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Sammandrag   

Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk samverkar med 

yrkeslärare på gymnasiet på några utvalda skolor i Östergötland. Avsikten med samverkan mel-

lan lärarna är att höja elevernas motivation att läsa det gymnasiegemensamma ämnet svenska 

som andraspråk. Jag har utgått ifrån, Vygotskijs sociokulturella teori. Han menar bland annat 

att man inte kan separera ord och begrepp från praktiska aktiviteter. I min undersökning, har 

jag använt mig av en kvalitativ metod. Materialet som används i studien för att belysa under-

sökningsfrågorna bestod av fyra halvstrukturerade intervjuer med lärare som undervisade i det 

gymnasiegemensamma ämnet, svenska som andraspråk.  

Resultatet visade att alla lärare som undervisade i svenska som andraspråk är positiva till 

samarbetet med yrkeslärare, men endast en hade möjlighet att samarbeta med dem. Det som 

omöjliggjorde samarbetet för de tre andra lärarna berodde i huvudsak på tidsbrist, för gemen-

sam planeringstid med yrkeslärarna. En annan orsak var schematekniska hinder. För att samar-

betet mellan lärare skall vara möjligt att implementera, behövdes en samstämmighet från orga-

nisationerna och rektorerna.   

 

Nyckelord: samverkan, infärgning, motivation, språkutveckling, fackspråk, stöttning   
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Inledning  

Elever som har valt att gå ett yrkesförberedande program på gymnasiet, har förhoppningsvis 

gjort sina gymnasieval på grund av att de har ett intresse för yrket. Många av dessa elever är 

därför bara fokuserade på att läsa sina karaktärsämnen, och inte de nio gymnasiegemensamma 

ämnena1 som ingår i deras yrkesprogram. Skolinspektionen anser att anledningen till detta, 

bland annat beror på lärarnas arbetssätt i deras undervisning och att det saknas samverkan emel-

lan dem (Skolinspektionens kvalitetsgranskning på gymnasieskolans yrkesprogram, 2014).  

Skolverket skriver följande:  

Eftersom alla elever läser de gymnasiegemensamma ämnena får dessa en nyckelroll för att uppfylla 

gymnasieskolans syfte att förbereda eleverna såväl för yrkesverksamhet och fortsatta studier som 

för personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet. Men det är inte enbart i de gymnasi-

egemensamma ämnena som eleverna förbereds för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Detta utvecklas i samspel mellan alla 

ämnen som ingår i ett program.  

Rektorn har, enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, ett särskilt ansvar för att lärare i olika 

kurser samverkar så att eleverna får ett sammanhang i sina studier. (Skolverket, gymnasieskola 

2011:38) 

Vidare skriver Skolverket i sin läroplan (Skolverket, läroplan, examensmål och gymnasiege-

mensamma ämnen för gymnasieskola 2011:5) att ett av skolans många ansvar mot eleverna är 

att de genom undervisning ska få: ”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia, samt det 

svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen”. Vad gäller 

ämnet svenska som andraspråk säger Skolverket att ämnet ska ge eleverna möjlighet att ut-

veckla sin kommunikativa språkförmåga. De fortsätter med att presentera språkets betydelse i 

följande citat: ”Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och integrerar 

med andra människor i olika situationer” (ibid.: 182). Under centralt innehåll skriver de vidare 

att kursen i ämnet svenska som andraspråk bland annat ska innehålla uppgifter så att eleverna 

får träna på att göra muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare (Det 

krävs på de flesta arbetsplatserna, att eleverna kan kommunicera på olika sätt). Ämnet tar dess-

utom upp att eleverna ska kunna behandla skriftlig framställning av texter för kommunikation 

och reflektion. Slutligen det som jag vill nämna utifrån centralt innehåll, är att ämnet även ska 

                                                 
1 Det kom en ny gymnasiereform, juli 2011 och då skedde en del förändringar i den. En förändring var att namnet 

kärnämnen, fick samlingsnamnet gymnasiegemensamma ämnen. De består av följande ämnen: engelska, historia, 

idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som and-

raspråk (Skolverket, gymnasieskola 2011:36).  
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innehålla läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och ar-

betsliv (Skolverket, läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasie-

skola 2011: 183).  

Skolinspektionen skrev i sin kvalitetsrapport 2009, att det är vanligt på yrkesförberedande 

program, att eleverna inte når upp till ett godkänt betyg i kärnämnena. Det berodde i första hand 

på undervisningens inriktning och arbetssätt (Skolinspektionens kvalitetsgranskning Rapport 

2009:1). Mellan 1 oktober 2013 till 31 mars 2014, granskade Skolinspektionen 5 yrkesförbere-

dande program 2, 64 gymnasieskolor i Sverige. Deras uppgift var att se om eleverna fick en 

ändamålsenlig undervisning att vilja lära sig. Fokus var i första hand på de elever som riskerade 

att inte nå upp till kunskapskraven i sina ämnen. Efter denna undersökning hoppas de kunna 

presentera, ett eller flera undervisningssätt. Det ska i sin tur leda till att eleverna ska bli stärkta 

i sin självkänsla och motiverade att kunna avluta både de gymnasiegemensamma kurserna och 

sitt gymnasieprogram (Skolinspektionens kvalitetsgranskning på gymnasieskolans yrkespro-

gram, 2014).  

Flera tidigare studier har visat att eleverna på yrkesprogrammen har upplevt undervisningen 

i de gymnasiegemensamma ämnena mindre stimulerande än i karaktärsämnena. En av anled-

ningarna till detta har bland annat berott på elevernas tidigare negativa erfarenheter från grund-

skolan. Varför eleverna fortfarande inte har något stort intresse för dessa ämnen på gymnasiet, 

är att det tidigare sättet att undervisa efterliknar varandra (ibid.). En metod som kan skapa mo-

tivation för eleverna att studera de gymnasiegemensamma ämnena, är att arbeta med infärg-

ning2 i deras undervisning. Det kan bland annat ske genom att kärnämnes – och yrkeslärare 

samverkar med varandra. För att samverkan3 skall bli möjlig att genomföra på gymnasiesko-

lorna, krävs det att lärarna samverkar med varandra över ämnesgränserna. Jag har i min uppsats 

valt att fokusera på samverkan mellan lärare som undervisar i svenska som andraspråk och 

yrkeslärare.  

Min uppsats är baserad på den definition som Rudhe ger av begreppet infärgning: ”Enklast 

kan infärgning beskrivas som att kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet eller att 

karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet” (Rudhe, 1996:29). Genom samverkan som i 

detta fall svenska som andraspråk och olika nationella yrkesförberedande program på gymna-

siet får eleverna en ökad förståelse och intresse till sin undervisning i de olika ämnena (Rudhe, 

                                                 
2 En annan förändring som skedde i samband med den nya gymnasiereformen, juli 2011, var att begreppet  

infärgning reviderades till namnet samverkan (Skolverket, gymnasieskola 2011:13).  
3 I min uppsats kommer jag konsekvent använda begreppen infärgning och samverkan som synonymer och därför 

kommer jag inte att ta hänsyn till hårfina skillnader mellan dem. 
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1996:25). Metoden kan ske antingen individuellt, i grupp, eller genom elevernas projektarbeten 

(Rudhe, 1996:44). Min egen erfarenhet av tillämpningen av samverkan är från 2013. Det var 

när det industritekniska programmet läste grundkursen i bågsvetsmetoder. Under några veckor 

hade jag i min undervisning, svenska som andraspråk, fokus på elevernas yrkesspråk. Vi gick 

igenom ord på verktyg, instruktioner inför svetsövningarna, kontroll av personlig skyddsutrust-

ning och iordningställande av svetsarbetsplats, personlig skyddsutrustning och så vidare. Läro-

medlet som jag använde i min undervisning, hade jag fått låna av yrkesläraren på yrkespro-

grammet. Genom det kom jag som svenska som andraspråkslärare på ett naturligt sätt i kontakt 

med elevernas fackspråk. Det var något som jag tidigare inte hade någon erfarenhet och kun-

skap om.  

1.1 Syfte  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk samverkar med 

yrkeslärare för att höja motivationen för eleverna på yrkesprogrammen att läsa det gymnasie-

gemensamma ämnet svenska som andraspråk. Min uppsats syftar vidare till att utifrån min em-

piriska undersökning genom intervjuer med lärare, presentera några metoder hur man kan ar-

beta med samverkan i sin undervisning.  

1.1.1 Frågeställningar   

1. Hur samverkar svenska som andraspråkslärare med yrkeslärarna på gymnasieskolornas 

nationella yrkesförberedande program? 

2. Hur motiverar svenska som andraspråkslärare gymnasieelever som går på de yrkesförbe-

redande programmen att arbeta med ämnet svenska som andraspråk?   

3. Hur kan man vidareutveckla samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och lärare 

på gymnasieskolorna?   

Eftersom jag har valt att fokusera på svenska som andraspråkslärare som i första hand undervi-

sar elever som går på gymnasiets yrkesförberedande program, har jag därför valt bort svenska 

som andraspråkslärare som undervisar på introduktionsprogrammen på gymnasiet, Komvux 

och andra vuxenutbildningar.  Orsaken till det är på grund av både tids- och utrymmesskäl.  

