har fått svara frivilligt där varje person kunde välja om de vill svara eller inte.  

Det problematiska området jag undersöker i denna studie och all datainsamling kommer att tolkas i 
min diskussionsdel. I diskussionsdelen delar jag med mig egna tolkningar av min undersökning och 
detta innebär att använda mig av ett kritiskt granskande förhållningssätt. Jag diskuterar mina 
respondenternas svar och ställer mig kritiskt mot dem. Men detta blir utifrån min egen tolkning, 
därmed inga intentioner att ”sätta ut” någon och kritisera olika grupper inom grundskolor i en 
kommun.  

Diskussionsdelen är den delen jag uttrycker mig fritt utifrån mitt syfte och problemområde i denna 
studie. Jag delar med mig ledningsaktörernas synpunkter om grundskolelärarnas existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Forskningsutgångspunkter är 
närvarande som bakgrund samt skolans styrdokument som viktigt underlag att utgå ifrån. 

2.3 Analysmetod 

Resultatet från modersmålsenhetens två enhetschefer och två högre tjänstepersoner på 
förvaltningsnivå analyseras separata var för sig då dessa chefer inte är skolledare inom kommunala/
privata grundskolor. Enhetscheferna har det övergripande ansvaret för modersmålsenheten och 
driver modersmålsundervisningens verksamhet. De högre tjänstepersonerna har ett större 
övergripande ansvar på förvaltningsnivå på kommunen. Dessa ledningsaktörernas svar beskrivs och 
analyseras var för sig då varje ledningsaktör har olika ansvarsområde på utbildningsförvaltningen i 
kommunen. 

För att kunna analysera mitt resultat för skolledare på kommunala/privata grundskolor, använde jag 
mig av den kvalitativa analysmodellen som Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) redogör för, och 
som har grund i följande litteratur; Qualitative Data Analysis av Miles och Guberman (1984, s. 
21-23). Denna kvalitativa analysmodell beskrivs av Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) som ett 
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tillvägagångssätt där forskaren genom att analysera datainsamling där mönster och nya data 
bearbetas och relateras till tidigare forskning inom området och utifrån ett teoretiskt perspektiv. 
Analysmodellen passar bra till denna studie då den kvalitativa datainsamlingen behöver bearbetas 
och fördjupas i och tolkas i relation till tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. 
Qualitative Data Analysis av Miles och Guberman (1984) data bearbetning beskrivs av Hjerm, 
Lindgren och Nilsson (2014 s. 33-34) utifrån tre olika steg som denna studie har utgått ifrån. Dessa 
tre olika steg är; reduktion (kodning), presentation (tematisering) och slutsatser och verifiering 
(summering) och bra steg att följa utifrån datainsamling i form av olika textsvar. Detta har 
underlättat min bearbetning av en mängd textsvar genom att bryta ner alla svar steg för steg och 
hitta mönster bland dem. Alla tre steg har lett till en genomgående bearbetning av all insamlad data. 

Kodning hjälpte till att göra den första bearbetning och bidrog till ett reducerande av alla textsvar. 
Detta följdes av en tematisering utifrån mina koder där det skapades huvudkategorier/rubriker från 
mina kodningar. Tredje steget blev utgångspunkter för analyser och slutsatser d.v.s. mina 
kategoriseringar. Genom kategorisering i de olika faserna som struktureras och identifieras tematisk 
leder dessa till en kartläggning av det jag vill besvara utifrån mina frågeställningar. Genom att koda 
och tematisera alla textsvar från tre olika frågor i enkäten arbetade jag iterativt då jag bearbetade 
stegvis mina textsvar som gav mig ytterligare fördjupningar i alla svar från alla ledningsaktörer 
Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014 s. 34). Följande diagram visar min process i de första två stegen 
kodning och tematisering: 
 Kodning       Tematisering   

                                  Figur 1 
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Skolledarnas synpunkter om existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning 

och dess organisering 

• Bekräftelse om bristerna 
• Olika reaktioner 

Skolledarnas synpunkter om : 

• bristande kunskaper om 
modersmålsundervisning hos skolans 
lärare 

Hur förståelse över 
modersmålsundervisning och dess 

organisering förbättras 

• Samarbete 
• Konkreta förslag ”hur” 

Skolledarnas synpunkter om: 

• Bristande kommunikation/samarbete 
mellan skolans lärare och modersmålslärare 

• Hur kan bristande kunskaper förbättras hos 
skolans lärare

• Skolledarnas egna kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess 
organisering från tidigare resultat 

Skolledarnas kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess 

organisering 

• Nya kunskaper? 
• Bristande kunskaper 



I den första fasen, som handlar om att genomföra en kodning, framträdde en slags ordning rörande 
skolledarnas textsvar som hade inkommit från tre olika frågor om grundskolelärarnas existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Med hjälp av återkommande 
nyckelord som var synliga i alla svar kunde jag skapa en kod som blev ytterligare ett nyckelord som 
sammanfattade delar av inkomna svar som repeterades (Figur 1). Hjerm, Lindgren och Nilsson 
(2014) beskriver det som att ”…börja bena ut vad dina data har att säga…” (s. 45). Det handlar om 
att kategorisera likheter som är synliga i inkomna svar. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) betonar 
vidare kodning som en väldig viktig del av analysdelen. 

Nästa steg efter kodning var att tematiska som handlar om att hitta relationer mellan koderna och 
skapa huvudtema med mer övergripande tema. Fyra huvudrubriker skapades av tematisering utifrån 
alla kodningar som hade gjorts av skolledarnas inkomna svar (figur 1). Denna övergripande 
tematiska struktur kommer att underlätta sammanfattning och analys av all datainsamling. Hjerm, 
Lindgren och Nilsson (2014) beskriver det på följande sätt: ”…tematisering av koderna är ett led i 
den kvalitativa bearbetningens rörelse mot alltmer förfinade och vald underbyggda analyser…” (s. 
65). Mina tematiseringar från min datasamling blev uppdelade i fyra olika rubrikerna som jag utgår 
ifrån i min resultat/analys. 

