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Abstract 

Language is crucial when it comes to developing knowledge. A great deal of the research 

around the world shows that the mother tounge is of significant importance to students 

acquiring a second language. However, there is a difference of opinion as to how the teaching 

ought to be carried out. In many places, inspections have revealed major inadequacies in the 

welcoming of the students. Newcomers do not always receive the education they are entitled 

to. In this essay, I have investigated how a number of teachers work with students with other 

mother tounge than Swedish. I aim to find out how the interviewed teachers think about the 

importance of the mother tounge in the language development in second-language learners. Is 

it possible to work together with the teachers of the mother tounge and, if so, how is this 

cooperation organised? Furthermore, I would like to study how the teachers plan their 

pedagogical work in the classroom and how the students’ progress is made visible. I would 

like to connect the answers with previous research. The result of my study shows that the 

teachers wish for an increased cooperation with the teachers of the mother tounge and despite 

the teachers’ intentions to provide the second-language learners with a good education, there 

are still areas that need to be developed. 
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Sammanfattning 

Språket har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling. Stor del av forskningen runt 

om i världen visar att modersmålet har stor betydelse för elever som ska lära sig ett nytt språk. 

Åsikterna går isär om hur undervisningen ska genomföras och bedrivas. Inspektioner och 

granskningar som har gjorts visar att bristerna i mottagande på många håll är stora. Nyanlända 

elever får inte alltid den utbildning de har rätt till. Jag har med det här arbetet undersökt hur 

några lärare arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska. Jag ville ta reda på 

hur de intervjuade lärarna på låg- och mellanstadiet arbetar i klassundervisning med elever 

som har ett annat modersmål än svenska.  Jag ville även ta reda på om det fanns möjlighet till 

ett samarbete med modersmålslärare och hur såg det i så fall ut. Vidare ville jag undersöka hur 

lärarna utformat arbetet i sin klassundervisning för att det skulle gynna språk och kunskapsut-

vecklingen för elever med annat modersmål än svenska. Resultaten av min undersökning vi-

sade att lärarna önskade mer möjligheter till ett samarbete med modersmålslärare och trots att 

lärarnas intentioner till att ge andraspråkselever en bra utbildning fanns det utvecklingsområ-

den att arbeta vidare med.  
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1. Inledning 

Mitt arbete handlar om hur ett antal lärare på låg- och mellanstadiet beskriver sin 

klassundervisning med elever som har annat modersmål än svenska.  

Jag har valt att skriva om detta, eftersom det ligger mig varmt om hjärtat. När jag var klar 

med min lärarutbildning började jag att arbeta direkt på en muslimsk friskola i Örebro. Våra 

elever bestod av ca 90 % somalisktalande elever med svenska som andraspråk och ca 10 % 

arabisktalande elever med svenska som andraspråk i åldrarna 6-12 år. När jag arbetade med 

dessa elever upptäckte jag att de saknade många viktiga ord i sitt svenska ordförråd som 

elever med svenska som sitt förstaspråk redan har. Jag fick ofta förklara ord flera gånger, 

vilket ofta ses som självklara för elever som har svenska som sitt modersmål. Mina elever fick 

jobba mycket hårdare för att nå målen i de olika ämnena och de låg ungefär en till två 

årskurser efter i sin språkutveckling i jämförelse med elever som har svenska som sitt 

modersmål. Skolan uppvisade låga resultat i de nationella proven. Det var endast några elever 

som klarade alla delproven i årskurs 3. Under tiden jag jobbade där började mina funderingar 

angående modersmålets betydelse i undervisningen. Jag insåg att något skulle behöva 

förändras i undervisningen för att hjälpa våra elever att nå målen för grundskolan. Det var 

därför som det fångade mitt intresse att undersöka hur lärare arbetar på andra skolor med 

elever som har svenska som andraspråk. 

Jag vill skaffa mig mer kunskap av hur det ser ut i andra skolor än den som jag har arbetat på. 

Jag vill ta del av lärarnas kunskaper och erfarenheter och på så sätt vidga mina egna 

kunskaper i mitt läraryrke.  Vidare vill jag även bidra till att andra kan ta del av min 

undersökning och förhoppningsvis få nya kunskaper i hur man kan bedriva klassundervisning 

för elever med annat modersmål än svenska. 

1.1 Bakgrund 

Skolinspektionen har i en kvalitetsgranskning från år 2010 (Skolinspektionen, 2010) granskat 

språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska. 

Projektet har undersökt om det finns arbetssätt i de granskade förskolorna och skolorna som 
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utvecklar språk och kunskaper som ger flerspråkiga barn och elever goda förutsättningar att 

nå de nationella målen.  