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av 5 kapitel. Det inledande kapitlet börjas med en kort redogörelse från Skol-

verket där jag presenterar varför de anser att samverkan mellan kärn- och yrkeslärare skall ske 

på gymnasiet. Den efterföljs av en definition av begreppet infärgning, och en presentation av 
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mitt syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. I kapitel 2 presen-

terar jag den grundteori min uppsats vilar på. Därefter går jag över till att redogöra för bakgrun-

den utifrån tidigare forskning, som förklarar varför jag har valt att skriva denna uppsats. Kapitel 

3 är metodavsnittet, urval av informanter, och genomförande. Den innehåller även en presen-

tation av informanterna i tabellform. Kapitlet avslutas med studiens testinstrument och genom-

förande. I kapitel 4 redovisar jag mitt resultat utifrån mina frågeställningar. I kapitel 5 diskuterar 

jag resultaten, tillsammans med litteraturen. Slutligen kommer jag att koppla ihop resultatet till 

mitt syfte och mina frågeställningar.  
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2 Teoretisk grund  

Kapitlet inleds med en presentation av min grundteori till denna uppsats. Därefter övergår jag 

till att beskriva hur man utvecklar elevernas språkkunskaper, samtidigt som deras ämneskun-

skaper utvecklas. Jag avslutar detta teorikapitel med att redogöra aktuellt forskningsläge angå-

ende samverkan.   

2.1 Vygotskijs sociokulturella teori  

Grundteorin för min uppsats vilar på Vygotskijs sociokulturella teori. Han menar att det är 

människans aktiviteter som leder till lärande och utveckling. Dessa aktiviteter har enligt 

Vygotskij vissa logiska kännetecken. Det är den inre processen hos den enskilde (i personens 

tankar) tillsammans med andra individer, som det sker en yttre aktivitet (genom att lösa olika 

uppgifter, individuellt eller tillsammans med andra) som utgör grunden för lärandet (Strand-

berg, 2006:10 - 11). Utifrån Vygotskijs teori så finns det vissa begrepp som måste förklaras 

närmare.  

Lärande som socio – kulturell – historisk praxis  

Psykologiska processer - tänkande, talande, läsande, problemlösande, lärande, emotioner och vilja 

– är inte sprungna ur en inre mental idévärld, utan må förstås som aktiviteter. Det är i människors 

faktiska och praktiska liv som psykologiska processer har sin grund. Det är således vad barn och 

ungdomar gör när de är i förskolor och skolor som är avgörande för deras utveckling – inte vad de 

”har i huvudet”. (Strandberg, 2006:11)  

Det finns fyra kännetecken inom de sociokulturella, som man kan sätta med fokus på elever 

och skolan. Det första kännetecknet som Strandberg tar upp inom det sociokulturella, är det 

sociala, som förklaras på följande sätt: ”Avser alla de interaktioner – på olika nivåer och med 

olika medel – som människor är involverade i” (Strandberg, 2006: 202). När en människa lär 

sig något nytt, så gör den det först tillsammans med någon annan, antingen enskilt eller i grupp 

(yttre tänkande). Därefter kan personen själv fortsätta och vidareutveckla det nya (inre tän-

kande) den har lärt sig (Strandberg, 2006:11). Detta kan man koppla ihop med samarbetet mel-

lan yrkes och kärnämneslärare, som gynnar eleverna. Till exempel när en elev har varit på APL4 

och ska skriva sin praktikrapport, för att därefter lämna in den till yrkesläraren. Yrkes – och 

kärnämneslärare kan samarbeta med varandra och eleven skulle kunna göra uppgiften och få 

                                                 
4 APL är en förkortning på arbetsplatsförlagd lärande. Det är det skolans skyldighet att eleverna får minst 15 

veckors yrkespraktik under sin studietid på gymnasiet (Skolverket, gymnasieskola 2011:23) 
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stöttning genom sin lärare, som undervisar i svenska som andraspråk. Dessutom skulle praktik-

rapporten kunna betygssättas av båda lärarna.  

Det andra kännetecknet Strandberg nämner, (som man kan man koppla ihop med elevernas 

yrkesspråk) är det medierade. Han förklarar mediering på följande sätt: ”Människans relation 

till världen är indirekt. Det sker med hjälp av verktyg, tecken, språk, andra människor. Det finns 

något mellan världen och människan. Relationen är medierad” (Strandberg, 2006: 201).   

Strandberg menar att vi behöver använda oss av olika hjälpmedel i våra aktiviteter, som kan 

vara både språkliga och materiella. Det kan vara olika tecken och verktyg när vi ska utföra en 

arbetsuppgift, som till exempel när vi i vår tanke (inre aktivitet), ska lösa ett problem (yttre 

aktivitet). Några exempel på tecken och verktyg är siffror, bokstäver, rektanglar, pennor, spru-

tor, hammare, datorer och så vidare (Strandberg, 2006:11).   

Det tredje kännetecknet är situerade, som handlar om människors aktiviteter och förklaras 

på följande sätt: ”de äger rum i specifika situationer som kulturella kontexter, rum, platser” 

(Strandberg, 2006:11). Exempelvis är det lättare att lära sig svenska om man är i Sverige, istället 

för i Ryssland. Ett annat exempel är att elevernas undervisning fungerar smidigare, om de är på 

rätt plats i rätt lokal (Strandberg, 2006:12). Detta visar hur viktigt och betydelsefullt samarbetet 

mellan yrkes- och kärnämneslärare är för elevens kunskapsutveckling. Om till exempel en elev 

läser körkortsteori, när den går på fordons- och transportprogrammet5, så kan lärarna samverka 

med varandra genom att låta eleven under vissa lektioner läsa körkortsteori. Samtidigt får den 

stöttning i språket av läraren som undervisar i svenska som andraspråk.  

Det fjärde och sista kännetecknet är det kreativa som Strandberg bland annat förklarar på 

följande sätt: ”När barnen tillåts att förhålla sig kreativt till sin miljö, använda de delar som är 

meningsfulla för dem och utveckla egna metoder som gagnar deras lärande” (Strandberg, 

2006:35). Med andra ord, det är när personer själv är kreativa och i olika situationer, bearbetar 

sina relationer. Det har inte stagnerat, utan de fortsätter att vidareutvecklas, genom att söka ny 

kunskap. De upptäcker nya saker, har en vilja och nyfikenhet att våga ta ett steg framåt i sin 

utvecklingszon (Strandberg, 2006:12). 

Min tolkning av dessa fyra sociokulturella kännetecken är att Vygotskij menar att för barnet 

i detta fall eleven, är det betydelsefullt att omgivningen (skolan, lärare, klasskamrater och APL 

platser) samverkar med varandra för och så att barnets/elevens kunskaper utvecklas. För att 

                                                 
5 Eleverna som går på programmet får både bil och lastbilskörkort av skolan. De kan läsa, både körkortteoriteori 

och övningsköra på lektionstid (Andersson, C, Rektor, Fordons- och transportprogrammet. Mejlsvar, 2014 – 04 -

22) 
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utvecklingen ska kunna ske fullt ut för eleven, måste stöd komma utifrån och därför är både 

formellt och informellt lärande viktigt för elevens språk – och ämnesskapsutveckling.   

2.2 Språk- och ämneskunskapsutveckling  

Sellgren (2006) skriver att det ställs stora språkliga krav på flerspråkiga elever i samband med 

deras ämnesundervisning. För att eleven ska kunna utveckla bland annat sina ämneskunskaper 

måste den via sitt språk kunna ta till sig fackspråket i det aktuella ämnet och därefter kunna 

presentera dessa kunskaper, både skriftligt och muntligt (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2006: 

235). Författarna i boken lyfter även fram Vygotskijs sociokulturella teori, språk och tanke och 

den kognitiva utveckling som samtidigt sker hos eleven. Den process som sker i samband med 

elevens utveckling och den nya kunskapen gör att eleven utifrån sitt sätt att tänka, kan diskutera, 

analysera och lösa problem i det aktuella ämnet (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2006: 235).  

Lindberg (2010) skriver i inledningen till boken, Språkinriktad undervisning. En handbok 

följande: ”Att säga att språket är nyckeln till skolframgång är ingen överdrift. Meningsskapande 

inom ramen för skolans ämnesundervisning förutsätter tillgång till kontroll över ett specialiserat 

fackspråk” (Hajer & Meestringa, 2010:9 – 10). Hajer & Meestringa (2010) menar att det krävs 

en god kvalité i undervisningen av lärarna med fokus på både ämnes- och språkkunskaper för 

en språkinriktad undervisning i elevernas fackspråk. Därför är det av en väldigt stor betydelse 

för eleverna, att de får använda och utveckla både den muntliga och skriftliga förmågan i under-

visningen (Hajer & Meestringa, 2010:11 – 12). Författarna säger vidare att det borde vara alla 

lärares intresse att genom språkstöttning aktivera elevernas förståelse, kunskaps - och språkut-

veckling (Hajer & Meestringa, 2010: 12 – 16).  

Gibbons, har skrivit ett antal böcker om hur man integrerar språk och ämne i undervisningen.  

Ett centralt begrepp i hennes böcker, är ordet stöttning. Författaren menar att det beror på hur 

läraren stöttar en elev i klassrummet som avgör om eleven kommer att lyckas med sina studier. 

Hon menar att stöttning är något läraren ger temporärt till eleven, tills den blir självständig i sin 

uppgift eller område (Gibbons, 2010:28 – 29). Hon förklarar uttrycket stöttning, på följande 

vis: ”Att stötta innebär att man tillfälligt ger det stöd som behövs, men när t.ex. en vägg står för 

sig själv vid ett husbygge kan stöttorna tas bort” (Gibbons, 2010:29). Dessutom citerade hon i 

samband med detta, vad Vygotskij tidigare hade uttryckt, i fråga om stöttning: ”Det ett barn i 

dag kan göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand i morgon” (Gibbons, 2010:29). 