Tredje steget i analysen av mitt insamlade material datainsamling var att summera utifrån de fyra 
huvudrubrikerna från mina tematiseringar (figur 1). Här framträder resultatet som bildar slutsatser, 
vad gäller skolledarnas synpunkter om grundskolelärarnas bristande kunskaper om  
modersmålsundervisning och dess organisering.  

Denna analysmetod har genomförts utifrån skolledarnas svar på en utformad enkät (bilaga 3) och 
presentationsbrev genom email (bilaga 2). Svaren från två högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå 
och två enhetschefer på modersmålsenhet visas separat och har inte varit en del av min kodning och 
tematisering av de samlade svar från skolledarna. Detta analyseras i resultatanalys delen eftersom 
enhetschefer på modersmålsenheten och högre tjänstepersoner inte är verksamma skolledare i 
grundskolan och därmed analyseras dessa separat.  

Summering av resultatet d.v.s. det som ledningsaktörerna har förmedlat i deras svar beskrivs som 
realism enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014 s. 75). Jag tar del av skolledarnas, 
enhetschefernas och högre tjänstepersonernas realistiska beskrivningar i form av synpunkter om 
grundskolelärarnas bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. 

2.4 Urval 

Skolledare, enhetschefer på modersmålsenheten och högre tjänstepersoner på kommunens 
förvaltningsnivå valdes som informant grupper. Dessa grupper intervjuades digitalt via email och 
via enkäter (bilaga 2, 3). Dessa urvalsgrupper valdes med hänsyn till att de har det yttersta formella 
ansvaret över grundskolorna och för alla grundskolelever som läser modersmålsundervisning. På 
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grund av tidsbrist passade det digitala sättet bäst för just dessa fokusgrupper dessutom ville jag nå 
så många ledningsaktörer som möjligt. Men utifrån den låga svarsfrekvensen där åtta skolledare av 
44 verksamma skolledare inom kommunens privata/kommunala grundskolor svarade kunde 
uppföljning i form av intervjuer varit en bra komplement och kunde ha ökat svarsfrekvensen. Den 
låga svarsfrekvensen diskuteras vidare i diskussionsdelen.  

2.5 Genomförande 

I mitt fall har datainsamling skett via email d.v.s. det digitala (bilaga 2, 3). Anledning till att jag 
valde att ta del av synpunkter via email och google formulär var att jag inte hade möjlighet att 
intervjua flera personer och genom det digitala kunde jag nå flera personer samtidigt. Enligt 
Hartman (2004) har denna metod för undersökningen styrts av vad som var möjligt för mig att 
genomföra. Att skicka iväg en digital enkät var det bästa sättet att samla externa synpunkter med 
tanke på tidsbrist. Hjerm, Lindgren och Nisson (2014) beskriver detta digitala sätt genom begreppet 
”…webbetnografi- ibland kallad ”netnography” – som är en datainsamlingsmetod enligt vilken 
olika former av intervjuer och observationsundersökningar görs på internet och med digital 
teknik…” (s. 31).  

Undersökningsfrågorna har skickats till samtliga 25 grundskolor i kommunen där 44 skolledare är 
verksamma, två enhetschefer inom modersmålsenheten och två högre tjänstepersoner på 
kommunens förvaltning. Totalt har åtta skolledare svarat, två enhetschefer och två högre 
tjänstepersoner. Sammanlagt har 12 svar inkommit. Sju svar har besvarats genom google formulär  
och fem svar genom email. 

Min datainsamling började med ett presentationsbrev (bilaga 2) som skickades genom email till 
samtliga skolledare inom kommunen, två enhetschefer på modersmålsenheten samt två högre 
tjänstepersoner på kommunens förvaltning. Brevet innehöll en kort presentation av mig och mitt 
syfte med undersökningen. Brevet innehöll också resultat från tidigare undersökning av 
grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering 
(bilaga 1). I brevet gavs möjlighet till samtliga ledningsaktörerna att tilldela sina synpunkter om 
bifogade resultatet och att alla svar skulle hållas anonyma. 

Efter några veckor hade endast ett svar inkommit. Den 13 mars bestämde jag mig för att skicka iväg 
ett google formulär som påminnelse där jag formulerade tre frågor för att öka svarsfrekvensen 
(bilaga 3). Efter det kom några svar till men fortfarande var svarsfrekvensen låg. Den 20 mars 
skickade jag ytterligare en påminnelse och därefter kom några svar till. 

Sammanlagt är 44 skolledare anställda i kommunens grundskolor där en skolledare kan ha ansvaret 
för flera skolor. Totalt har åtta rektorer, två enhetschefer på modersmålsenheten och två högre 
tjänstepersoner inom kommunens förvaltning svarat. Sammanlagt har 12 ledningsaktörer svarat på 
mina undersökningsfrågor om deras synpunkter från grundskolelärares existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering (bilaga 1). 
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2.6 Resultat och analys 

I denna del redovisas resultat och analys utifrån de fyra huvudkategorierna som framträdde i 
analysen, som antog formen av en process som inleddes med kodning och tematisering av 
skolledarnas inkomna svar. Tre undersökningsfrågor genom google formulär och presentations brev 
via email finns som bilagor (bilaga 2, 3). Skolledarnas resultat analyseras utifrån de fyra 
huvudkategorierna. Resultatet från enhetscheferna på modersmålsenheten samt högre 
tjänstepersoner på förvaltningsnivå analyseras separat direkt efter skolledarnas resultat och analys. 

2.6.1 ”Bristande kunskaper om modersmålsundervisning hos skolans lärare” 

På frågan om skolledarnas synpunkter om grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering (bilaga 1, 3) uttryckte sig  sex av åtta skolledare på 
följande sätt; ”beklagligt”, ”tydligt brister”, ”alldeles för lite kunskap”, ”förvånad”, ”mycket att 
göra”, ”behöver förbättras”. Det verkar råda en förvåning kring bristande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering hos skolledarna. Mot bakgrund av att skolledarna 
har det övergripande ansvaret för att stödja flerspråkiga elever och därmed yttersta ansvar att rätt 
förutsättningar skapas för all personal. Skolledarna bekräftar grundskolelärarnas bristande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Svar som ”förvånad”, ”mycket att 
göra”, ”behöver förbättras”, ”alldeles för lite kunskap” bevisar att kunskaper om bristande 
kunskaper bland grundskolelärare om modersmålsundervisning och dess organisering var inte 
kända och därmed tillförde nya kunskaper. 

Bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering hos X och Y skolledare 
synliggörs genom att de artikulerar den tysta kunskapen vad gäller existerande kunskaper bland 
grundskolelärarna (bilaga 1). Detta ger upphov till nya kunskaper till skolledare där de bekräftar det 
som nya kunskaper genom deras svar. De olika grupperna i skolan förefaller lära sig av varandra. 
Detta beskriver Lauvås och Handel (2015) på följande sätt: ”…när personer eller grupper med olika 
kunskaper möts, kan man få tillgång till något av det som annars fungerar på en tyst nivå…” (s. 
194). Det handlar om att artikulera fram tyst kunskap och beskriva utifrån grundskolelärarnas 
existerande kunskaper och erfarenheter. Genom att skolledarna tar del av tidigare undersökningens 
resultat (bilaga 1) tar dem också del av grundskolelärarnas artikulering av deras existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Skolledarna tillägnar sig denna 
kunskap och yttrar sig d.v.s. artikulerar sig vidare i denna studie där de delar med sig deras 
synpunkter om bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering.  

2.6.2 ”Bristande kommunikation/samarbete mellan skolans lärare och modersmålslärare”  

Utifrån frågan om hur förståelse över ämnet modersmål och dess organisering kan förbättras i 
praktiken (bilaga 3), lyfte sex av åtta skolledare, önskemål om en förbättring kring samarbete/
kommunikation mellan modersmålslärare och grundskolelärare. Följande ord sammanfattar deras 
synpunkter; ”samarbete borde öka”, ”berätta hur ni arbetar och hur ett samarbete skulle kunna se 
ut”, ”bättre samarbete”, ”gemensamma föreläsningar”, ”kommunikation och samarbete är 

 �  19



grundläggande för utvecklingen”, ”bättre samarbete”. Skolledarna upplyser om bättre samarbete 
och kommunikation mellan modersmålslärare och grundskolelärare. 

En skolledare från en fristående skola har svarat att de inte kommer åt all information från 
modersmålslärare. Detta beror på att de kommunala skolorna har en annan digital plattform. Här 
lyfts upp ett exempel av skriftliga omdömen som annars skickas digitalt via ett gemensamt 
kommunal intranät. Privata skolor i kommunen har inte samma intranät och digitala plattform och 
kommer därmed inte åt digital information från modersmålslärare. Modersmålslärare lämnar 
elevinformation som t.ex. omdömen, betyg m.m. via email kontakt eller i pappersform. 

2.6.3 ”Hur kan bristande kunskaper förbättras hos skolans lärare?” 

I förslag från skolledare om hur bristande kunskaper kan förbättras bland grundskolans lärare  
(bilaga 3) svarade sex av åtta skolledare följande för att öka kunskaper om modersmålsundervisning 
och dess organisering, ”information i samband med APT”, ”gemensamma föreläsningar”, 
”skolmöte”, ”Information till alla lärare ex i form av föreläsning”, ”ökad information”, ”använda 
din rapport som underlag på ett APT”. Skolledarna föreslår olika mötesformer mellan 
modersmålslärare och grundskolelärare för att förbättra kunskaper om modersmålsundervisning och 
dess organisering. Dessa förslag från skolledarna till att öka kunskaper om modersmålsundervisning 
och dess organisering ligger i linje med Skolverkets intentioner från Lgr 11 (2017): 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att  

• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 
att utveckla utbildningen (Lgr 11, 2017, s. 18-19) 

Utifrån förslag från skolledarna handlar det om att skapa bra förutsättningar för olika mötestider 
mellan grundskolan och modersmålsenheten. Dessa mötestider skapar utrymme för att reflektera 
och dela erfarenheter som i sin tur leder till nya insikter och kunskaper och ger upphov till ett 
förändringsarbete. 

2.6.4 ”Skolledarnas egna kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering från 
tidigare resultat”  

På sista frågan till skolledare (bilaga 3) om något nytt kunde ses utifrån resultatet som tilldelades 
svarade tre av åtta skolledare att all information om modersmålsundervisning och dess organisering 
inte var ny för dem. En av åtta skolledare svarade, ”hur få som har kunskap om detta”. En annan 
svarade, ”VH inte vet att närvaro är obligatorisk, att VH inte förstår att det finns en kursplan”– detta 
svar är svårt att bedöma just vad/vem ”VH” är men delar att hen inte kände till att det finns en 
kursplan och kunskap om det. Detta svar lyfter ändå upp en okunskap kring obligatorisk närvaro 
och kursplan för modersmålsundervisning i kommunala/privata grundskolor och därmed bristande 
kunskaper kring det. En av åtta skolledare har svarat, ”Jag som rektor har en viktig roll att 
informera om vikten av modersmålsundervisningens positiva inverkan på språkutvecklingen”. En 
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av åtta skolledare har inte svarat på frågan eftersom hen inte hittade resultat underlag som hade 
skickats. Detta kunde inte åtgärdas då alla svar var anonyma och inte kunde spåras till respektive 
skolledare. En av åtta skolledare från en friskola har svarat med synpunkter kring bristande 
information från modersmålslärare som har redovisats i tidigare rubrik ”Bristande kommunikation/
samarbete mellan skolans lärare och modersmålslärare”. Privata grundskolor i kommunen har inte 
samma intranät och digitala plattform och kommer därmed inte åt digital information från 
modersmålslärare. Modersmålslärare lämnar elevinformation som t.ex. omdömen, betyg m.m. via 
email kontakt eller i pappersform. Detta bör ses över. 

Skolledarnas kunskaper om ämnet modersmål och dess organisering på kommunala/privata 
grundskolor från resultatet (bilaga 1) visar inte en tydlig bild på vilka kunskaper skolledarna har om 
modersmålsundervisning och dess organisering. Detta beror på att bara tre av åtta skolledare har 
svarat att de känner till organisering av modersmålsundervisning och de övriga fem skolledarna har 
inte svarat direkt på frågan. Detta gör det svårt att analysera och p.g.a anonymitet svårt att följa upp. 