Huvudfrågan i Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2010 är: Bedrivs det ett arbete för 

att stimulera flerspråkiga barns och elevers språk- och kunskapsutveckling? För att kunna 

svara på denna fråga lyfte Skolinspektionen fram några delfrågor. Ges barnen möjligheter att 

utveckla sitt modersmål? Om barnen ska ha optimala förutsättningar att både utveckla en 

flerspråkighet och identitet och självkänsla är det viktigt att utveckla modersmålet parallellt 

med det svenska språket. Detta är också en rättighet som regleras i författningarna. Får barnen 

en möjlighet till detta? Resultatet i kvalitetsgranskningen visade på många 

förbättringsområden. Den visade att både i förskolor och skolor förekommer det att 

personalen uppmanar barnen att tala svenska, oavsett deras modersmål. Motiveringen från 

ledning och personal var att alla bör tala ett gemensamt språk för att ingen ska känna sig 

utanför. I en del av de granskade verksamheterna uppfattade barnen detta närmast som ett 

förbud mot att tala något annat språk än svenska. Skolinspektionen konstaterade även att såväl 

ledning som personal i alla de granskade skolorna ser ett välutvecklat modersmål som en 

viktig framgångsfaktor för elevernas kunskapsutveckling. Granskningen kom emellertid även 

fram till att modersmålsundervisningen ofta är något som finns i marginalen utan samband 

med det övriga språk- och kunskapsutvecklande arbetet. De inspektioner och utvärderingar 

som gjorts i den här kvalitetsgranskningen visar att både förskolor och skolor brister i 

avseende kompetens kring tvåspråkighets- och mångfaldsfrågor och iakttagande av de 

rättigheter som dessa barn och elever har enligt skolförfattningen. Med dessa resultat går det 

att visa på brister som innebär att de nyanlända eleverna inte får likvärdiga möjligheter att nå 

skolans mål, de blir inte delaktiga och kan inte bidra till skolans och samhällets gemenskap. 

På ett övergripande plan framstår det i många fall som om skolorna, tvärtemot sitt uppdrag, 

utgör starten på och befäster särskiljande och segregering (Skolinspektionen, 2010; 

Skolverket, 2011).  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) finns 

det ett mål att alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Ett 

annat mål är att alla som arbetar i skolan aktivt ska motverka diskriminering och kränkande 
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behandling av individer eller grupper samt visa respekt för den enskilda individen och i det 

vardagliga arbetet utgå från demokratiskt förhållningsätt.  

I Skolverkets Rätten till att utveckla sitt modersmål (Skolverket, 2015) står det att enligt 

skollagen är det huvudmannens skyldighet att anordna modersmålsundervisning i de 

nationella minoritetsspråken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning 

i språket. De som har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan är elever som har en 

eller båda vårdnadshavare med annat språk än svenska som modersmål, då språket utgör 

elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i 

språket. Sammanfattningsvis lägger skolmyndigheten stor vikt vid elevers språkutveckling 

och på den enskilda skolan och lärarens ansvar att se till att varje elevs bakgrund och 

förutsättningar tillgodoses. Skolinspektionens granskning 2010 (Skolinspektionen, 2010) 

visar på ett övergripande plan att skolorna i många fall tvärtemot sitt uppdrag, utgör starten på 

och befäster särskiljande och segregering. 

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur ett antal lärare på låg- och mellanstadiet beskriver att de 

arbetar i klassundervisning med elever som har annat modersmål än svenska.  

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka modermålsbefrämjande aktiviteter och insatser genomförs? 

2. I vilken utsträckning sker samarbete med modersmålsundervisning? 

3. Hur utformas arbetet så att det ska gynna språk- och kunskapsutvecklingen för elever 

med annat modersmål än svenska? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I genomgången har jag fokuserat på forskning inom områdena makt och diskriminering mot 

minoritetseleven, andraspråk i skolans undervisning, språkets betydelse för 

andraspråkselevens självkänsla och identitet, tvåspråkighet och enspråkighet och lärarens 

betydelse för elevens språkinlärning samt sociopolitisk nivå och sociokulturella processer. 

Områden som tas upp i forskningsöversikten är andraspråkselevers förutsättningar att i skolan 

uppnå en nivå där de på lika villkor, som elever med svenska som modersmål, kan 

tillgodogöra sig språket. Anledningen till att jag valt dessa delar är att jag anser att de var 

relevanta för min undersökning och ger en god förförståelse i ämnet 

2.1 Makt och diskriminering mot minoritetseleven  

Jim Cummins (2000a) skriver om makt och diskriminering mot minoritetseleven. Han 

behandlar även andraspråkselevers inlärningsprocess samt kraven det ställer på lärare. 

Cummins (ibid) har studerat hur lång tid det tar för andraspråkselever att språkligt vara ifatt 

endast enspråkiga elever. Han kom fram till att det tar 5 år eller mer för andraspråkselever att 

vara på samma nivå i skolans läsämnen som de enspråkiga eleverna. Om andraspråksinlärare 

under denna långa tidsrymd endast har möjlighet att tillägna sig ämneskunskaper på ett 

andraspråk som de inte behärskar till fullo ställer det höga krav på lärarna. Cummins (ibid) 

menar att lärarna måste stödja ämnesinlärningen genom varierande arbetsformer och 

gemensamt utarbetade strategier för att underlätta andraspråkselevernas förståelse och 

deltagande i undervisningen.  

Cummins (ibid) hävdar att orsaken till minoritetselever tenderar att misslyckas i skolan är de 

historiska mönster för maktspel mellan dominerade och underordnade grupper som 

utvecklats. Han menar att en grupp har makten och tvingar andra grupper att inordna sig, på 

ett sätt som kan strida mot den underordnade gruppens kulturella och språkliga särart. 