Angående kognitivt lärande skriver Cummins i Gibbons (2010) inledning att ett sådant lärande 

leder till att elevens prestationer ökar (Gibbons, 2010:15).   
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2.3 Aktuellt forskningsläge om samverkan  

Andersson (2008) gjorde en studie om samverkan på gymnasiet, mellan ämnet svenska och 

karaktärsämnet medicinsk grundkurs. Syftet med hennes uppsats, var att försöka skapa en an-

vändbar modell, för hur kärnämnes- och yrkeslärarna skulle kunna samarbeta med varandra i 

sin undervisning (Andersson, 2008:3).  Hennes avsikt med det var följande: ”att det ska ge 

eleverna ökad förståelse och motivation till att använda sig av svenska i tal och skrift som ut-

trycksmedel inom sitt kommande yrke som undersköterska” (Andersson, 2008:19). I studien 

berörde hon även de elever som läste svenska som andraspråk och deras problematik, som 

främst var språket och kommunikationen. Hon skrev bland annat att det är viktigt, att ett bud-

skap tolkas på samma sätt mellan sändare och mottagare. En bild på hennes modell med för-

tydliganden, finns presenterat på sidorna 48 – 52 i hennes studie.  

Wiksten (2012) undersökte hur lärare och elever i undervisningen på fordonsprogrammet, 

år 2, på gymnasiet, såg på samverkan mellan lärare för att arbeta med infärgning som ett ämne-

söverbyggande verktyg. De ämnen han använde sig av i sin undersökning var svenska, engelska 

och karaktärsämnet fordon. Det Wiksten kom fram till i sin uppsats genom intervjuer, var att 

både kärnämnes- och yrkeslärarna var positiva till arbetssättet. Eleverna hade dessutom god 

närvaro på lektionerna. De var dessutom motiverade och förstod fördelen med lärarnas samver-

kan mellan ämnena (Wiksten 2012:29). Yrkeslärarna ville bland annat ha metoder och verktyg 

från kärnämneslärarna, hur de bättre kunde nå vissa elever som inte alltid förstod undervis-

ningen i karaktärsämnet. Ett annat förslag var att de skulle ha tillgång till den undervisningslit-

teratur, som de använde (Wiksten 2012:31).  

En aspekt till motstånd att samverka kärnämnes- och yrkeslärare emellan, trodde de inter-

vjuade berodde på rädsla från vissa lärare. Osäkerheten att undervisa i och om andra ämnen, än 

vad de var utbildade och vana med (Wiksten, 2012:32). Eleverna från fordonsprogrammet som 

Wiksten intervjuade var överlag eniga och positiva till lärarnas arbetssätt. Elevernas önskemål 

var att de ville ha mer tid för att kunna arbeta på lektionerna med infärgning (Wiksten, 2012:33 

- 34). I samband med behovet av att lärarna behövde få tid till den gemensamma planeringen, 

blev skolledningens roll väldigt central (Wiksten, 2012:30). Wiksten har i sin uppsats, valt, att 

på sidan 42 – 43, presentera en modell med bland annat förslag på lektionsplaneringar, hur man 

kan arbeta med svenska i ett uppsatsarbete mot karaktärsämnet på fordonsprogrammet i år 2.  

Boman & Hamberg (2007) undersökte hur pedagogerna arbetade med infärgning på gymna-

siet. Resultatet visade att lärarna ansåg att ett enhetligt arbetslag, med både kärn- och yrkeslä-

rare som samarbetar mot samma mål i sin undervisning, var absolut det viktigaste, för att kunna 
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få till ett fungerande samarbete (Boman & Hamberg, 2007:39). De svårigheter som de såg i sin 

undersökning, var att lärarna hade viljan, men inte möjligheten till att kunna arbeta på det sättet, 

på grund av att det framförallt saknades både tid och resurser (Boman & Hamberg, 2007:40). 

Eleverna gav dessutom Boman & Hamberg flera förslag på hur man kan arbeta med infärgning 

mellan svenskämnet och karaktärsämnena. Bland annat genom att arbeta med yrkesspråk från 

byggbranschen, till exempel genom ordflätor, eller korsord (Boman & Hamberg, 2007:37).  

Ett förslag på metod som stämmer väl överens med vad eleverna i Boman & Hambergs 

(2007) studie uppgav, hur man kan arbeta med yrkesspråket, ger likaså Hajer & Meestringa 

(2010). De uppmanar lärarna att gör speciella ordlistor till sina ämnen med fack- och ämnes-

specifika ord och förklaringar. Genom detta undervisningssätt utvecklas både elevernas språk 

och innehållet i just det specifika ämnet, eftersom varje ämne har sitt eget fackspråk (Hajer & 

Meestringa, 2010:18). I samband med olika fackspråk, tar de upp yrkesämnet omvårdnad. För-

fattarna anser att som lärare, är det betydelsefullt i samband med språkinriktad undervisning 

kunna begränsa ordinlärningen. De menar att ordvalen beror på, om orden är passiva eller aktiva 

för eleverna. Det passiva ordförrådet, är ord som de måste känna till, men det aktiva är ord som 

eleverna måste kunna (Hajer & Meestringa, 2010:189). I samband med omvårdnad nämner 

Hajer & Meestringa (2010) även det som Andersson (2008) skrev, nämligen kommunikationens 

roll. Samtalets betydelse genom att till exempel, kunna rapportera ett provsvar, samtala med 

patienter och så vidare (Hajer & Meestringa, 2010:198).  

I de studier som jag tidigare har presenterat, konstaterades det återigen att samverkan var ett 

bra sätt för skolorna att ge eleverna på yrkesprogrammen en ökad förståelse för de kärnämnen 

som de läste i sin utbildning. Det talades återigen om motivation, förståelse och att eleven skulle 

få en helhet i undervisningen mellan karaktärs- och kärnämnena. Det som också hela tiden 

återupprepades i studierna var, skolledningens roll. Dessutom skriver Hajer & Meestringa 

(2010) att skolledningen måste visa hur de tänker hjälpa lärarna för att möjliggöra samarbetet 

emellan dem. Exempelvis genom att de får fungerande scheman, material och framförallt ge-

mensam planeringstid (Hajer & Meestringa, 2010:199 - 200).  

Karolina Österlind skrev en avhandling 2006, utifrån tre olika studier. Studierna hade en 

gemensam nämnare; att de arbetade tematisk om miljöfrågor ämnesövergripande och på ett 

undersökande arbetssätt. Syftet i hennes avhandling var följande: ”att visa hur elever skapar 

förståelse av ett undervisningsinnehåll inom ramen för denna uppläggning av undervisningen” 

(Österlind, 2006: 8). Resultatet i Österlinds avhandling visade att i de två första studierna fick 

eleverna på egen hand tolka och skapa en egen förståelse utifrån de olika kontexterna. Eleverna 

klarade inte av att själva utveckla sitt kognitiva tänkande, för att kunna förstå sammanhangen i 
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den. De skulle i dessa fall behövt stöttning av lärare. Dessutom kunde eleverna inte se samban-

den mellan teoretiska begrepp och empiri. I den tredje studien visade det sig att elevernas mo-

tivation att vilja lära sig och intresse för ämnena hörde ihop. Sådana känslomässiga faktorer 

gjorde att de riktade sin uppmärksamhet på deras bearbetning av teoretiska begrepp (Österlind, 

2006:63 - 64). Eleverna bör få arbeta med ämnesspecifika ord, så att de kan förstå lärarnas 

genomgångar och för att kunna ta till sig de olika ämnenas specifika fackkunskaper som finns 

i varierade läromedelstexter.  
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3. Metod  

I detta kapitel, börjar jag med att presentera mitt urval, hur jag hur jag har gått tillväga för att 

välja och finna mina informanter. Kapitlet fortsätter med en redogörelse på mitt upplägg och 

genomförandet av intervjuerna. Därefter följer en presentation på undersökningens informanter, 

och deras elevgrupper. Vidare kommer jag att presentera studiens testinstrument, upplägg och 

genomförande. Slutligen kommer jag att redogöra för hur jag har bearbetat materialet och där-

efter redogöra mina tillförlitlighetsfrågor.   

3.1 Urval 

För att jag skulle finna de rätta informanterna till min undersökning, började jag med att söka 

via datorn efter olika gymnasieskolors hemsidor i Östergötland. Därefter skickade jag ut ett 

mejl till åtta berörda rektorer. Min förfrågan var om jag fick göra en intervju med lärare som 

undervisade i svenska som andraspråk med elever som gick på ett yrkesförberedande program 

på deras gymnasieskola. Rektorerna vidarebefordrade sina mejl till de lärare som passade in, 

på den efterfrågade kategorin (bilaga 1).  På grund av tidsbrist tackade två lärare nej till inter-

vjun och tre gymnasieskolor svarade inte på min förfrågan. Denna urvalsprocess ledde till att 

fyra lärare från tre olika gymnasieskolor deltog i min undersökning.  

3.2 Undersökningens informanter 

Tabell 3.1 presenterar informanterna och deras svar på de allmänna frågorna (bilaga 3). I min 

undersökning deltog en man och tre kvinnor. Alla i min undersökning hade studerat svenska 

som andraspråk. Det krävs 90 högskolepoäng för att få en behörighet att undervisa i ämnet på 

gymnasiet, så det innebär att informanterna A – C har rätt behörighet, men inte informant D. 

Tabellen visar även att informanterna A – C hade sedan tidigare en gymnasieexamen i bottnen. 

För övrigt, har de under de sista fyra åren, blivit klar med sin utbildning i svenska som andra-

språk på gymnasienivå. Informant D, har en grundskoleexamen mot de lägre åldrarna (1-7) i 

grunden. Förutom detta, har hon även 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk, men hennes 

poäng i ämnet räcker inte för att hon skall få en behörighet att undervisa i det ämnet på gymna-

siet. För övrigt, så har hon just nu inga planer på att komplettera upp sina poäng i ämnet. Ta-

bellen visar att två av de fyra intervjuade har blandade undervisningsgrupper, från både yrkes 

– och högskoleförberedande program. Vad som inte framgår i tabellen, men som framgick i 

intervjun med informant C, var att de elever som hon undervisade i svenska som andraspråk, 

går på olika högskoleförberedande program (se avsnitt 4.1.3) 
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Tabell 3.1 Presentation av informanterna   

Informant A B C D 

Kön  Man  Kvinna  Kvinna  Kvinna  

Ålder  28  55  51  60  

Modersmål  Svenska  Svenska Svenska Svenska  

Undervisningsämnen  Svenska som  

andraspråk och 

svenska  

Svenska som andra-

språk  

Svenska som  

andraspråk, svenska  

och franska  

Svenska som 

andraspråk, och 

svenska  

Behörighetsämnen  Svenska som  

andraspråk, 

svenska, religion 

på gymnasienivå 

Svenska som andra-

språk, svenska och 

datavetenskap på gym-

nasienivå 

Svenska som andra-

språk, svenska, 

franska på gymnasi-

enivå 

Svenska och 

samhällsoriente-

rande ämnen.   