2.7 Viktiga synpunkter från två högre tjänstepersoner och två enhetschefer till 
modersmålsenheten 

Två högre tjänstepersoner och två enhetschefer till modersmålsenheten hade svarat via email kring 
resultatet (bilaga 1) om grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och 
dess organisering. Varje svar redovisas var för sig och efterföljs av resultat analys;  

2.7.1   Högre tjänsteperson 1  

Jag har läst din ppt. Intressant läsning. Mycket handlar ju om samarbetet mellan lärarna. Jag vet faktiskt 
inte vad du förväntar dig mer av mig…Lösningar ska tas fram av dem som har i uppdrag att arbeta med 
dessa frågor 

2.7.2   Högre tjänsteperson 2  

Har nu tagit del av dina bilder/fältstudie. En snabb återkoppling är att jag generellt har identifierat delar 
av det som din studie visar, tex att det brister i kommunikationen mellan lärare/mentor och 
modersmålsundervisningen, undervisande lärare. Att samverkan behöver utvecklas - Skulle behöva gå 
igenom studien en gång till, men vill att du skulle känna till att jag har läst den. Kan vi ses, skulle vara 
intressant att höra mer om dina slutsatser 

Dessa två högre tjänstepersoner på förvaltningen hade svarat utifrån två olika synvinklar. Högre 
tjänsteperson 1 tycker att samarbete behövs mellan modersmålslärare och grundskolans personal 
men att ansvaret ligger hos de som har uppdraget d.v.s. skolledarna. Högre tjänsteperson 2 har 
svarat något mer ”fördjupande” genom att bekräfta till mig att hen tagit sig tid att läsa igenom 
resultatet om existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering bland 
grundskolelärare. Hon bekräftar också att bristerna i kommunikation och samarbete är synliga i  
resultatet. Vidare vill denna tjänsteperson träffa mig för att ta del av mina egna slutsatser kring 
resultatet. Dessa två högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå lyfter upp samarbete som en viktig 
del för att öka förståelse över modersmålsundervisning och dess organisering. Högre tjänsteperson 
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1 bekräftar att ansvaret för att öka förståelse om modersmålsundervisning och dess organisering 
bland grundskolelärare ligger hos de som har uppdraget. Högre tjänstepersonen 2 visar sitt intresse 
av att träffas för att kunna höra mer utifrån mina slutsatser som modersmålslärare av tidigare 
resultat (bilaga 1) . Denna högre tjänsteperson bekräftar bristande kunskaper bland grundskolelärare 
och visar sitt intresse genom att återkoppla med en bekräftelse att brister i kommunikation mellan 
grundskolans personal och modersmålslärare har identifierats. 

2.7.3 En nyanställd enhetschef på modersmålsenheten  

Det ligger i linje med mina erfarenheter och visar att kunskapen kring modersmålsundervisning är 
generellt låg ute på skolorna.…Intranätet är ett forum men jag tror inte att det är verksamt. Jag tror på en 
direkt information som lyfter upp varför modersmålsundervisning är viktig för elevers generella 
utveckling i skolan  

Denna enhetschef hade nyligen påbörjat sitt arbete på modersmålsenheten men utgår ifrån tidigare 
erfarenheter från sitt tidigare jobb inom en annan kommun och där liknande brister verkar har 
funnits. Denna enhetschefs tidigare erfarenheter d.v.s. praktiska upplevelser delas här. Det blir 
vardagskunskaper denne delar med sig enligt Ahrenfelt (2013), han beskriver också 
vardagskunskaper som beprövade erfarenheter. 

Vidare delar denna enhetschef betoning på direkt information till grundskolor om 
modersmålsundervisning för modersmålselevernas generella utveckling i grundskolan. Detta är i 
linje med att skapa bra framåtsyftande förutsättningar till mötestider som leder till information om, i 
detta fall, modersmålsundervisning och dess organisering vilket skolledarna har det övergripande 
ansvar för. Men detta kan inte enbart initieras av modersmålsenheten det bör göras i samarbete med 
grundskolornas skolledare. Detta ligger i linje med Ring (2016) om ”…det gemensamma 
ansvaret…” där hon betonar skolledarens ansvar för det dagliga pedagogiska ledningen (s. 7). 
Enhetschef på modersmålsenheten och skolledare från kommunens samtliga grundskolor kan 
tillsammans skapa ett bra samarbete för mötestider där erfarenhetsbyte kan ske och det kollegiala 
lärandet blir en del av den pedagogiska lärande processen. Genom ett samarbete delas kunskaper 
inom ett arbetsplats där varje individ tillhör ett större kollektiv. Filstad (2012) betonar hur en 
organisationslärande utvecklas genom individens kunskaper som delas i samspel med andra d.v.s. 
det kollegiala lärandet som i sin tur leder till nya kunskaper. Det gemensamma ansvaret vilar på ett 
gemensamt lärande. Filstad (2012) beskriver vidare att en praxisgemenskap kan upplevas positiv 
utifrån det kollektiva lärandet. Bristande kunskaper om modersmålsundervisning utifrån ett 
gemensamt lärande gynnar modersmålselevernas språk- och kunskapsutveckling. 