Cummins (2000b) betonar att eleverna måste känna att lärarna tycker om dem, respekterar 

dem och uppskattar deras kunskap och förmåga för att de ska vilja investera i sin identitet 

samt inlärningsprocess. Det är sällan som minoritetseleven fått en känsla av bekräftelse och 

respekt för sitt språk och sin kultur av sin lärare. Inom skolan ger Cummins (ibid) följande 
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exempel på utbildningsstrukturer som kan leda till systematisk diskriminering. Cummins 

(ibid) beskriver här hur skolan diskriminerar andraspråkelever genom användning av test som 

är konstruerade utifrån den dominerade gruppens språk och kultur och som missgynnar 

minoritetseleven. Han visar ett kursinnehåll som endast reflekterar de erfarenheter och 

värderingar som den genomsnittliga eleven representerar och därmed effektivt förtrycker 

minoritetselevens erfarenheter och värderingar. Han är kritisk mot skolsystemet och menar på 

att skolan skyller på eleven istället för systemet när eleven misslyckas.  

Cummins ser brister i lärarutbildningen där de ser mångkulturella frågor som marginella och 

skickar ut nya lärare utan beredskap att möta elever med andra språk, kultur- och 

inlärningsmönster än genomsnittselevens. Han påpekar även att skolan har för få eller inga 

modersmålslärare som också kan fungera som en viktig länk till elevens familj. 

Bunar (2010) tar i sin rapport upp faktorer som påverkar elevers identitetsutveckling. Han 

talar om den maktordning som råder i samhället mellan olika sociala grupper och hur det 

speglas i skolans arbete. Han beskriver en skola där elever med svensk bakgrund står för det 

normala, medan elever med utländsk bakgrund står för det avvikande. I Bunars rapport visar 

han sin ståndpunkt genom att ta upp andra forskares åsikter i ämnet varav etnologen Annick 

Sjögrens (refererad till Bunar, 2010) belyser sina åsikter om bemötande av andraspråkselever. 

Hon anser att elever med utländsk bakgrund betraktas som problematiska i skolan av de 

svenska lärarna. Hon menar att strävan efter homogenisering och försvenskning genom att 

alla barn är lika leder till att eleverna betraktas och behandlas utifrån vad de saknar och vilka 

kunskapsluckor de har. Lärarna utgår inte från vilka styrkor och kunskaper de redan har med 

sig. Enligt Sjögren bedöms ständigt elever med utländsk bakgrund i relation till deras 

jämnåriga med svenska som modersmål som då blir en modell för vad som är normalt och de 

elever med annat modersmål än svenska betraktas som avvikande och språksvaga.  

Cummins (2000a) lägger ett stort ansvar på lärarna, men ser också stora möjligheter för dem. 

Han anser att det endast är genom interaktionen mellan lärare och elev som maktspelet 

förmedlas. På individplanet handlar lärarens roll om vem sida han/hon ska stå på, makten eller 

elevernas. En fråga han har är om läraren agerar som förespråkare och advokat för de 

tvåspråkiga eleverna. En avslutande slutsats som Cummins (ibid) drar är att 
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minoritetsspråkselevens identitetsutveckling stärks i en skola där det finns en levande dialog 

mellan lärare-elev och elev-elev, i en miljö där barnet ges möjlighet till att växa.  

2.2 Andraspråk i skolans undervisning 

Med stöd av sin forskning hävdar Thomas och Collier (2002) att ett barns utveckling av 

tänkande och lärande går långsammare om barnet endast får undervisning på sitt andraspråk 

och att detta barn kanske aldrig hinner ifatt det enspråkiga engelsktalande barnet. De båda 

forskarna konstaterar att ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på 

förstaspråket, desto snabbare kommer hon att göra framsteg i andraspråket. Ju mer barnen 

utvecklar tankar och kunskaper genom förstaspråket på en åldersadekvat nivå, desto bättre 

kommer de att klara sin ämnesutveckling på andraspråket i slutet av sin skolgång. Thomas 

och Collier (ibid) hävdar vidare att det inte är tillräckligt att bara ge undervisning i 

andraspråket (alltså ren språkundervisning). Eleverna måste ges tillgång till innehållet i alla 

ämnen genom sitt andraspråk och genom språklig anpassad ämnesundervisningen. Thomas 

och Collier (ibid) anser att barnet får en identitetsmässigt stark identitetsutveckling i ett 

klassrum där man värderar och knyter an till det barnet för med sig. Det finns fyra viktiga 

komponenter i en framgångsrik skolgång för det tvåspråkiga barnet enligt Thomas och 

Collier. Dessa komponenter är: modersmål, kunskapsutveckling på modersmålet och 

andraspråket, svenska som andraspråk och en sociokulturellt stödjande miljö. 

2.3 Språkets betydelse för andraspråkselevens självkänsla och identitet 

Tore Otterup skriver i boken En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända 

elever (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014) att språket nästan har obegripligt stor betydelse för 

en människa. Han säger att med språkets hjälp kan vi tänka, lära oss, minnas, lösa problem, 

utveckla idéer, uppleva känslor och mycket annat. På så sätt är det viktigt att en individ får de 

allra bästa möjligheterna att utveckla sitt språk.  Han menar att språkutveckling är en process 

som tar tid, och måste tillåtas ta tid, men den kan göras mer effektiv genom en undervisning 

som är baserad på forskning och kunskap om andraspråks- och flerspråkig utveckling, såväl 

som på kunskaper om de nyanlända elevernas individuella förutsättningar. Otterup (ibid) 

konstaterar att det inte är sällan som man flyttas i den allmänna debatten kan höra uttalanden 

som går ut på att fortsatt modersmålsinlärning för elever med utländsk bakgrund skulle hindra 
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eller fördröja inlärningen av svenska. Forskningen visar alltså på motsatsen menar Otterup.  