Årskurs 1 – 7  

Antal undervisande år 

som lärare 

Cirka 5   Cirka 6 – 7  22   10  

Antal högskolepoäng i 

svenska som andraspråk 

90  90 90 15 

Året när informanterna av-

slutade sina studier i äm-

net svenska som andra-

språk  

2011  2014 2013  2012 

Elever på skolan i procent 

som läser  

ämnet svenska som and-

raspråk 

9,3 %  3,9 %  7, 5 %  3,9 % 

Antal undervisningsgrup-

per i ämnet svenska som 

andraspråk   

1 6 1 1 

Är elevgrupperna blan-

dade från både yrkes- och 

högskoleförberedande 

program?  

Ja  Ja  Nej  Nej  

 

3.3 Studiens testinstrument 

Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer med mina fyra informanter. Lagerholm skriver 

följande: ”Det som avgör valet av metodtyp är ditt syfte” (Lagerholm 2010: 30). Innan jag 

påbörjade intervjuerna tillsammans med informanterna, gjorde jag en pilotintervju med en lä-

rare som undervisar på ett nationellt program på gymnasiet. Denna pilotintervju spelades in på 

en diktafon. Anledningen till detta, var att jag först ville undersöka om mina frågor fungerade i 

en halvstrukturerad intervju och om de dessutom stämde överens mot mitt syfte och mina frå-

geställningar i min undersökning (Bell, 2006:166). Intervjuerna var baserade på elva allmänna 

och fyra specifika frågor (bilaga 3). Det totala antalet av förberedda frågor var femton. Elva av 

dem var slutna och gav information om informanternas bakgrund. De övriga fyra, var öppna 

specifika frågor, som omfattade informanternas arbetssätt gällande samverkan med yrkeslärare 

och undervisningssätt med deras gemensamma elever. Utifrån de svar jag fick i de öppna frå-
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gorna, fortsatte jag min halvstrukturerade intervju med följdfrågor. Övergripande temat i följd-

frågorna var bland annat, varför de inte samarbetade med yrkeslärare och vilken yrkeskategori 

av elever de i första hand samverkade med och orsaken till det.    

 En fördel med att använda halvstrukturerade intervjuer, är att man kan vara mer flexibel och 

kan därför anpassa samtalen och frågorna efter svaren från informanten. Fördelen med att spela 

in intervjuer är att man inte behöver känna sig stressad att hinna skriva ned allt som sägs, utan 

istället kan man lugnt koncentrera sig och fokusera på samtalen i intervjuerna. Dessutom kan 

man efteråt, lyssna i lugn och ro på samtalen när man transkriberar intervjumaterialet, innan det 

raderas från diktafonen (Lagerholm 2010: 56). Efter min bearbetning av de halvstrukturerade 

intervjuerna, som spelades in med en diktafon kommer jag att utifrån resultatet, presentera 

några metoder på hur svenska som andraspråkslärare arbetar med samverkan i sin undervisning 

mot de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. Om det skulle visa sig att någon infor-

mant inte vill bli inspelad med diktafon under intervjun, får jag som intervjuar skriva ner det 

som sägs på ett anteckningsblock.  (Bell, 2006:166). 

Nackdelen med intervjuer i min undersökning, kan ha varit tiden. Lärare har oftast hög ar-

betsbelastning, speciellt under våren. Då är många av dem involverade bland annat med att 

förbereda och utföra nationella prov, i svenska som andraspråk.  Därför har kanhända de frivil-

liga intervjuerna prioriterades bort av många tillfrågade lärare.  

3.4 Undersökningens genomförande 

Kontakten med mina informanter före intervjuerna skedde via mejl. Intervjutider bokades och 

de halvstrukturerade intervjuerna ägde rum enskilt i informanternas skolor. Jag påbörjade min 

intervju med att ställa de allmänna och därefter gick jag över till de mer specifika frågorna 

(bilaga 3). Intervjuerna pågick mellan tjugo till sextio minuter. Alla utom informant B, tillät 

mig att spela in intervjun med en diktafon. Vid intervjun med informant B, antecknade jag 

noggrant hennes svar. Direkt efter hennes intervju, skrev jag rent mina anteckningar. Efter det 

skickade jag den via mejl till henne. Anledningen till detta var att jag ville vara övertygad om 

att hennes svar inte hade blivit feltolkade av mig, under vår intervju. Det skriftliga materialet 

godkändes därefter av informant B. Även intervjuerna som spelades in med en diktafon, blev 

transkriberade i stort sett direkt efter intervjuerna. Slutligen vill jag säga att vi aldrig kände oss 

stressade under intervjuerna. Dessutom avslutade jag alltid våra halvstrukturerade intervjuer 

med att fråga om informanterna hade något ytterligare att tillägga.  
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3.5 Materialbearbetning   

Intervjuerna transkriberades och utifrån intervjumaterialet sorterade jag därefter ut det som var 

relevant för undersökningen. Bakgrundsfrågorna redovisas i tabell 3.1 (bilaga 3). Därefter har 

jag återgett det huvudsakliga innehållet i det som sades, utan att vara ordagrann. Delar av 

materialet redovisas i svaren till de resterande frågorna i kapitel 4. Jag har valt att göra det i 

löpande text, utifrån mina forskningsfrågor. I kapitel 5, diskuterar jag mina resultat, och dess 

praktiska tillämpningar.  

3.5.1 Undersökningens tillförlitlighetsaspekter  

För att jag skulle kunna samla in data till min undersökning, så var valet av representativa in-

formanter viktigt, för att få en hög validitet (Lagerholm, 2010: 46).  Det är möjligt att det blev 

fel vid urvalet av gymnasieskolor, när jag letade efter lämpliga informanter till min undersök-

ning (se avsnitt 3.1). För det första skulle jag i mitt sökande efter informanter varit mer tydlig 

när de gav sig tillkänna. Kanske skulle jag redan då, ha frågat dem lite om deras undervisnings-

grupper, innan vi bokade tid för intervjuerna (se avsnitt 3.4). För det andra, i mitt sökande av 

informanter, skulle jag kanske inte ha valt bort de lärare som undervisar i svenska som andra-

språk på introduktionsprogrammen på gymnasiet, Komvux och andra vuxenutbildningar (se 

avsnitt 1.1.1). För det tredje skulle jag i min undersökning, troligen även ha intervjuat yrkeslä-

rare, för att få en högre validitet i min uppsats.  

I mitt val att använda en kvalitativ metod i min uppsats, har inneburit att det blev möjligt för 

mig att göra halvstrukturerade intervjuer med mina informanter. Fördelen med metoden var 

flexibiliteten i samtalen och att man kunde anpassa dem och frågorna efter svaren. 

3.5.2 Reliabilitet och validitet  

Strömquist har följande förklaring på reliabilitet samt validitet: ”skulle någon annan kunna göra 

om uppsatsförfattarens undersökning och komma fram till samma resultat, respektive mäter 

undersökningen det som avsetts att mäta” (Strömquist 2006: 109). Reliabilitet handlar om hur 

tillförlitlig en metod är i en undersökning. Med andra ord, skulle någon annan forskare kunna 

göra om min undersökning och komma fram till samma resultat? Ja, jag tror att min reliabilitet 

är god, eftersom jag har kommit fram till identiska resultat som tidigare forskare har gjort inom 

detta forskningsområde (se avsnitt 2).  

Resultatet i min undersökning är utifrån intervjuerna, med mina fyra informanter (A – D). 

Utifrån den bakgrunden, har jag kommit fram till att min metod även har en hög validitet, ef-

tersom den dessutom har gett svar på mina frågeställningar. Jag bedömer också att jag kan dra 
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allmänna slutsatser utifrån det resultat jag har fått i mina intervjuer. Trots det låga antalet av 

informanteter i min undersökning, så har deras svar i intervjuerna visat, att de är i enlighet med 

tidigare forskning.  

3.5.3 Etiska aspekter  

Jag valde att arbeta utifrån de forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskap-

lig forskning som vetenskapsrådet har gett ut. De består av fyra stycken (Vetenskapsrådet, 

1990:6). Jag har i mitt urval tagit hänsyn av anonymitet både av skolan och lärare. De fick från 

början en tydlig instruktion utifrån ett etiskt perspektiv, att de när som helst kunde hoppa av. I 

mitt första mejl till rektorerna så presenterade jag två av dessa fyra principer. Det var samtyck-

ekravet, som innebar att lärarnas deltagande var helt frivilligt. Den andra var konfidentialitets-

kravet, som innebar att rektorernas, lärarnas och skolas anonymitet garanterades i min forsk-

ningsuppgift. I det bifogade brevet till rektorerna hade jag även skrivit namnet på min skola och 

mitt mobilnummer, men på grund av konfidentialitetskravet, som innebär att det är anonymitet 

som garanteras i min forskningsuppgift, har jag valt att avlägsna den informationen från bilaga 

1. När jag fick min första kontakt med informanterna, informerade jag dem via mejl om mitt 

syfte och metod till min uppsats. Förutom detta, informerade och presenterade jag för dem, att 

jag arbetade utifrån de forskningsetiska principerna inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning som vetenskapsrådet har gett ut (bilaga 2).   
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4. Resultat  

I det här kapitlet kommer jag att presentera svaren på de specifika öppna frågorna (bilaga 3), 

från informanternas halvstrukturerade intervjuer.  