2.7.4 En enhetschef på modersmålsenheten med mångårig erfarenhet 

Intressant men skrämmande hur okunniga/ointresserade skolans lärare och rektorer är. Under 
modersmålsvecka (en vecka i februari) har modersmålslärare arbetat med olika modeller för att informera 
elever, lärare och rektorer om modersmålsundervisningen ute på skolorna. På chefsmötena har xxxx och 
jag informerat regelbundet om rutiner för modersmålsundervisning och studiehandledning. Föregående 
modersmålsvecka hade vi invigning av ”nya” lokaler och där bjöds alla skolor in att komma. Information 
om verksamhetens olika delar skedde i olika stationer bla modersmålsundervisning…APT tycker jag är 
bra och samarbete kring olika teman skulle vara lysande om man fick till det….Det kräver även att vi 
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vässar oss och ger en likvärdig undervisning. Det verkar som om lärarna ute på skolorna har lite olika 
uppfattning om modersmålslärarnas kompetens…vi få kämpa på för att höja ämnets status 

  
Denna enhetschef för modersmålsenheten visar en tydlig bild av vilka forum och tillfällen det 
skapas för samarbete och ökad förståelse över modersmålsundervisning och dess organisering. 
Detta ligger i linje med Skolverket Lgr 11 (2017): 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett 
givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 
ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 
som med det omgivande samhället (Lgr 11, 2017, s. 11) 

Ansvaret ligger också hos modersmålslärare som skall sträva efter likvärdig utbildning för 
modersmålselever och som leder till mindre olika uppfattningar om modersmålslärarnas kompetens.  
Det handlar om ett gemensamt ansvar. Filstad (2012) lyfter upp delaktighet i en praxisgemenskap 
där alla inte är lika aktiva och därmed skapa en ”vi” och ”de” miljö. Det behövs mer ”vi” 
engagemang och aktivt deltagande från individ till ett större kollektiv, ett aktivt samspel som skapar 
ett gemensamt ansvar.  

2.7.5 Summering av ledningsaktörernas synpunkter om grundskolelärarnas existerande     
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering 

Dessa ledningsaktörernas synpunkter om grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering är väldig viktig att ta del av (bilaga 1) då dessa 
ledningsaktörer har det övergripande ansvaret på ledningsnivå. Genom Timperley, Kaser och 
Halbert (2014) ”Spiral Inquiry” har det initierats en lärande process där ledningsaktörer har tagit del 
av grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. 
Detta är utifrån evidensbaserad lärande som skapar meningsfullt lärande för andraspråkselever. 

Det är tydligt i resultatet att majoriteten av ledningsaktörerna är förvånade över grundskolelärarnas 
existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. De flesta erkänner också 
att bristerna är tydliga. Detta kopplas till bristande kommunikation och samarbete mellan 
modersmålslärare och grundskolelärare. Dessa bristande kunskaper är en del av lärarnas tysta 
kunskap, d.v.s den omedvetna kunskapen som behöver artikuleras och som Lauvås och Handal 
(2015) beskrev bör ”…väcks till medvetet liv…” (s. 192). Detta har skett genom att dela med mig 
grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering till 
ledningsnivå för att ”artikulera” den tysta kunskapen bland dem. Denna tysta kunskap är det 
ledningsaktörerna tar del av i studien och ger synpunkter till.  

Resultat av datainsamling (bilaga 2, 3) visar tydligt kunskapens olika former, den tysta kunskapen, 
den vardagliga kunskapen som i samspel med varandra tillhör ett kollektiv, ett socialt gemenskap 
d.v.s. praxisgemenskapen. Den aktiva deltagandet av att ta del av undersökningsfrågor och dela med 
sig egna synpunkter, som denna dataresultat visar, är tydlig närvarande. Detta syns utifrån Filstads 
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(2012) grund till reflektion och möjlighet att reflektera tillsammans utifrån de tre olika nivåer; den 
individuella, interaktionsnivå och organisatorisk nivå. Den individuella genom att utgå ifrån egen 
erfarenhet och vidare till interaktion med andra d.v.s. i samspel med andra. Här skapas möjlighet att 
reflektera tillsammans och dela erfarenheter med varandra. Detta kan vara möjligt genom det 
övergripande ansvaret skolledarna har, som i sin tur skapar förutsättningar till ett gemensamt 
lärande – en grund till en lärandeprocess inom en organisation från individ till ett större kollektiv. 
Detta är i sin tur en bra grund till det systematiska kvalitetsarbetet inom en organisation som leder 
till ett förändringsarbete. 

3. Diskussion  

3.1 Metoddiskussion

Datainsamling för denna studie har gjorts utifrån en kvalitativ metod där jag utgår ifrån digitala 
enkätformulär/email som har besvarats från skolledare, modersmålsenhetens enhetschefer och 
högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå. Dessa ledningsaktörer har tilldelats resultat av en tidigare 
undersökning av grundskolelärares existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess 
organisering. Tilldelning av detta resultat besvarades genom synpunkter och i relation till 
ledningsaktörernas egna kunskaper om resultatets innehåll. Då åtta av 44 skolledare svarade är 
svarsfrekvensen låg. Detta kan beror på tidsbrist och att skolledarna inte riktig hunnit gå igenom 
resultatet som hade tilldelats (bilaga 1). I presentationsbrevet och påminnelser om svar till mina 
frågor motiverades syftet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Där var jag tydlig med att alla 
svar som inkommer skulle bidra till modersmålsenhetens systematiska kvalitetsarbete. 

Eftersom metodvalet utgick ifrån anonymitet var det svårt att följa upp den låga svarsfrekvensen, 
det vill säga, vilka skolledare som inte hade svarat. Utan anonymitet hade jag kunnat följa upp 
skolledarna som inte hade svarat genom intervjuer via telefon kontakt alternativ personliga 
intervjuer. Detta skulle också innebära mer avsatt tid för datainsamling. 

Den andra metoden denna studie har utgått ifrån är ”Spiral Inquiry” av Timperley, Kaser och 
Halbert (2014). Enligt Timperley, Kaser och Hallbert (2014) bör ledarnas synpunkter om bristande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering skapa förutsättningar till en 
förändring. Det gemensamma ansvaret för modersmålselever bör skolledarna betona och bearbeta 
genom att skapa bra förutsättningar för ett närmare samarbete mellan modersmålslärare och 
grundskolelärare. Om samarbete ges en viktig plats för utbyte av erfarenheter blir det en viktig del 
av en lärande process. Denna lärande process leder till nya kunskaper då evidens läggs fram utifrån 
existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Bristande kunskaper är 
viktiga att utgår ifrån för att kunna initiera ett förändringsarbete, Timperley, Kaser och Halbert 
(2014 s. 14). Ett förändringsarbete är en del av en lärande process. Samhället har ändrats genom 
tiden och lärdomar av historia har tagits och relaterats till nutid för att hitta förbättringar till en 
utveckling. Dessa förändringar är framåtsyftande för dagens medborgare, Dahlstedt och Olson 
(2013). På samma sätt lär vi oss av forskningens betydelse och i denna studie har det visats inom 
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forskning, om vikten av modersmål och tydliga signaler av framgång med att läsa sitt modersmål. 
Genom en tillbakablick i forskningen kring ämnet modersmål dras lärdomar om vikten av ämnet 
och hur betydelsefullt det är för eleverna med ett annat modersmål än svenska. Dagens elever är en 
del av dagens samhälle och har rätt till en likvärdig utbildning. 