Han menar att kunna utveckla en trygg identitet är en grundförutsättning för en positiv 

utveckling hos alla elever. Enligt Otterup (ibid) bör flerspråkiga elever bli sedda som dem de 

är, med en dubbel språk- och kulturbakgrund, vilket har en avgörande betydelse för 

självbilden. På grund av den anledningen är det viktigt att flerspråkiga elever får möjlighet att 

utveckla sitt modersmål, vilket är djupt förknippat med såväl den egna identiteten som 

kulturen. Han menar att på så sätt kan de utvecklas till de flerspråkiga och flerkulturella 

individer som läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) föreskriver. 

2.4 Tvåspråkighet och enspråkighet 

Hyltenstam talar om att modersmålsundervisningen har en mycket stor uppgift när det gäller 

att bibringa minoritetsbarn en kvalificerad behärskning av modersmålet (Skolverket, 2007). 

Han menar att den behöver inte bara stödja eleverna i utvecklingen av det offentliga och 

formella språket den måste också kompensera för de luckor som kan ha uppstått i språkets 

basdel. Vidare skriver Hyltenstam (ibid) att det också är klart att inlärning av svenskan, 

andraspråket, underlättas om barnet redan har en kvalificerad utveckling av sitt första språk. I 

huvudsak sker barnets språk- och begreppsutveckling parallellt på så sätt att de två 

utvecklingsdimensionerna ständigt påverkar varandra.  

Lindberg (2003) som är professor i svenska som andraspråk menar att det finns några vanliga 

föreställningar när det gäller tvåspråkighet. Ett belysande exempel är modersmålets betydelse 

för flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling. Lindberg (ibid) påstår att det i medier 

framkommer att forskare är oeniga och hon menar att det inte finns några entydiga svar i den 

ena eller andra riktningen. Men på denna punkt råder idag stor enighet i forskarvärlden säger 

Lindberg. I grunden handlar det om något så enkelt som att vi lär oss bäst på ett språk som vi 

förstår. Så länge de flerspråkiga eleverna inte behärskar undervisningsspråket, kommer de att 

ha sämre förutsättningar än enspråkiga elever som undervisas på det språk de är bäst på, 

nämligen sitt modersmål. De flerspråkiga eleverna bör alltså i skolarbetet parallellt med 

svenskan få fortsätta att utveckla och använda det språk de kan bäst. Annars kommer de 

ohjälpligt efter i sin kunskapsutveckling hävdar Lindberg. 
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2.5 Lärarens betydelse för elevens språkinlärning  

Otterup (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014) forskar inom områden som flerspråkighet, identitet 

samt hur språk- och ämneskunskaper kan utvecklas samtidigt och med hjälp av varandra 

menar han att ett barn som flyttar från en språkgemenskap till en annan blir det naturligtvis 

viktigt att barnet får de bästa möjligheter att utveckla kunskaper i det nya språket, 

andraspråket. Idag vet man säger Otterup (ibid) att de barn som fortsätter sin språkutveckling 

på förstaspråket, t.ex. genom medvetna föräldrar som talar modersmålet med barnen hemma 

och genom att de deltar i skolans modersmålsundervisning, lättare också lär sig det nya 

språket, i vårt fall svenska. Otterup (ibid) menar att det kan bli en krävande uppgift för lärare 

när elever kommer från främmande länder och kulturer. En del av dem har genomlidit och 

genomlider svårigheter, vilket ständigt tvingar lärare att fundera på rimligheten i de 

förväntningar och de krav vi ställer på de nyanlända eleverna.   

Nyanlända elever behöver särskild omsorg och uppmärksamhet anser Gilda Kästen-Ebeling 

(Kästen-Ebeling & Otterup, 2014), men deras familj är inte alltid i stånd att ge det. Hon anser 

att några elever som mår dåligt i skolan håller tyst och försvinner i gruppen medan andra 

försöker dra personalens uppmärksamhet till sig genom att hålla sig i rörelse, vara ljudliga och 

mer och mer krävande. Hon menar att introduktionen måste utgå från varje elevs 

förutsättningar och behov och ska ha som mål såväl välbefinnande som kunskapsutveckling 

hos eleven.  Vidare vill hon understryka vikten av en språkutvecklande undervisning i alla 

ämnen liksom betydelsen av samverkan mellan skola, förälder och elevens olika nätverk.  

I Skolverkets Nyanlända elever i fokus (Skolverket, 2013) lyfter forskning fram betydelsen av 

att mottagning och inkludering av nyanlända elever inte ska skiljas från övrig verksamhet i 

kommunen. Det är faktorerna inne i klassrummet, som ett tillåtande arbetsklimat, kollegialt 

lärarande så att lärargruppen drar åt samma håll, formativ bedömning, pedagogiskt ledarskap 

och inkludering som har avgörande betydelse för resultaten.  De olika påverkansfaktorerna 

behöver samspela med varandra för att det ska hända något med elevernas lärande. 