4.1 Informanternas samverkan med yrkeslärarna 

4.1.1 Informant A  

Informant A, svarade på frågan om han idag arbetar med samverkan i sin undervisning med 

yrkeslärare så här:  

Mitt arbetslag tillhör ett yrkesprogram. De har satsat på att få in kärnämneslärare i arbetslagen.  

Så det finns en svensklärare och en engelsklärare. Jag vet inte riktigt om det också finns en mate-

matiklärare.  Jag tror att jag har börjat förstått strukturen nu. 

Informant A som var nyanställd på skolan samverkar med yrkeslärare i sin undervisning. An-

ledningen till det berättade han, var att för fjorton år sedan började tanken på hans gymnasie-

skola att arbeta i arbetslag. Han visste inte vilket år samverkan mellan kärnämneslärare och 

yrkeslärarna hade påbörjats. I dag är han med i ett arbetslag tillsammans med yrkeslärare och 

de undervisar tematiskt, ett yrkesförberedande program, år 1.   

4.1.2 Informant B  

Informant B svarade på frågan om hon idag arbetar med samverkan i sin undervisning med 

yrkeslärare, så här:  

Jag hade velat att arbeta med infärgning, men det finns inte plats och tid på grund av att eleverna 

sätts samman i grupper från olika program och på grund av att eleverna måste uppnå kursmålen i 

svenska som andraspråk. Jag tycker det är svårt när elever går ut på praktik och är borta under 

olika perioder. Det finns inte heller något samarbete mellan programmen, men jag försöker själv 

arbeta med infärgning mot yrkesprogrammen. 

Informant B, hade velat arbeta med infärgning, men hon menade att det fanns något fungerande 

samarbete mellan de olika programmen. Hon ansåg att det var svårt att samarbeta med yrkeslä-

rare. Orsaken till att informant B inte samverkade med dem, berodde bland annat på att hon 

tyckte det var svårt när eleverna gick ut på APL, för då var eleverna borta under olika perioder. 

Ytterligare en annan anledning, är att det inte finns plats och tid med samverkan på grund av 

att eleverna sätts samman i grupper från olika program. Sista anledningen att samverkan inte 

fungerar lärare emellan är enligt informant B, på grund av att eleverna måste uppnå kursmålen 

i svenska som andraspråk. Men hon menade att hon själv, arbetade med infärgning med ele-

verna som går olika yrkesförberedande program.     
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4.1.3 Informant C  

Informant C, svarade på frågan om hon idag arbetar med samverkan i sin undervisning med 

yrkeslärare, så här:  

Det finns inte så många elever på yrkesprogrammet som läser svenska som andraspråk. I princip 

inga. Därför är schemat gjort så att schemat är blocklagt för 2 högskoleförberedande program och 

dom har jag. De 15 elever som jag undervisar i svenska som andraspråk kommer från 5 olika klas-

ser. Sedan är det ett samhällsprogram, så att jag färgar ju in själv.  

Informant C, svarade att hon försökte arbeta med infärgning, men ansåg att det inte var möjligt. 

Detta på grund av att eleverna som läser svenska som andraspråk, går på högskoleförberedande 

program och kommer från fem olika klasser.  

4.1.4 Informant D  

Informant D, svarade på frågan om hon idag arbetar med samverkan i sin undervisning med 

yrkeslärare, så här: 

Jag samverkar ganska nära med den andra svenskläraren och vi arbetar med samma material. Det 

är inte så mycket samverkan med yrkeslärare som jag skulle vilja, därför att vi alla arbetar hela 

tiden och är väldigt sällan lediga samtidigt. 

Informant D svarade både ja och nej, vid min fråga om hon samverkar med yrkeslärare. Hon 

menade att viljan finns bland lärare, men det är svårt på grund av tidsbrist. Informant D har 

också ett ganska nära samarbete med svenskläraren.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att det är endast en informant som samverkar med yr-

keslärare. Jag kan även konstatera att en informant inte undervisar rätt elevkategori till denna 

undersökning. De två övriga informanterna samverkar inte med yrkeslärare. Enligt dem finns 

viljan, men inte förutsättningarna att kunna göra det.   

4.2 Informanternas sätt att samverka 

4.2.1 Informant A  

Arbetslaget som han tillhör, består av fem stycken både kärn- och yrkeslärare. De undervisar 

tillsammans fyra olika teman under ett läsår. Arbetslaget har gemensamma planeringstider, in-

lagda i schemat. Då tittar de bland annat på kursplanerna och diskuterar det centrala innehållet, 

så att de från både yrkes- och kärnämneslärarna får med det som krävs i deras respektive kurser. 

En gång i veckan undervisar lärarna deras gemensamma elever ”tillsammans”. De har ett ge-

mensamt klassrum, där lärarna byter av lektionerna efter varandra. Det är aldrig inne samtidigt 

i klassrummet, förutom när de har examinationsvecka. Då är de två. Han tycker att det är bra 
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att yrkeslärare vill samarbeta. När eleverna till exempel läser facklitteratur i svenska, då behö-

ver han inte hitta på eget material, eller leta stoff till sin undervisning, utan kan istället få det 

från yrkeslärarna, beroende på vilket tema de arbetar med.  

4.2.2 Informant B  

Informant B, svarade på frågan hur hon i sådana fall arbetar med samverkan, så här:  

Jag arbetar i första hand med skönlitteratur och genom det tema som författaren skriver om.  Det 

är lättast att hitta skönlitteratur till omvårdnadseleverna. Jag försöker att styra in dem på att de ska 

reflektera mot programmen, det allmänmänskliga.  

När informanten själv, försökte ”färga in” yrkesämnena, arbetade hon i första hand med skön-

litteratur och genom det tema som författarna hade skrivit om. Hon ansåg att det var lättast att 

hitta material i skönlitteratur och i samband med detta, försöker hon styra in eleverna på att de 

ska reflektera mot sina program, det allmänmänskliga.  

4.2.3 Informant C  

Informant C, svarade på frågan hur hon i sådana fall arbetar med samverkan, så här: 

Det är ju inte så svårt i och med att, det är tidningsartiklar som jag framförallt arbetar med. De är 

inte så specialiserat men vi försöker ju helt enkelt. Jag försöker i första hand välja faktatexter som 

har den här typen av ordförråd som de möter i samhällskunskapen och i historia.  

Informant C arbetar på ett högskoleförberedande program och färgar därför in själv i sin under-

visning. Det gör hon genom att låta eleverna läsa typiska texter som tillhör samhällsprogram-

met. De arbetar mycket med den typen av texter.  

4.2.4 Informant D  

Hon har låtit eleverna arbetat två och två och gjort olika moment med yrkeslärarna. Sedan fick 

samma grupp (två elever i varje) göra en PowerPoint presentation om de moment som de tidi-

gare hade arbetat med yrkeslärarna. För att eleverna skulle kunna göra sin PowerPoint fick de 

leta fakta och skriva ihop den, till sin presentation (Tidigare hade de gjort det momentet prak-

tiskt med yrkesläraren). Om eleverna hade frågor vid skapandet av texten, eller om det var något 

som de inte förstod, så fick de gå och fråga sina yrkeslärare. Under elevernas arbete, med att 

skriva fakta och skapa en PowerPoint, samarbetade informanten och den andra svenskläraren 

(två klasser). Sedan redovisade eleverna för svenskläraren och alla de andra i klassen. Vid ele-

vernas presentation deltog ingen yrkeslärare och därför kunde de inte ta del av elevernas munt-

liga redovisning. Orsaken till det, var enligt informanten att yrkes - och kärnämneslärarna var 

väldigt sällan lediga samtidigt.  
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Det som var intressant i detta resultat var att litteratur hade en stor betydelse i samband med 

informanternas sätt att samverka. Oberoende av om de samverkade med sig själv, eller tillsam-

mans med andra. Informant A använde sig bland annat av yrkeslärarnas facklitteratur i sin 

undervisning. Förutom facklitteratur nämndes även skönlitteratur och typiska texter mot sam-

hällsprogrammet.  

4.3 Informanternas elevmotivationshöjande arbetssätt 

4.3.1 Informant A  

Informant A, svarade på frågan om vilka motivationshöjande arbetssätt han använder i sin 

undervisning så här:  

Yrkeslärarna tycker att det är jätteskönt att det har kommit in en svensklärare och svalärare som 

kan gå igenom texterna med eleverna och det ingår också att man ska läsa facklitteratur i svenska. 

Så jag behöver inte hitta på material, utan jag kan ta deras facklitteratur. Framförallt nu, då vi 

arbetar med ”Utan du, inget jag”. Det är arbetsnamnet på temat. Det ska handla om grupprocesser, 

hur man lär sig och det är ju identitet. Språk är identitet. Jag tänker på andraspråkeleverna här nu. 

Alltså var är man hemma? Drömmer man på modersmålet? Jag läste en spännande undersökning 

om demens. Att när de tvåspråkiga blir dementa, går de tillbaka till modersmålet. Sådana frågor 

diskuterar vi då på lektionerna. Hur lär man sig språk egentligen? Det är också språksociologi, i 

gruppen och av andra. Om min mamma och pappa läser mycket för mig, ja då kanske jag lär mig 

mer språk och så vidare.   

Nu ska eleverna få studera vad som händer med språket i olika åldersspann. Och då har vi också 

ett litet andraspråksfokus på om det finns någon kritisk ålder när man lär sig och när man inte kan 

lära sig ett andraspråk fullt ut till exempel. Och var skulle den kritiska åldern vara och varför? Nu 

har jag försökt att få in så många genrer som möjligt i detta. Det var mitt fokus i svenska och sva. I 

temat ska vi köra igenom de stora olika generna, argumenterande, utredande och skönlitteratur och 

så har jag valt ut texter tillsammans med yrkeslärarna som passar in till det.   

