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”Roligt och 
tryggt att 
arbeta 
tillsammans”
Kreativ planering, mer tid för 
eleverna och säkrare bedömningar. 
Modersmålslärarna Suhad Algharbi 
och Ahmad Ammouri har utvecklat 
ett tvålärarsystem och ser bara 
fördelar. 

Stämningen är glad och uppsluppen i 
klassrummet på Håstensskolan i Var-
berg när eleverna tar plats. Hälsningar 
på både svenska och arabiska flyger 
genom luften. De trettiotalet eleverna är 
mellan 10 och 15 år och kommer från 
hela kommunen. 

Modersmålslärarna Suhad Algharbi 
och Ahmad Ammouri inleder lektionen 
med en gemensam övning i läsförståel-
se. De turas om att förklara och fånga 
upp elevernas tankar och funderingar 
– samtidigt som de hela tiden rör sig 

Modersmålslärarna Suhad Algharbi och Ahmad Ammouri arbetar tillsammans – både med planering och un-
dervisning.
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mellan bänkraderna. När någon elev behöver 
lite extra stöd, eller tappar koncentrationen 
för en stund, kan antingen Suhad eller Ahmad 
snabbt vara där. 

– Det här är andra året jag går i moders-
mål, berättar Ahed som går i åttan. Jag kom 
till Sverige när jag var liten. Jag kunde prata 
flytande arabiska, men inte läsa och skriva. I 
början var jag rädd att de andra skulle skratta 
åt mig när jag försökte läsa, men så blev det 
inte. Det var bara en inre känsla. 

Ahed gillar mest när klassen tillsammans 
pratar om olika teman, som senast om hur 
mobbning hänger ihop med psykisk ohälsa. 
Både hos mobbaren och den som blir mob-
bad. 

– Diskussioner är roligast. Då får man både 
tänka själv och höra vad alla andra tänker. Vi 
tycker inte alltid lika, men vi brukar komma 
överens. 

Hon uppskattar också att det finns två lära-
re i klassrummet. 

– Både Suhad och Ahmad är bra på att 
förklara, men på olika sätt.

Mohamed instämmer:
– Man får mer hjälp och behöver inte vän-

ta.
Längre bak i klassrummet sitter Hussein 

och skriver koncentrerat på en grammatiköv-
ning. Han förklarar varför han tycker att det 
är viktigt med modersmål. 

– Det är för att vi inte ska glömma våra 
hemspråk. Jag tror att jag kommer ha nytta av 
arabiskan i framtiden när jag ska skaffa jobb. 
Och så kanske man kan lära sina egna barn sen.

Över en kopp kaffe i personalrummet berät-
tar Suhad och Ahmad om sitt tvålärarsystem. 
Initiativet kom från deras chef, men de fick 
själva helt och hållet bestämma formerna för 
sitt samarbete. 

– Det är både roligt och tryggt att arbeta 
tillsammans, säger Suhad. Det gör att vi verk-
ligen kan stötta varandra. Jag undervisade 
ensam i många år och det var mycket tyngre, 
både när det gäller ansvar och själva arbetet. 
Om jag till exempel blir sjuk nu så behöver 
jag inte ta in en vikare, utan vet att Ahmad 

kommer att fixa allt. 
Så även om ett tvålärarskap innebär dub-

belt så många elever i klassrummet är förde-
larna uppenbara, menar de.

– Vi gör också all planering tillsammans, 
säger Ahmad. Det är roligt eftersom Suhad 
tänker på ett så kreativt sätt. Och i klassrum-
met kan vi svara på frågor parallellt och få 
mer tid för alla elever. 

– Det är också jättebra att vara fyra ögon 
när det kommer till bedömning, tillägger 
Suhad. Då kan vi både diskutera och lära oss 
av varandra. 

Men viktigt för samarbetet är att man 
– som de gör – delar grundläggande värde-
ringar, framhåller Ahmad. Då blir det lätt att 
kompromissa och vara flexibel – och att både 
ge och ta kritik. 

Deras olika bakgrunder och kompetenser 
är också en stor tillgång i arbetet. Suhad är ut-
bildad lärare och har huvudansvaret för de lite 
yngre eleverna och för de som inte kommit så 
långt i sin språkliga utveckling. Hon arbetar 
gärna med undervisningsmaterial som hon 

Ahed och Joudi lyssnar upp-
märksamt på dagens genom-
gång som handlar om läsför-
ståelse.

Att spela Kahoot är alltid ett 
lika välkommet moment mitt i 
lektionen, tycker Mohamed.
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producerar själv och därmed kan anpassa 
till varje elevs behov. 

Ahmad är förutom lärare också författare 
som prisats internationellt för sina novel-
ler. Genom att använda sina egna texter 
och kunskaper om berättande är det lätt 
att engagera eleverna i diskussioner. 

– Jag blev så stolt förra veckan när 
eleverna hade gjort ett test som handlade 
om symbolik i en av mina noveller. Jag 
skickade samma test till några lärarkol-
leger i Syrien – och vissa av mina elever 
fick bättre resultat än dem!