Bergendorff (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014) som har arbetat med nyanlända elevers 

utbildning i 20 år skriver om att ta emot nyanlända elever, som inte behärskar svenska, har 

blivit en allt vanligare uppgift i den svenska skolan. Hon säger att det ställer höga krav på 
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skolans personal att möta dessa elever på ett så bra sätt så de så snart som möjligt kan fortsätta 

att utvecklas där de befinner sig personligt och kunskapsmässigt samtidigt som de ges 

förutsättningar att fullfölja sin skolgång i det svenska systemet. Vidare säger Bergendorff 

(ibid) att en av förutsättningarna för att den nyanlända elevens skolgång ska bli framgångsrik 

är att alla lärare har kunskap om vad andraspråksinlärning innebär i det egna ämnet. Hon 

menar att som ämneslärare vara medveten om sitt eget språkbruk och kunna skilja på vilka 

svårigheter som kan uppstå i ämnet på grund av språket och vad som handlar om 

fackinnehållet, är betydelsefullt i sammanhanget. För att elevens skolgång ska bli 

framgångsrik är det enligt Bergendorff (ibid) viktigt att personalen på skolan delar synen att 

flerspråkighet och kulturellt utbyte är viktiga verktyg för lärande. I Nyanlända elever i fokus 

(Skolverket, 2013) lyfter departementsskrivelsen fram några framgångsfaktorer där 

samstämmigheten är stor. De tre faktorerna är kompetens, flexibilitet och höga förväntningar. 

Med andra ord pekar Skolverket på betydelsen av att lärarna har kunskap och kompetens om 

flerspråkighet och andraspråksutveckling. 

2.6 Sociopolitisk nivå och sociokulturella processer 

Enligt Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (2002) finns ett uttalat mål om 

tvåspråkighet i Sverige. De menar att det finns möjligheter att anordna 

modersmålsundervisning i form av språkundervisning och studiehandledning.  Vidare har 

kommunerna möjlighet att anordna tvåspråkig undervisning. Sedan 1995 är svenska som 

andraspråk ett eget ämne med egen kursplan. Det är när styrdokumenten ska implementeras 

enligt Axelsson, Lennartsson-Hokkanen och Sellgren (ibid) som en stor del av kraften 

försvinner och ersätts av en förlamande vaghet som i hög grad påverkar det individuella 

barnets möjligheter till slutlig framgång. I det sociopolitiska sammanhanget har formuleringen 

av lagar, regler och styrdokument betydelse för de flerspråkiga barnen enligt Axelsson med 

flera. Effekten av besluten kan avläsas på olika nivåer i praktiken och en korrelation kan göras 

till integration och assimilation. Det syftar Axelsson med flera på att de politiska besluten slår 

an tonen för vad som är möjligt i samhället. I boken Den röda tråden, utvärdering av 

Stockholms stads storsatsning- målområde, språkutveckling och skolresultat (Axelsson et al., 

2002) står det om Thomas och Collier (1997)  som menar att genomslagskraften för den valda 

tonen kan vara stark eller svag och avtrycket den gör skapar den sociokulturella miljö det 
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flerspråkiga barnet lever i. Enligt dem är frågan om språkval i klassrummet inte bara 

pedagogisk utan har också sociopolitiska implikationer. Att insistera på att bara svenska får 

användas i klassrummet enligt Thomas och Collier (ibid) är ett sätt att förstärka redan 

befintliga maktförhållanden. De menar att visa respekt för andra språk, kunskaper och 

erfarenheter genom att tillåta och ge dem utrymme i klassrummet säger något om villigheten 

att bry sig om grundläggande ojämlikheter i samhället. Det är detta Thomas och Collier (ibid) 

syftar på när de när de talar om en sociokulturellt stödjande miljö. Istället för att utöva en 

strikt ideologi för eller emot förstaspråket kan man med stöd av forskningen tänka sig olika 

organisatoriska modeller för undervisningen. 

2.7 Sammanfattning av forskningsgenomgången 

Efter min forskningsgenomgång konstaterar jag att en stor del av forskningen visar att den 

svenska skolan står inför många utmaningar när det gäller kunskaps- och språkinlärning för 

elever som har ett annat modersmål än svenska. Forskningen lyfter fram många olika faktorer 

som påverkar lärandet hos en individ.  
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 3. Metod 

Mitt syfte är att undersöka hur ett antal lärare på låg- och mellanstadiet beskriver att de 

arbetar i klassundervisning med elever som har annat modersmål än svenska. Det fanns olika 

sätt att samla information på för att få mina frågeställningar besvarade som intervjuer, 

observationer samt enkäter. Enligt Patel och Davidson (2011) är ingen av dessa tekniker bättre 

eller sämre än någon annan. Tekniken vi väljer att använda beror på vad som verkar ge bäst 

svar på frågeställningarna i förhållande till den tid och medel som står till förfogande. I detta 

arbete har jag använt mig av intervjuer med lärare. Valet av att använda mig av intervjuer i 

denna undersökning var inte självklart från början. Jag valde mellan att göra en 

enkätundersökning och intervjuundersökning. Jag beslutade att använda mig av intervjuer då 

jag ville få mer djup i respondenternas svar. Jag intervjuade varje lärare enskilt för att de inte 

skulle påverka varandras svar. Min tanke med detta var att få klara och tydliga svar för mig 

och läsarna av min forskning. 