Informantens arbetslag arbetar med olika teman under läsåret. Arbetslaget väljer tillsammans 

ut olika texter till eleverna. På så sätt kan de tillsammans arbeta med diskuterande, argumente-

rande och utredande texter. De arbetar just nu med ett tema om grupprocesser och identitet. Ett 

annat arbetssätt han ofta nämner är den muntliga delen, det vill säga retorik. De diskuterar, 

resonerar, argumenterar i klassen om hur olika forskare resonerar om till exempel inlärning.  

Varför tycker den så här? Varför tycker den att det är så viktigt? Så dessa frågor skickar han 

ibland med till yrkeslärarna.     
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4.3.2 Informant B  

Informant B säger att eftersom det inte finns tid och plats i kursen för att samverka med yrkes-

lärare, så hittar hon på egna metoder. Eleverna arbetar bland annat mycket med läsloggar. Där-

efter följs det arbetet upp med muntliga diskussioner i klassrummet. Informant B menar att i 

nästan alla skönlitterära texter finns det en grund för etiska och moraliska diskussioner. Relig-

ion och migration har också varit teman, som hon har arbetat och diskuterat med eleverna om.  

 

 

 

Figur 4.1 Översikt av lärarnas motivationshöjande arbetssätt 

4.3.3 Informant C  
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4.3.4 Informant D  

Informant D, försöker använda sig av ett variationsrikt undervisningssätt, med bland annat min-

nesträning. De arbetar bland annat med grammatik, genom att klippa sönder texter och sätter 

ihop dem igen. Hon påstår att det är ett bra undervisningssätt, för både elever som har ett annat 

förstaspråk och för elever som har inlärningssvårigheter. De svårigheter hon syftade på var i 

den blandade gruppen, där fyra elever läser svenska som andraspråk och sex elever läser 

svenska. Flera av eleverna som läser svenska, har dyslexi och någon har ADHD.  

Resultatet visade att informanterna hade använt sig av många olika motivationshöjande me-

toder i sin undervisning. De ville genom dessa metoder skapa ett intresse för eleverna, att stu-

dera det gymnasiegemensamma ämnet, svenska som andraspråk.   

4.4 Informanternas förslag till samverkan 

4.4.1 Informant A  

Informant A, svarade på frågan om han hade några förslag på hur, man kan vidareutveckla 

samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och lärare på gymnasiet, så här:  

Jag tänker att man till exempel arbetar med fyra veckor argumentation och kopplar ihop det med 

språket, till exempel religion. Tema ”hjältar och mod”, anser jag också behövs mer eftersom vi 

lyssnar och är för fega att säga ifrån.  I religion finns det till exempel hjältar i Bibeln och Koranen.  

Från media finns framförallt Missing People, och andra hjälteorganisationer. Då kan man köra ett 

tema med sig själv. I argumenterande så kan naturvetarna få argumentera om det är någon forsk-

ning eller metod som inte fungerar. Beteendevetarna, kan titta på hur psykvården är i Sverige idag. 

Så de möjligheterna finns att eleverna kan skriva en argumenterande text, oavsett om de kommer 

från olika klasser. De får med andra ord argumentera mot något specifikt i sitt program. Då får 

man även in kommunikation och det är väldigt centralt i gymnasieskola elva.  

För våra andraspråkselever och yrkesspråk tänker jag att man diskuterar vad det finns för yrkes-

språk på just det yrkesprogrammet? Jag skulle vilja se elevers APL uppgift.  Jag skulle vilja se själva 

uppgifterna och ha det till själva yrkesspråket. Vilka ord, vilka begrepp använder man till det här 

yrket? Vad är en IUP? Det vet ju bara de som håller på med individuella utvecklingsplaner. Finns 

det andra slangord, andra förkortningar som används? Vad betyder det? Varför finns det här språ-

ket? Risken kan bli att yrkeslärare har fokus på praktik och inte på språket inför elevernas förbere-

delse att gå ut på den.  

Ett av informantens förslag är att arbeta med sig själv, med ett tema som skulle handla om 

”Hjältar och mod”. Han anser att det temat är nödvändigt att arbeta med, på grund av att vi 

människor lyssnar och är för fega att säga ifrån, sådant som vi tycker är fel. De förslag till 

områden och material som han gav var bland annat, hjältar i Bibeln, Koranen, från media till 

exempel Missing People och andra hjälteorganisationer. Hans förslag på arbetssätt, var att man 

kunde till exempel köra fyra veckor argumentation och koppla ihop det med språket religion. 

Han sade att på ett sådant arbetssätt får man även in kommunikation.  
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Ett annat förslag han gav, var att när eleverna arbetar med argumentation, skulle exempelvis 

naturvetarna få argumentera om det är någon forskning eller metod som inte fungerar. De skulle 

då kunna diskutera, varför metoden inte fungerade och så vidare. Han gav också förslag på 

undervisningssätt till beteendevetarna. Informanten ansåg att de kunde titta på hur det är i psyk-

vården. Eleverna skulle då till exempel kunna titta på vilka förändringar som tidigare har skett, 

eller behövs? De skulle de därefter kunna skriva en utredande uppsats, med titeln, ”Hur är 

psykvården i Sverige idag?”.  Han ansåg att det fanns olika möjligheter hur eleverna skulle 

kunna skriva en argumenterande text, oavsett från vilken undervisningsgrupp eller programtill-

hörighet de tillhör. På så sätt skulle de då kunna argumentera mot något specifikt som finns i 

deras gymnasieprogram.  

Slutligen tog informanten upp andraspråkseleverna och deras yrkesspråk och menade att yr-

kesspråket är kopplat till identitet. Hans förslag på frågor som då skulle kunna diskuteras var 

till exempel; Vad finns det för yrkesspråk på just det yrkesprogrammet? Vilka ord, vilka be-

grepp använder man till just det specifika yrket? Han avslutade med att säga följande: ”Språk 

är identitet och om eleverna inte har något yrkesspråk, så har de ingen yrkesidentitet”.  

4.4.2 Informant B  

Informant B, svarade på frågan om hon hade några förslag på hur, man kan vidareutveckla 

samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och lärare på gymnasiet, så här:  

Jag anser att man måste våga gå utanför ramarna och göra två grupper i kursen svenska som and-

raspråk 1. En yrkesförberedande - och en högskoleförberedande grupp. Dessa två grupper ska ha 

olika innehåll i sina kurser i svenska som andraspråk 1. Innehållet i kurserna ska vara styrda mot 

deras program. För att detta skall kunna komma till stånd måste man samtidigt ändra målen och 

kraven som är i kursen. Jag anser att det är viktigt att man speciellt lägger till yrkesspråket för de 

yrkesförberedande programmen. Det är också viktigt att lägga till de genrer som behövs i yrket.  

Eleverna borde få extra skolspråkskurser två till tre timmar i veckan.  

Informantens förslag var bland annat att man i framtiden skulle göra två grupper i kursen 

svenska som andraspråk 1. En yrkesförberedande- och en högskoleförberedande grupp. Dessa 

två grupper skulle då ha olika innehåll i kurserna. Innehållet skulle vara styrda mot deras pro-

gram. För att detta skall kunna komma till stånd, insåg hon att då måste man samtidigt ändra på 

målen och kraven som nu är i kursen. Dessutom ansåg hon att det var speciellt viktigt att kom-

plettera kursen, genom att tillföra undervisning i elevernas yrkesspråk, för de yrkesförbere-

dande programmen och de genrer som behövs i yrket. Slutligen ansåg hon att det behövdes 

extra skolspråkskurser, på cirka två till tre timmar i veckan.    
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4.4.3 Informant C  

Informant C, svarade på frågan om hon hade några förslag på hur, man kan vidareutveckla 

samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och lärare på gymnasiet, så här:  

Jag har inte tänkt jättemycket på det, men jag ser inte riktigt hur det skulle gå till. Men man skulle 

behöva samarbeta och då skulle alla behöva göra allting samtidigt. Jag till exempel kan ju inte sitta 

i alla arbetslag. Man skulle i så fall behöva bestämma mot vilket ämne eller program som ska in-

färgas. Sedan skulle yrkeslärare och ett antal samhällslärare och kanske lärare i historia vara ett 

arbetslag. Då är det genast jättemånga som skulle behöva ha egna tider och vi skulle då behöva ha 

ett arbetslag till. Vi som skulle jobba med det här, skulle behöva få mindre undervisning för att få 

tid till det. Jag kan ju inte ha allt som jag har på mitt schema nu. Men visst, teoretiskt sätt så skulle 

man väl kanske kunna bestämma att alla som går ett studieförberedande program, dom har ju vissa 

gemensamma ämnen. Dom har ju historia, samhällskunskap, engelska och de har ju gemensamma 

ämnen med gemensamma mål. Teoretiskt sätt, så skulle man ju kunna bestämma att nu jobbar alla 

med ett visst område, så i teorin går det.  

Sedan är det modersmålslärarna som man också kan samarbeta med. Men det är som sagt många 

olika språk och dom har ju sina egna grupper. Det finns absolut en potential här, bland modersmåls-

lärarna. Det är ju positivt på många sätt, o andra sidan så har svensk – eller sva ämnet också sina 

egna mål. En del av dem, är lika som i andra ämnesmål. Man måste kanske utgå från ett mål och så 

bestämmer man att man jobbar mot vissa av dem. 

De förslag som informant C gav för att utveckla lärarnas samarbete, var att man skulle på skolan 

bestämma exakt vilket ämnen (eller program) som man skulle samarbeta och infärgas mot. 