Förra veckan såg klassen också den 
oscarsnominerade libanesiska filmen 
Förolämpningen tillsammans. 

– Den handlar om rasism mellan ara-
ber – och hur man kan vara rasist utan 
att veta om det, berättar Ahmad. Det är 
viktigt att använda teman som eleverna 
kan relatera till i sitt vardagsliv. Vi är inte 
här bara för att undervisa i arabiska, vi 
försöker också överbrygga klyftan mellan 
elevens kultur och svensk kultur.

– Ja, vi är inte bara lärare, tillägger 
Suhad. Vi måste lyssna på eleverna, prata 
och fråga, och känna in dem. De måste 
lita på oss. 

I Skellefteå arbetar Marina Stepanenko 
som modersmålslärare i ryska. Hon är 
även förstelärare i kommunen sedan tre 
år tillbaka. Också Marina lyfter vikten av 
samarbete och kollegialt lärande i mo-

Shahed uppskattar att ha två lärare i klassrummet.
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dersmålsundervisningen. 
– I mitt uppdrag som förstelärare ingår att 

introducera ny forskning för mina kolleger. 
Men det handlar inte bara om teori och fort-
bildning utan också om hur vi kan integrera 
detta i vår undervisning - och sedan utvärde-
ra resultatet. 

Eftersom många modersmålslärare saknar 

lärarutbildning behövs mycket stöd i di-
daktiska frågor för att kunna ge en eleverna 
en likvärdig och tillgänglig undervisning, 
betonar Marina. 

Hon har ett nära samarbete med andra 
förstelärare i modersmål, men är även aktiv i 
olika sociala nätverk och facebook-grupper. 

– Där finns väldigt mycket konkret mate-

rial att hitta. Många modersmålslärare delar 
med sig av både planeringar, uppgifter och 
lärorika spel man kan skriva ut. 

Hon märker hur den kollegiala diskussio-
nen gynnar både elever och lärare.

– Jag tycker om när vi utvecklas tillsam-
mans och ser tydligt att det tar oss till en ny 
kompetensnivå.

Det blir många skratt under lektionen, som här hos Ali, Hamza och Yamen.
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frågor till  Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete 
och expert på flerspråkighet.

Vissa modersmålslärare är anställ-
da på en specifik skola och andra i 
en central enhet. Vilken betydelse 
har det för möjligheterna till sam-
verkan?
– Det är en fråga man ofta funderar
över på kommunal nivå och jag har 
sett goda exempel på båda. Moders-
målslärare som är anställda på en 
viss skolenhet kan ha bättre möj-
lighet till kollegial samverkan, till 
exempel ämnesövergripande. Sam-
tidigt finns en risk att modersmålslä-
rarna blir en minoritet på skolan, där 
ämnet inte får utrymme. En central 
enhet kan lättare ta tillvara moders-
målslärarnas intressen och rätt till 
kompetensutveckling men moders-
målslärarna blir samtidigt externa 
personer på den enskilda skolan 
som inte alltid inkluderas i kollegial 
samverkan. Det finns inte en modell 
som alltid fungerar bäst utan man 
måste vara medveten om fördelar 
och nackdelar. 

Hur ser du på frågor om moders-
målsämnets status?
– Vi måste alltid kämpa med att
motivera eleverna när ämnet ligger

utanför timplanen, vilket kan vara 
svårt för den enskilda läraren att 
göra. Därför är man väldigt beroende 
av god samverkan med kolleger och 
skolledning. Ett tips är att känna sig 
för och samarbeta i ett litet projekt 
med en annan lärare, specialpeda-
gog eller skolledare som man känner 
gott stöd ifrån. Det kan vara en bra 
början.  

Hur ser du på modersmålslärarnas 
roll i det kollegiala lärandet, bör de 
delta i samma insatser som övriga 
lärare eller utveckla sig själva i sitt 
eget ämne?
– Det är jättebra om modersmålslä-
rarna kan vara med i det ordinarie 
kollegiala samarbetet, till exempel 
i insatser som läslyftet eller arbete 
med värdegrund och betyg och be-
dömning.  Samtidigt finns risken att 
deras specifika frågor hamnar i skym-
undan och det är därför viktigt att 
modersmålslärarna sinsemellan har 
någon form av samarbete på kollegi-
al nivå. Det kan till exempel handla 
om utbyten i sociala nätverk på både 
nationell och internationell nivå. 

Åsa Wedin
är professor i 
pedagogiskt 
arbete på Hög-
skolan i Dalarna, 
med inrikting på 
flerspråkighet och 
litteracitet.

Tasnim lyssnar när lärarna Suhad och 
Ahmad avslutar lektionen med en sam-
manfattning. 

Mohamed och Hussein tror att deras 
kunskaper i arabiska kommer att vara 
till stor nytta i arbetslivet i framtiden. 
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