I boken Examensarbete i lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2010) beskriver 

författarna att det finns olika typer av intervjuer. En som bygger på fasta frågor som ställs till 

alla deltagare i en undersökning. En annan typ av intervju använder sig av friare formulerade 

frågor, som varierar på olika sätt.  För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra 

semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer menar Patel och Davidson 

(2011) att forskaren gör en specifik lista över teman som ska beröras, samtidigt som 

respondenten har stor frihet att utforma sina svar. Jag gjorde i förväg upp en lista med frågor 

(se bilaga).  Varje respondent fick identiska frågor. Vissa frågor formulerade jag så att det bara 

blir möjligt att svara ”ja” eller ”nej”. Andra frågor formulerade jag så att svarsutrymmet blev 

fritt. Jag antecknade svaren under tiden som intervjun genomfördes. Jag valde att göra dessa 

typer av frågor för att de intresserade mig och min förhoppning var att de skulle ge mig bra 

underlag för min forskning. I Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning (2011) står det att kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en 

låg grad av strukturering, det vill säga frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för 

intervjupersonen att svara med egna ord. I forskning kring flerspråkiga elever så finns det 

vissa återkommande faktorer som forskare är överens om är viktiga i undervisningen med 
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tvåspråkiga elever. En faktor är att de undervisande lärarna har en stor betydelse för de elever 

som har annat språk än svenska som modersmål. Forskare som Cummins (2000a) och Otterup 

(2014) är överens om att de undervisande lärarna har en stor betydelse, både teoretiskt och 

identitetsmässigt, för om eleven ska ta till sig och utvecklas i det nya språket. Utifrån 

forskningsöversikten hade jag som mål att fokusera på hur lärare arbetar i klassundervisning 

med elever som har annat modersmål än svenska. 

Genomförande av intervjuundersökningen är gjord i en stad som ligger i mellersta Sverige.  

Intervjuerna genomfördes i början av november 2015. Jag valde att avgränsa mig till att 

endast intervjua 4 lärare då jag gjorde den bedömningen att jag skulle få en tillräckligt bred 

information, eftersom respondenterna arbetar på två olika skolor och stadier.  

Intervjuundersökningen gjordes i ett grupprum på de två aktuella skolorna. Intervjuerna 

utfördes enskilt med var och en av de fyra undervisande lärarna. Intervjuerna varade i ca 30 

minuter med varje respondent.  Tekniken för mina intervjuer med respondenterna var 

anteckningar med papper och penna.  

3.1 Urval 

Jag valde att intervjua fyra lärare som arbetar på två olika skolor i samma kommun. Min tanke 

med att intervjua dessa 4 lärare var att de har lärarutbildning men olika erfarenheter av att 

arbeta med elever som har annat modersmål än svenska. För att ta reda på hur lärarna arbetar 

med elever som har svenska som andraspråk valde jag att utgå från 12 frågor som jag ställde 

till var och en. Respondenterna i min intervjuundersökning kallar jag för lärare1, lärare 2, 

lärare 3 och lärare 4. Lärarna som medverkade i min intervjuundersökning är anonyma då 

inga namn på dem eller på de skolor där de arbetar går att identifiera i mitt arbete 

Lärare 1: Är utbildad grundskolelärare i årskurserna 1-6. Hon har utbildning i svenska som 

andraspråk, matematik, so-ämnena, no-ämnena och bild.  Hon har jobbat med tvåspråkiga 

elever i 12 år. Hon har nu arbetat på denna skola i 12 år och undervisar elever som är” mellan 

7 -12”. Lärare 2: Har en mellanstadielärarexamen vilket innebär att man inte har någon 

specifik ämnesinriktning. Hon har jobbat med tvåspråkiga elever i ca 27 år. Hon har nu arbetat 

på denna skola i 4,5 år och undervisar elever som är ”mellan 9-12”. Lärare 3: Är utbildad 

grundskolelärare i årskurserna 1-6. Han har utbildning i svenska som andraspråk, svenska, 
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matematik och so- ämnena. Har jobbat med tvåspråkiga elever i ca 6 år. Han har nu arbetat på 

denna skola i ca 5 år och undervisar elever som är ”mellan 10-12”. Lärare 4: Är utbildad 

grundskolelärare mot de yngre åldrarna med inriktning samhällsvetenskap. Hon har jobbat 

med tvåspråkiga elever i 5 år. Hon har nu arbetat på denna skola i 3 år och undervisar elever 

som är ”mellan 7-9”. 

3.2 Undersökningens validitet och noggrannhet 

Studien är kvalitativ och inte tillräcklig stor för att ge en generell bild över hur 

klassundervisning av elever med svenska som andraspråk bedrivs på övriga skolor i Sverige. 

Däremot kan jag lyfta fram och diskutera några exempel på hur lärare arbetar i 

klassundervisning med elever som har annat modersmål än svenska.  

Med validitet menas enligt Johansson och Svedner (2010) att resultatet i en undersökning ger 

en sann bild av det som undersöks. Validiteten på denna undersökning kunde ha varit högre 

om jag intervjuat flera lärare om hur de arbetar i klassundervisning med elever som har annat 

modersmål än svenska.  

För att jag inte skulle missuppfatta eller glömma att skriva ner något vid intervjuerna 

upprepade jag deras svar vid varje ställd fråga för att försäkra mig om att jag förstått svaren 

korrekt. Mitt examensarbete är en platt design, där jag endast använder en 

undersökningsmetod. Jag har inte arbetat in några jämförelser, som egentligen var min 

ursprungliga tanke med att välja respondenter från två olika skolor. Då jag endast valt ut 4 

lärare till min intervjuundersökning blir resultatet i denna undersökning inte generaliserbar. 

Jag kan trots allt dra några slutsatser av hur dessa lärare arbetar i klassundervisning med 

elever som har annat modersmål än svenska.  