Timperley, Kaser och Halbert (2014) metoden har använts i denna studie genom att undersöka 
skolledarnas synpunkter om grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning 
och dess organisering. Denna studiens undersökning har skapat möjlighet till artikulering av 
skolledarnas synpunkter. En viktig del som blir en del av en pågående lärande process. 

3.1.2  Resultatdiskussion

Endast en skolledare har nämnt eleverna i denna undersökning, ”Intressant att läsa, men det finns 
mycket kvar att göra för att få ett bättre samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare vilket 
skulle gagna eleverna i större utsträckning”. Vikten av modersmålsundervisning utifrån elevernas 
perspektiv om hur vi modersmålslärare arbetar och är organiserade finns inte representerade överlag 
i skolledarnas svar utom i ett svar. Detta är skolledarnas övergripande ansvar som skall ge rätt 
förutsättningar för modersmålselevernas språk- och kunskapsutveckling. Undersökningen har lyft 
upp ett viktigt problematiskt område på ledningsnivå som behöver ta det på allvar och vidare 
utveckla kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Eleverna har rätt till en 
likvärdig utbildning där modersmål som ämne är en viktig grund. 

Skolledarnas förvåning av bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering 
betonar allvar över det övergripande ansvaret som vilar hos dessa ledare. Skolverkets läroplan Lgr 
11 (2017) lyfter upp tydlig och klar skolledarnas övergripande ansvar där verksamhet utvärderas 
och resultat följs upp och möter varje elevs språk- och kunskapsutveckling. Detta betonas genom att 
utveckla samarbetsformer mellan skolans alla enheter. Vidare lyfts kompetensutveckling bland 
personal för att stödja och utveckla det professionella förhållningssättet bland pedagogerna. Jag som 
pedagog har följt upp resultat kring kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering 
inom grundskolan och utvärderat det. Har jag som modersmålslärare tagit en skolledaroll? Varför 
har inte ledningsaktörerna som har svarat i denna studie haft kännedom om bristande kunskaper 
bland grundskolelärare om modersmålsundervisning och dess organisering? Varför har inte detta 
viktiga verksamhetsområde följts upp och utvärderats? Detta motsäger skolledarnas övergripande 
ansvar som beskrivs i Skolverkets läroplan Lgr 11 (2017). 

Det kan bara konstateras att bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering 
är ett problematiskt område som behöver regelbundet följas upp och utvärderas. När 
ledningsaktörer visar sin förvåning om dessa bristande kunskaper innebär det att detta 
problematiska område är aktuell för vidare bearbetning. Ett område som bör vara en viktig del av 
det systematiska kvalitetsarbetet där det gemensamma ansvaret skall utvecklas.
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Det positiva utifrån inkomna svar från skolledarna är att de flesta delar med sig önskemål om en 
förbättring kring samarbete/kommunikation mellan modersmålslärare och grundskolelärare. 
Dessutom ges förslag till hur detta samarbete kan ske i form av olika mötesforum såsom APT och 
gemensamma föreläsningar. Detta ger rätt förutsättningar till det systematiska kvalitetsarbetet och 
därmed bidra till en lärande process där olika typer av kunskaper kan tilldelas utifrån existerande 
kunskaper. Varje skolledare och grundskolelärare tillägnar kunskaper inom en lärande process vare 
sig det är vetenskapligt, omedveten eller erfarenhetsbaserad. Det krävs ett aktivt deltagande där 
dessa kunskaper behöver komma i samspel med varandra. Det vetenskapliga utifrån styrdokument 
och pedagogiska teorier, den tysta kunskapen och erfarenhets beprövade kunskaper blir viktiga 
komponenter av praxisgemenskapen och leder till en lärande process. Detta gynnar och ger upphov 
till ett förändringsarbete utifrån nya lärdomar. Resultatet av undersökningen visar att existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering på kommunala/privata grundskolor 
har fått större plats bland den tysta kunskapen. Denna tysta kunskap har inte ”artikulerats” och 
synliggjorts eftersom bristande kunskaper om modersmålsundervisning bland grundskolelärare har 
förvånat ledningsaktörerna, vilket dem beklagar. Detta behöver reflekteras.  

Filstad (2012 ) beskriver utifrån ”reflektion” att det sker utifrån tre olika nivåer och därmed blir en 
del av en lärande process från en nivå till den andra och till den tredje; en individuell nivå, en 
interaktionsnivå och en organisatorisk nivå. Att ”artikulera” vidare denna tysta kunskap behöver 
ledningsaktörerna skapa flera mötesformer för att ge möjlighet till ett aktivt samspel från individ till 
ett större kollektiv där kunskaper genom erfarenhetsutbyte ges utrymme. Skolans pedagoger 
behöver ett närmare samarbete med modersmålslärare, det är ett viktig ansvar som behöver tas på 
allvar. I studiens analys/resultat del beskrivs modersmålsenhetens övergripande ansvar där det 
organiseras flera olika regelbundna tillfällen för dessa mötesformer. Men det räcker inte, det behövs 
ett kollektivt ansvar där innehållet från dessa mötesformer sprids vidare och hålls levande. 
Grundskolans verksamhet behöver följas upp och utvärderas som en viktig del av det systematiska 
kvalitetsarbetet för att utveckla kvalitativa kunskaper om modersmålsundervisning och dess 
organisering för alla som har kontakt med elever med annat modersmål. Existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering är kunskaper som har tillägnats genom interaktion 
inom den pedagogiska miljön i grundskolan. Styrdokument alla pedagoger tar del av, följs och 
tolkas, och dessa kunskaper blir en del av en grundskolelärares praktik. Den inlästa kunskapen i 
skrift eller digital form har tolkats och tillämpats och därmed ger ett bra underlag till planering av 
undervisning som utgår ifrån varje elevs förutsättningar. Men detta kan inte göras enbart på 
individnivå det bör och skall bearbetas och tillägnats i samspel med andra pedagoger. Genom aktiv 
samspel med andra prövas våra tolkningar i mötet med andra. Dessa tolkningar leder till vidare 
kunskapsutveckling med nya kunskaper och ger upphov till ett förändringsarbete som gynnar 
modersmålselever. All personal som är verksamma inom grundskolans verksamhet har ett ansvar, 
att utgå ifrån ett professionellt förhållningssätt. 