Hennes förslag var att yrkeslärare, och lärare som undervisade i svenska, samhällskunskap och 

historia, skulle bilda ett eget arbetslag. Hon menade att när samarbetet skulle inrättas på skolan, 

måste lärarna i arbetslaget först få tid att planera hur de skulle samverka med varandra. Tiden 

skulle de få, genom minskade undervisningstimmar. Slutligen ansåg hon att man inte fick 

glömma, att både svensk- eller svenska som andraspråksämnet har sina egna mål. Samtidigt var 

hon medveten om att en del av dessa mål är lika, som i andra ämnesmål. Hon menade att man 

därför kanske måste utgå från ett mål i ämnena, för att därefter jobba mot just det målet. Slutli-

gen nämnde hon modersmålslärarnas roll i samband med samverkan.  

4.4.4 Informant D  

Informant D, svarade på frågan om hon hade några förslag på hur, man kan vidareutveckla 

samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och lärare på gymnasiet, så här:  

Jag har inga tankar, men man har ju pratat väldigt mycket om det här med infärgning, och det har 

man även nu börjat med på vård och omsorg. Jag vet att tankarna finns och tror jag att det skulle 

vara lyckligt för eleverna, för de skulle bli mer motiverade att läsa kärnämnen, än vad de är idag. 

På min arbetsplats läser de yrkeselever som jag undervisar, bara 3 gymnasiegemensamma ämnen 

under det första året. Det är i svenska, engelska och matte. Det man kanske skulle önska att de läste 

mer, men eleverna är inte motiverade. De vill inte ens läsa dessa tre ämnen det första året. Tyvärr 

så hinner inte vi som undervisar i svenska, matte och engelska samarbeta kring eleverna, men jag 
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skulle önska att det funnits ett samarbete mellan oss. Jag vet till exempel att eleverna har mycket 

matematik i sitt karaktärsämne och så ska de läsa matematik 1 också. Där borde det vara ett väldigt 

givande och tagande om man skulle samverka med varandra. Jag vet inte om hindret är Skolverket, 

som säger att eleverna ska läsa kursen i matematik 1 och klara vissa kriterier för att få godkänt.  

I svenskan är det samma sak. Då har du ju alla de här begreppen som finns i elevens yrkesspråk. 

Det är ju svenska elever som inte heller känner till det. Engelskan, finns det en massa engelsk text i 

elevernas yrkesspråk. Så visst, det finns hur mycket som helst att göra där. Förslaget är att man får 

ett par dagar på sommaren, eller precis innan man börjar på hösten. Då skulle man ha alla med sig 

och alla skulle känna att det här är ett viktigt sätt att jobba på. Det vet inte jag, för det har jag inte 

kontrollerat, men jag tror att det skulle bli ett väldigt roligt sätt, om man såg till att eleverna fick 

alla delar med sig. Vi har inte pratat samverkan i vårt programlag. Jag tror att det är på grund av 

att det finns en rutin, hur man jobbar och många har jobbat där i många år. Jag vet inte, men jag 

tänker att då kanske man tror att det inte kan bli annorlunda. 

Det första informant D nämnde var att de elever som hon undervisade, bara läste svenska eller 

svenska som andraspråk, engelska och matematik under deras första år på yrkesprogrammet. 

Dessa lärare samverkade inte med varandra. Det andra hon nämnde var matematik. Hon ansåg 

att hennes elever hade mycket matematik i sitt karaktärsämne och därför borde det vara ett 

samarbete mellan dem och kärnämneslärarna som undervisar i matematik 1. Informanten sade 

att det var samma sak när det gällde ämnet svenska och syftade främst på alla de begrepp som 

finns i elevernas yrkesspråk. Hon menade att det även finns många av de svenska eleverna, som 

inte känner till sitt yrkesspråk. Förslaget hon hade i engelska var att eftersom det i yrkespro-

grammet, fanns så mycket engelsk text i elevernas yrkesspråk, så finns det mycket som yrkes- 

och kärnämneslärarna skulle kunna samarbeta tillsammans med, kring det ämnet.  

Varför det inte skedde någon samverkan mellan lärarna på programmet, kunde bero på gamla 

rutiner, till exempel att det fanns inarbetade lektionsplaneringar hos lärarna. Man var kanske 

rädd för förändring, som kanske skulle innebära att man som lärare skulle bli tvungen att gå 

utanför sin trygghetszon. Ett annat förslag som informant D hade, var att kärnämnes- och yr-

keslärarna kunde använda ett par dagar på sommaren, eller precis innan skolan börjar på hösten, 

till gemensamma lektionsplaneringar. Slutligen, rent generellt, kände hon att det skulle behövas 

mer tid, men även input från både skolledare och kollegor. Hon menade att när man på sin 

arbetsplats samtalar och delar olika erfarenheter med varandra, utvecklas man. Hon avslutade 

intervjun med att säga: ”Man jobbar som lärare i ett sådant tempo, så att man hinner knappast 

tänka”.   

Sammanfattningsvis presenterade resultatet informanternas många förslag på hur man i 

framtiden kan introducera samverkan mellan lärare på gymnasieskolorna.   
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5. Diskussion  

Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk samverkar 

med yrkeslärare för att höja motivationen för eleverna på yrkesprogrammen att läsa det gym-

nasiegemensamma ämnet svenska som andraspråk. I detta kapitel sammanfattar jag resultaten 

under fyra avsnitt och diskuterar dem i samband med resultaten i tidigare forskning. Kapitlet 

avslutas med mina tankar kring pedagogiska tillämpningar och förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Informanternas samverkan med yrkeslärarna  

Det var endast informant A, som samverkade med yrkeslärare. Orsakerna till varför de tre andra 

informanterna inte samverkade med yrkeslärare var förutom tidsbrist även de olika elevsam-

mansättningarna i klasserna från olika gymnasieprogram. En av informanterna upplevde att det 

var svårt att samverka med yrkeslärare, speciellt när eleverna gick ut på sina APL. Detta är i 

linje med vad Wiksten (2012) skrev. I hans studie, kunde vi utläsa att tiden, för samplanering 

och gemensamma projektarbeten saknades. Han ansåg även att i samband med behovet av att 

få tid till den gemensamma planeringen, blev skolledningens roll väldigt central. På grund av 

att en av deras uppgifter bland annat var att frigöra tid, för att lärare skulle få gemensamma 

planeringar (se avsnitt 2.3).  

5.2 Informanternas sätt att samverka 

Informant A är med i ett fungerande arbetslag tillsammans med yrkeslärare. Tillsammans un-

dervisar de fyra olika teman under ett läsår. De har gemensamma planeringstider, då de bland 

annat tittar på kursplanerna. En gång i veckan, undervisar de tillsammans deras gemensamma 

elever. Lärarna i arbetslaget samarbetar och delar med sig av varandras undervisningsmaterial. 

De tre övriga informanterna samverkar med sig själva.  Bland annat eftersom det på grund av 

olika orsaker, inte fungerar att samverka med yrkeslärare (se avsnitt 4.1). Två av dem använder 

sig av skönlitteratur, och datorer, i sina försök att färga in yrkesämnena i deras undervisning. 

Informant C, (hon undervisade inte yrkesförberedande elever), arbetar med faktatexter. Hon 

anpassar dem mot elevernas högskoleförberedande program.   

Resultatet i avsnitt 4.2 är i linje med vad Boman & Hamberg (2007) kom fram till, i sin 

studie. Den visade att lärarna hade viljan, men inte möjligheten till att kunna utveckla samar-

betet med varandra. Det berodde bland annat att det saknades tid för samverkan, mellan yrkes 

- och kärnämneslärare (se avsnitt 2.3). Slutligen stämmer resultatet i avsnitt 4.1 även väl över-

ens med Hajer & Meestringa (2010). De menade att skolledningen måste visa hur de tänker 
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hjälpa lärarna att möjliggöra samarbetet emellan dem. Exempelvis genom att de får fungerande 

scheman, rätt undervisningsmaterial och framförallt gemensam planeringstid (se avsnitt 2.3).  

5.3 Informanternas elevmotivationshöjande arbetssätt 

Informanterna hade många olika motivationshöjande arbetssätt med eleverna i sin undervisning 

(se avsnitt 4.3, figur 4.1). Ett arbetssätt som ofta nämndes av informanterna var den muntliga 

delen, kommunikation. Det kunde till exempel vara genom presentationer och diskussioner. 

Deras resonemang stämmer bra överens med vad många tidigare har nämnt, bland annat An-

dersson (2008). Nämligen betydelsen av att både kunna och våga kommunicera bland annat i 

grupp (se avsnitt 2.3).  Förutom att eleverna fick läsa skönlitteratur, så arbetade de också med 

diskuterande, argumenterande och utredande texter. Tidningsartiklar var också något som an-

vändes för att höja elevernas motivation i deras undervisning. Även minnesträning nämndes.   

Här går informanternas resonemang i linje med vad Hajer & Meestringa (2010) skriver. För 

det första krävs det en god kvalité i undervisningen av lärarna med fokus på både ämnes- och 

språkkunskaper för en språkinriktad undervisning i elevernas fackspråk. De menar att därför är 

det av en väldigt stor betydelse för eleverna, att de får använda och utveckla både den muntliga 

och skriftliga förmågan i sin undervisning. Författarna säger vidare att det borde vara lärarnas 

intresse att genom språkstöttning aktivera elevernas förståelse, kunskaps och språkutveckling 

(se avsnitt 2.2).    

Slutligen vill jag säga att Vygotskijs fyra teorier stämmer väl in med informanternas redo-

visningar av val av metoder, för att stimulera elevernas motivation i sin undervisning. Det so-

ciala, när eleverna lär sig något nytt, så gör den det först tillsammans med någon annan. Det 

medierade, genom att använda oss av olika hjälpmedel som kan vara både språkliga och mate-

riella (tidningar). Det situerade, att man är på rätt plats och har rätt inlärningsmiljö. Det sista är 

det kreativa. Eleverna har inte stagnerat, utan de fortsätter att vidareutvecklas, genom att söka 

ny kunskap. De upptäcker nya saker och har både en vilja och nyfikenhet att våga ta ett steg 

framåt i sin utvecklingszon (se avsnitt 2.1).  