3.3 Etiskt förhållningssätt 

Genom att få deltagarnas förtroende för mig och min undersökning har jag i god tid innan 

varje intervju informerat respondenterna om min undersökning och dess syfte.  

Jag har använt mig utav Johansson och Svedner (2010) forskningsetik vid kontakt med 

respondenterna. De pratar om att examensarbetet ska bygga på respekt för de som deltar. De 

menar att man visar respekt för de personer som deltar genom att följa forskningsetiska 
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anvisningar. Mina respondenter har fått information om att deras medverkan i undersökningen 

är anonym. De har även fått information att det inte ska gå att identifiera skolan och lärare i 

den färdiga undersökningen. Jag informerade att undersökningen var frivillig och att de kunde 

avbryta sin medverkan utan negativa följder. Vidare fick de information om att de fick ställa 

frågor när som helst om undersökningen och att jag då svarar sanningsenligt på frågorna. 
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4. Resultatredovisning av intervjuer 

Mitt syfte var att undersöka hur ett antal lärare på låg- och mellanstadiet beskriver att de 

arbetar i klassundervisning med elever som har annat modersmål än svenska. Studien är 

kvalitativ och inte tillräcklig stor för att ge en generell bild över hur klassundervisning av 

elever med svenska som andraspråk bedrivs på övriga skolor i Sverige. Däremot kan jag lyfta 

fram och diskutera några exempel på hur lärare arbetar i klassundervisning med elever som 

har annat modersmål än svenska. I mitt resultat presenterar jag svaren från de 4 lärare som 

intervjuades. Jag läste igenom intervjuerna flera gånger och koncentrerade mig på att hitta 

skillnader och likheter i respondenternas uttalanden.  

4.1 Resultat av intervjuerna 

Jag har delat in mitt resultat och sammanfattning från intervjuerna med lärarna efter tre teman 

som jag valt ut efter mina frågeställningar.  

Klassundervisning för andraspråkselever 

Ett resultat av mina intervjuer var att lärarna har liknande syn på hur man ska undervisa elever 

med svenska som andraspråk. De sade att det är viktigt att komma igång med begreppsträning 

för att främja dessa elevers språkutveckling.  Lärarna trodde också på att det skulle vara bra 

att samarbeta med en modersmålslärare eller studiehandledare. Att eleven fick jobba med 

båda språken. Lärarna menade även att det var viktigt för eleven att känna sig socialt 

involverad i gruppen. ”Att man tidigt ser till att jobba med båda språken” (Lärare 3). För att 

förvissa sig om att eleverna tillgodogjort sig innehållet i undervisningen hade lärarna flera 

olika sätt att arbeta på som t.ex. prov (muntliga och skriftliga), diskussioner och diverse 

arbetsuppgifter. Lärare 2 ville att alla elever skulle ha en chans för att nå en godkänd nivå och 

gav då alltid de elever som misslyckats på det skriftliga provet möjlighet att få göra ett 

muntligt prov. Lärare 4 som bara hade en elev som hade annat modersmål än svenska gav 

eleven tid till att jobba med olika ordbildstester på Ipads. 
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Samarbete med modersmålslärare/studiehandledare 

Min undersökning visar att lärarna ville ha bättre samarbete med modersmålslärare eller 

studiehandledare. Lärare 4 hade inte tillgång till modersmålslärare, istället fanns det en 

studiehandledare som gav studiehandledning en gång i veckan. Samarbete med 

modersmålslärare/studiehandledare skiljde sig åt mellan lärarna och det går att avläsa i svaren 

från mina intervjuer att det finns många förbättringsområden när det gäller samarbete mellan 

lärare och modersmålslärare/studiehandledare. Lärare 2 var missnöjd med skolans 

modersmålslärare och kallade honom ostrukturerad då han aldrig tog några egna initiativ. 

Lärare 2 kunde aldrig be honom om hjälp då hon inte hade koll på hans arbetstid ”I viss 

utsträckning, men det är på gång att vi ska bli bättre på det”. (Lärare 2)  

Lärarnas syn runt modersmålets betydelse i skolverksamheten 

Lärarna hade liknande tankar om huruvida eleverna får tala sitt modersmål i den dagliga 

skolverksamheten. De ansåg att eleverna endast fick tala svenska i skolverksamheten, men tre 

lärare upplevde att eleverna förmedlade en stolthet över sitt modersmål. Lärare 4 tyckte inte 

att sin elev visade någon stolthet över sitt modersmål ”Nej, jag vill veta vad de pratar om. De 

är svaga i sitt hemspråk och jag vill inte att de lär varandra fel” (Lärare 1).  Jag frågade 

lärarna om det gjordes en analys av elevens språkutveckling i modersmålet, men det kunde 3 

lärare inte svara på. Lärare 1 svarade nej. Lärare 2 kunde inte svara på det.  