Kunskaper inom ett arbetsplats är en del av ett kollektiv där varje individ tillhör en grupp av 
personer som samspelar med varandra. Filstad (2012) beskriver ”deltagarperspektiv” och 
”tillägnelseperspektiv” och vikten om praxisgemenskap. Från individbaserad lärande till 
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gruppbaserad lärande blir praxisgemenskap en viktig påverkande faktor till inlärning som en 
lärande process. Detta kan bara ske genom ett samarbete. 

Enligt praxisgemenskapen som Filstad (2012) beskrev behöver mötestider inom en verksamhet och 
det informella samspel ske mellan varandra utifrån olika individernas mötestider m.m. Enligt 
Filstad (2012) lyfts vikten av att ledningen behöver skapa bra kvalitativ tid för träffpunkter inom 
verksamheten. Mötestider bidrar också till att uppmuntra varje medarbetare till att delta och gör 
praxisgemenskapen levande. Detta ger upphov till en grund för att tillsammans reflektera. Filstad 
(2012) beskriver att enbart deltagande i en större kollektiv inte räcker. Varje individ behöver 
reflektera inom en praxisgemenskap d.v.s. tillsammans med andra kollegor. Utifrån reflektioner av 
det som var och en har upplevd och varit med om kan det ge upphov till en förändring då 
erfarenheter delas med varandra enligt Filstad (2012). 

Skolverkets läroplan Lgr 11 (2017) beskriver vikten om samarbete för att kunna stödja elevernas 
mångsidiga utveckling och lärande och pedagogernas kompetensutveckling. Samarbete är ett sätt att 
bygga vidare på existerande kunskaper genom samspel. Intressant aspekt Filstad (2012) också lyfter 
upp är att alla som är delaktiga i en praxisgemenskap kanske inte är lika aktiva. Han skriver att ”…
en praxisgemenskap ofta framstår som ett vi, medan de som står utanför är de andra…” (s. 96). 
Detta kan ge begränsade kunskaper och därmed kan leda till bristande kunskaper då vikten om 
samspel och det kollegiala lärandet inte är i fokus. Genom det kollegiala öppnas nya insikter eller 
kunskaper men att kunna föra det vidare blir tidskrävande enligt Filstad (2012). Skolledare har det 
övergripande ansvaret för detta och behöver skapa rätt förutsättningar för det. 

I skolledarnas professionella förhållningssätt ingår ett ansvar för att skolan utvecklas kvalitativt.  
Skolledarnas ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet bör arbetas aktivt med för att utveckla 
existerande kunskaper om hur modersmålslärare arbetar och är organiserade med samtliga 
pedagogiska aktörer i grundskolan. Detta ansvar har i sin tur koppling till ett behov av ökad 
förståelse över de elever som har ett annat modersmål än svenska. Ledningsaktörernas 
professionella förhållningssätt har utvecklas och problematiserats i det att det har blivit möjligt att 
följa upp resultatet. Resultatet sätts i relation till existerande kunskaper om hur modersmålslärare 
arbetar och är organiserade i grundskolans verksamhet. Detta har genomförts genom att synliggöra 
centrala föreställningar om modersmålsundervisning som framträder hos anställda på ledningsnivå. 
Genom att ta del av ledningsaktörernas synpunkter av grundskolelärarnas existerande kunskaper om 
modersmålsundervisning och dess organisering synliggörs skolledarnas egna bristande kunskaper 
kring det. Dessa bristande kunskaper är inte i linje med ämnets syfte i Skolverkets 
kommentarmaterial:  

Syftestexten i modersmål tecknar bilden av ett ämne som ger eleverna förutsättningar att utvecklas till 
flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Det blir möjligt genom att eleverna i undervisningen 
fördjupar sina kunskaper om modersmålet och om de områden där modersmålet talas. Genom undervisningen 
i ämnet utvecklar eleverna sin självkänsla och de får möjlighet att skapa sig en identitet på egna villkor. 
(2016 s. 6)
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Genom att ge förutsättningar till olika ledningsaktörerna att reflektera utifrån syftet i denna studie, 
lyfts modersmålsundervisningens betydande roll för skolans kvalitativa utvecklingsarbete. Detta har 
möjliggjorts genom att redovisa existerande kunskaper bland grundskolelärare om 
modersmålsundervisning och dess organisering till skolledare, enhetschefer och högre 
tjänstepersoner. Detta är ett problematiskt område som behöver vidare utvecklas och är möjligt, 
men med ett gemensamt ansvar. Detta vetenskapliga arbete har utifrån teoretiska utgångspunkter 
skapat ett slags vetande som i sin tur ger upphov till nya insikter och kunskaper. Utifrån min 
undersökning har studien synliggjort en levande inlärningsprocess genom att bekantgöra det 
främmande och främmandegöra det bekanta, Gordon (1968) Lauvås och Handel (2015 s. 34). Detta 
genom att bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering bland 
grundskolelärarna lyfts upp på ledningsnivå och bidrar till nya kunskaper. Skolledare, 
modersmålsenhetens chefer och högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå ser dessa nya kunskaper 
utifrån aktuella kunskaper. Detta ger möjlighet till insikter om nya kunskaper. Det har skapats en 
grund eller bas inför det systematiska kvalitetsarbetet inom grundskolans verksamhet att utgå ifrån. 
Detta är i linje med syftet i denna studie genom att uppmärksamma ett problematiskt område till 
ledningsaktörer för att utveckla ett pedagogiskt kunnande utifrån olika kunskapssyn. Det 
pedagogiska kunnande behöver ständigt följas upp och utvärderas. Att bedriva ett förändringsarbete 
som detta, är att utgå ifrån beprövade erfarenheter som systematiskt leder till nya insikter och nya 
utvecklingsområde – en lärande process. 