5.4 informanternas förslag till samverkan  

Alla informanter hade många kreativa idéer på hur lärare skulle kunna samverka med varandra 

i sin undervisning, kring deras gemensamma elever. Målet var att genom samverkan och stött-

ning, skall eleverna bli motiverade i sin undervisning, att vilja läsa de 9 gymnasiegemensamma 

ämnena på gymnasiet (se avsnitt 1). De förslag på metoder som lyftes fram i studien på olika 

arbets- och undervisningssätt, visar på att samverkan på gymnasieskolorna bör kunna användas 
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av alla lärare, oavsett undervisningsämnen. Det tre av fyra informanter speciellt tog upp, var 

elevernas yrkesspråk. Att arbeta med det tillsammans med eleverna och diskutera vilka ord och 

begrepp som finns i deras specifika yrke. Detta stämmer väldigt väl med vad bland annat Sell-

gren (2006) skriver om de krav som ställs på flerspråkiga elever (se avsnitt 2.2). Hon menar att 

om eleven skall kunna utveckla bland annat sina ämneskunskaper måste den via sitt språk kunna 

ta till sig fackspråket i det aktuella ämnet och därefter kunna presentera dessa kunskaper, både 

skriftligt och muntligt (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2006: 235).    

5.5 Pedagogiska tillämpningar 

Syftet i min undersökning var att ta reda på hur lärare i svenska som andraspråk samverkade 

med yrkeslärare för att höja motivationen för eleverna på yrkesprogrammen att läsa det gym-

nasiegemensamma ämnet svenska som andraspråk. De svar som jag har fått på mina frågeställ-

ningar i mina fyra halvstrukturerade intervjuer, har inneburit att syftet i min uppsats blev be-

svarad. Det resultat jag har kommit fram till är att samverkan mellan kärnämnes- och yrkeslä-

rare på de flesta gymnasieskolor inte fungerar. Många goda förslag har framkommit i min upp-

sats, hur man kan arbeta med samverkan i sin undervisning. De flesta av förslagen har bland 

annat lyft att en samsyn från organisationen behövs och att ledarskapet behöver tänka an-

norlunda när det gäller att skapa undervisningsgrupper, för eleverna. Det har även framkommit 

att kärnämneslärarna inte har möjlighet att undervisa elever från både yrkesförberedande och 

högskoleförberedande program samtidigt, om de dessutom parallellt ska kunna samverka med 

yrkeslärare i deras undervisning.  

Resultaten har även visat att ledarskapet behöver ett nytänk i fråga om att blanda lärare från 

olika yrkeskategorier. De behöver framförallt skapa mindre nya arbetslag, som möjliggör för 

lärare att kunna fungera tillsammans i sin undervisning med eleverna. Tidsbrist har också varit 

ett återkommande problem och som har berörds. Samtidigt har det kommit fram förslag från 

tidigare forskare (se avsnitt 2) och från mina informanter, hur man kan gå vidare med detta och 

skapa andra förutsättningar för både elever och lärare.  Dessutom ger både lärare och elever 

från tidigare intervjuer, förslag på olika arbetssätt, hur eleverna som främst går på ett yrkesför-

beredande program kan bli motiverade och stimulerade till att läsa de 9 gymnasiegemensamma 

ämnena på gymnasiet.  

Något som jag har funderat över när jag skrivit min uppsats är vilken status ämnet svenska 

som andraspråk har bland vissa skolledare. Det är verkligen en relevant fundering, med tanke 

på de svar jag har fått i mina intervjuer. Det visade sig under intervjuerna att M mindre grupper 

med elever som läser svenska som andraspråk inte har fått någon egen undervisningsgrupp, 
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utan istället löste organisationen på skolan det, genom att göra en undervisningsgrupp med dem, 

tillsammans med elever som läser ämnet svenska.  

Sammanfattningsvis, har min uppsats visat att det är viktigt som lärare, att fokusera på den 

språkliga sidan i elevernas yrkesutbildning. Genom samverkan mellan kärnämnes- och yrkes-

lärare borde eleven kunna erbjudas språkstöd. Det kommer då att ske ett kognitivt lärande för 

eleven, så att de i sin undervisning kan förstå olika saker utifrån det sammanhang som det lärs 

in. Detta arbetssätt, måste kunna gynna alla elever, oavsett modersmål eller gymnasieprogram. 

5.6 Förslag till fortsatt forskning  

Mitt förslag till vidare forskning är att någon eller några undersöker varför det tidigare inte har 

skett någon större förändring, på skolorna under de senaste 18 åren, angående frågan hur yrkes- 

och kärnämneslärare ska kunna samverka med varandra i sin undervisning. Mitt förslag på hur 

undersökningen kan gå till: Detta kan till exempel ske genom att börja med att intervjua kom-

munrepresentanter, områdeschefer, rektorer och så vidare, hur de tänker och ställer sig till och 

kring den frågan.  

Slutligen så hoppas jag att med denna uppsats ha lyckats föra fram vetenskapen en liten bit 

framåt.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Brev till rektorer  

Hej!  

Mitt namn är Doris Jäger, går Lärarlyftet 11, 61 – 90 högskolepoäng och läser svenska som 

andraspråk vid Uppsala Universitet. Jag behöver er hjälp för att kunna skriva min uppsats som 

ska handla om samverkan mellan svenska som andraspråkslärare och yrkeslärare på gymnasiet.  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk samverkar med 

yrkeslärare för att höja motivationen för eleverna på yrkesprogrammen att läsa det gymnasie-

gemensamma ämnet svenska som andraspråk. Min fråga till er blir därför följande: Är det möj-

ligt, att jag får er tillåtelse att ta kontakt med de som arbetar som svenska som andraspråkslärare 

på er skola för att göra en intervju med dem? Om detta är möjligt från er sida, så behöver jag, 

deras för och efternamn och eventuella arbetstelefon/mobilnummer, så att jag snarast kan ta 

kontakt med dem. Alternativt är att ni vidarebefordrar detta mejl till dessa berörda lärare. 

Jag kommer att arbeta utifrån de forskningsetiska principerna inom humanistisk- samhälls-

vetenskaplig forskning som vetenskapsrådet har gett ut. Två av de fyra principerna är bland 

annat samtyckekravet, som innebär att lärarnas deltagande är helt frivilligt. Den andra är kon-

fidentialitetskravet, som innebär att deras och er skolas anonymitet garanteras i min forsknings-

uppgift.  

Tack för att ni tog er tid att läsa igenom detta mejl.  

Vänliga hälsningar 

Doris Jäger  
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Bilaga 2 Informantinformation inför datainsamlingen  

Hej!  

Jag heter Doris Jäger och går Lärarlyftet 11, 61 – 90 högskolepoäng och läser svenska som 

andraspråk vid Uppsala Universitet. Jag behöver din hjälp för att kunna skriva min uppsats som 

ska handla om samverkan mellan svenska som andraspråkslärare och yrkeslärare på gymnasiet. 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk samverkar med 

yrkeslärare för att höja motivationen för eleverna på yrkesprogrammen att läsa det gymnasie-

gemensamma ämnet svenska som andraspråk. Den metod som jag som jag har valt att använda 

är kvantitativ, genom halvstrukturerade intervjuer. Det innebär att förutom mina färdigskrivna 

frågor till er, så blir det möjligt för mig att kunna ställa följdfrågor. Vår intervju kommer sam-

tidigt under intervjun, spelas in på en diktafon som jag efter avlyssning kommer att transkribe-

ras.  Efter att jag har sammanställt det inspelade materialet kommer det att avlägsnas. Därefter 

kommer jag att redovisa det huvudsakliga innehållet i min uppsats. 

Jag kommer att arbeta utifrån de forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsve-

tenskaplig forskning som vetenskapsrådet har gett ut. Dessa principer är följande:  

 Informationskravet, som innebär att jag presenterar syftet med min aktuella forsk-

ningsuppgift.  

 Samtyckekravet, som innebär att ditt deltagande är helt frivilligt. 

 Konfidentialitetskravet, som innebär att din anonymitet garanteras i min forsknings-

uppgift.  

 Nyttjandekravet, som innebär att detta material får endast användas till forskningsän-

damål och blir därför även tillgängligt till andra forskare. Materialet får inte användas 

felaktigt som till exempel till marknadsföring.   

Med anledning av detta, behöver jag boka in en tid med dig för en intervju och kommer 

därför ta kontakt med er igen. Tack för att ni tog er tid att läsa igenom detta dokument.  

Vänliga hälsningar,  

Doris Jäger  
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Bilaga 3 Intervjufrågor  

Allmänna slutna frågor 

 Ålder 

 Vad är ditt modersmål? 

 Vilka ämnen undervisar du i?  

 Vilka ämnen är du behörig att undervisa i? 

 Hur många år har du totalt arbetat som lärare?  

 Hur många högskolepoäng har du i din utbildning i svenska som andraspråk? 

 Vilket år blev du klar med din utbildning som svenska som andraspråkslärare?  

 Hur många elever går på skolan?  

 Hur många av dem läser svenska som andraspråk med dig? 

 Hur många undervisningsgrupper har du i svenska som andraspråk? 

 Är eleverna i dina undervisningsgrupper från både yrkesförberedande- och högskoleför-

beredande program?  

 

Specifika öppna frågor  

1. Arbetar du i dag med samverkan i din undervisning med yrkeslärare? 

2. Hur arbetar du i sådana fall med samverkan?  

3. Vilka motivationshöjande arbetssätt använder du i din undervisning med eleverna?  

4. Har du några förslag på hur, man kan vidareutveckla samverkan mellan lärare i svenska 

som andraspråk och lärare på gymnasiet? 