3.1.3 Slutsatser 

Denna studie tar del av olika ledningsaktörers föreställningar om existerande kunskaper bland 
grundskolelärare om modersmålsundervisning, och organisering av denna. Genom att ta del av 
ledningsaktörernas synpunkter kring detta, som redovisas i resultat analys, är syftet att lyfta fram 
och diskutera det ansvar som skolans ledning har. Detta ger möjlighet till utvecklandet av en 
kvalitativt högtstående modersmålsundervisning. 

Inom den pedagogiska ledningen av skolan har skolledare ett ansvar för att skolan utvecklas 
kvalitativt där skolledare skall pröva och följa upp verksamhetens resultat och utvärdera. Resultatet 
som ledningsaktörerna har tagit del av i denna studie utifrån grundskolelärarnas existerande 
kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering bör följas upp och utvärderas för 
vidare utveckling. Detta är i linje med grundskolans läroplan, Lgr 11 (2017, s. 11).  

Skolledare, enhetschefer på modersmålsenheten och högre tjänstepersoner bör utifrån det 
professionella ansvaret utveckla förståelse över modersmålsundervisning och dess organisering. 
Detta bidrar i sin tur till ökad förståelse för elever som har ett annat modersmål än svenska. Denna 
studie har lyft upp ledningsaktörernas professionella ansvaret i relation till grundskolelärarnas 
existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering. Studien har gett 
ledningsaktörerna möjlighet att avge sina synpunkter och reflektera kring detta. Dessa synpunkter 
och reflektioner har utvecklats och problematiserats. Ledningsaktörernas föreställningar om 
existerande kunskaper om modersmålsundervisning har framträtt i denna studien samt följts upp 
och har satts i relation till litteratur och tidigare forskning om detta. Vidare har det betonats på vilket 
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sätt dessa föreställningar från ledningsaktörerna är betydelsefulla för skolans kvalitativa 
utvecklingsarbete. 

3.1.4   Vidare forskning om förståelse över modersmålsundervisning och dess organisering

Denna studie har redovisat bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering 
bland grundskolelärare till flera ledningsaktörer som i sin tur har gett sina synpunkter kring detta. 
Eftersom svarsfrekvensen var låg där åtta av grundskolans 44 skolledare svarade, behöver vidare 
forskning ta del av flera skolledarnas synpunkter och använda efterföljande intervjuer för att 
komplettera de digitala textsvar. 

I dagsläget, utifrån denna studie finns fortfarande bristande kunskaper om ämnet modersmål och 
dess organisering hos grundskolelärarna och ledningsaktörerna. Det behövs mer forskning kring 
konsekvenserna av detta problematiska område. Bristande kunskaper behöver flera ledningsaktörer 
ha kännedom om eftersom det motsäger Skolverkets styrdokument om ämnet modersmåls syfte och 
därmed inte ger rätt förutsättningar till eleverna som har ett annat modersmål än svenska. Dessa 
elever får inte en likvärdig utbildning i skolan som de har rätt till. Skolledare, enhetschefer och 
högre tjänstepersoner på förvaltningsnivå behöver undersöka, utvärdera och följa upp ämnet 
modersmål och dess organisering. Detta innebär att modersmålsundervisning är det gemensamma 
ansvaret för hela organisationen i grundskolan.
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BILAGA 2 

Hej,  

Mitt namn är Sharmila Vithlani och arbetar som modersmålslärare/förstelärare xxx. Jag undervisar 
elever i modersmål från Åk1-Åk9.  

Under vårtermin 2017 skrev jag en fältstudierapport som handlade om existerande kunskaper bland 
ämneslärare/mentorer till modersmålselever, om modersmålsundervisning och hur den är 
organiserad. Denna rapport kommer att utgöra ett viktigt underlag till en magisteruppsats som jag 
skriver denna termin.  

Jag bifogar resultat av min studie med en sammanställning av alla svar från ämneslärare/ mentorer 
från alla grundskolor i xxx Kommun. En kopia har också skickats till (xxx)( högre tjänstepersoner)  

Mitt syfte med detta mail är att ta del av era tankar kring resultatet. Det är jätte viktigt att ta del av 
era synpunkter kring vad ämneslärare/mentorer ute i skolorna har för kunskaper om 
modersmålsundervisning. Det är ett område som jag upplever behöver bearbetas och följas upp.  

Alla svar blir anonyma och viktiga underlag till min magisteruppsats som ni kan ta del av efter min 
examination.  

Bifogad har ni resultat i form av en presentation som ni också blev inbjudna till den 30 oktober 
2017 där jag delade med mig resultatet till ämneslärare/mentorerna som var intresserade av 
innehållet.  

Jag hoppas få era synpunkter kring innehållet då den också blir en viktig del av vårt systematiska 
kvalitetsarbete.  

Har ni frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till mig via mail eller mobil. Jag ser 
framemot era synpunkter som ni kan lämna muntligt eller skriftligt.  
Stort tack för ert medverkande.  

Med vänliga hälsningar, Sharmila Vithlani 
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Bilaga 3 - Frågor -  google enkätformulär  

1. Vilka synpunkter har du som rektor om ämneslärarnas/mentorernas existerande kunskaper 
om modersmålsundervisning utifrån fältstudiens resultat som du fick via email?

2. Hur kan förståelse över ämnet modersmål, dess organisering och hur modersmålslärare 
arbetar i praktiken förbättras?

3. Är det något utifrån resultatet i fältstudien om ämnet modersmål och dess organisering som 
var nytt för dig som rektor? Vad?
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