Sammanfattning av resultatdelen 

Det som till exempel kom fram i min undersökning var att lärarna önskade mer samarbete 

med modersmålslärare eller studiehandledare. Lärarna ansåg att undervisningen med 

andraspråkslever ska innehålla begreppsträning och variationer, vilket lärarna ansåg att det 

saknades idag och är delar som eleverna behöver i sin språkutveckling. Dessa delar trodde 

lärarna att modersmålslärare eller studiehandledare kunde ge eleverna. 
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5. Diskussion och sammanfattning 

Mitt syfte var att undersöka hur ett antal lärare på låg- och mellanstadiet beskriver att de 

arbetar i klassundervisning med elever som har annat modersmål än svenska. Studien är 

kvalitativ och inte tillräcklig stor för att ge en generell bild över hur klassundervisning av 

elever med svenska som andraspråk bedrivs på övriga skolor i Sverige. Däremot kan jag lyfta 

fram och diskutera några exempel på hur lärare arbetar i klassundervisning med elever som 

har annat modersmål än svenska. Jag har i min diskussionsdel strukturerat upp det på samma 

sätt som i min resultatdel, där jag delade in min undersökning i tre teman. 

Klassundervisning för andraspråkselever 

Vad som var viktigast att tillgodose i arbete med nyanlända elever tyckte lärarna att det var 

viktigt att komma igång med begreppsträningen.  Att tidigt jobba med båda språken. Lärare 3 

och 4 ansåg även att det var viktigt för eleven att komma in i gruppen. Lärare 2 hade aldrig 

tänkt på det. Lärarna vill ha ämnesintegrerad undervisning där eleverna får en chans att höra 

t.ex. genomgångar på sitt modersmål för att kunna få en förförståelse för ämnet.  Det är det 

här som Cummins (2000a) talar om att de undervisande lärarna måste stödja 

ämnesinlärningen genom varierande arbetsformer och använda sig av gemensamt utarbetade 

strategier för att underlätta andraspråkelevernas förståelse och deltagande i undervisningen. 

Cummins (ibid) ger även exempel på utbildningsstrukturer som kan leda till systematisk 

diskriminering för minoritetseleven genom användning av test som är konstruerade utifrån 

den dominerade gruppens språk och kultur. Han är kritisk mot skolsystemet och menar på att 

skolan skyller på eleven istället för systemet när eleven misslyckas. Lärarna i min 

undersökning var relativt överens om hur undervisningen ska vara utformad för att det ska bli 

så språk- och kunskapsutvecklande för eleverna som möjligt. Lärare 1, 3 och 4 talar om 

ämnesintegrerad undervisning, där lärare 4 även lyfter fram en önskan av att ha en 

studiehandledare till hands under större delen av dagen i undervisningen. Lärare 2 tror också 

på att ett samarbete med en modersmålslärare skulle göra undervisningen bättre. Thomas och 

Collier (2002) hävdar med stöd av sin forskning att ett barns utveckling av tänkande går 

långsammare om barnet endast får undervisning på sitt andraspråk och att detta barn kanske 

aldrig hinner ifatt det enspråkiga svensktalande barnet. Hyltenstam (2007) menar att i 
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huvudsak sker barnets språk- och begreppsutveckling parallellt på så sätt att 

tvåutvecklingsdimensionerna ständigt påverkar varandra. 

Samarbete med modersmålslärare/studiehandledare 

Det framkom i mina intervjuer att lärarna önskades mer samarbete med modersmålslärare och 

studiehandledare. Cummins (2000a) påpekar även han att skolan har för få eller inga 

modersmålslärare som han anser kan fungera som en viktig länk till elevens familj.  

Bergendorff (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014) lyfter i sin forskning fram vikten av att 

personalen på skolan delar synen när det gäller flerspråkighet och kulturellt utbyte. När man 

läser min forskningsgenomgång kan man utläsa att det mest gynnsamma för 

andraspråkselever är att lärarna har kunskap och kompetens om flerspråkighet och 

andraspråksutveckling. Samarbetet mellan lärare kan dock ha negativa effekter för eleverna 

om man misslyckas med att skapa rutiner och strategier. I Skolinspektions rapport från 2010 

(Skolinspektionen, 2010) kom de fram till att modersmålsundervisningen ofta är något som 

inte har samband med övrig språk- och kunskapsutveckling. 

Lärarens syn runt modersmålets betydelse i skolverksamheten  

Vid frågan huruvida andra modersmål än svenska ska få talas under skoltid, såg jag att svaren 

blev förvånansvärt lika. Två lärare i min undersökning ville inte att eleverna skulle tala sitt 

modersmål under lektionstid. En lärare uppmuntrade inte till det, men ansåg att de får det 

under rätt syften. En lärare hade bara en elev med annat modersmål och den eleven pratade 

bara svenska i skolan. Här syns det tydligt att resultatet av min undersökning stämmer väl 

överens med vad Skolinspektionen fick fram i sin granskning (Skolinspektionen, 2010). 

Granskningen kom fram till att på många av de granskade skolorna finns en känsla hos 

eleverna med svenska som andraspråk att de inte får prata något annat språk än svenska. 

Faran här kan bli det som Annick Sjögren tar upp i Nihad Bunars rapport (refererad till i 

Bunar, 2010) där hon var kritisk mot att elever med annat modersmål än svenska betraktas 

som avvikande och språksvaga i strävan efter homogenisering och försvenskning. En 

ytterligare viktig orsak till att andraspråkselevens lärande av första språket kan hämmas är 

omgivningens attityder till språket i fråga. I vårt samhälle värderas majoritetsspråket högt och 

minoritetsspråket lägre. Teoretiskt har modersmålet en stor betydelse för 
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identitetsutvecklingen. Identitet och lärande hör ihop. När en elev känner sig trygg i sin 

identitet finns det också en ork och energi att ta till sig kunskap.  Detta gör att den 

undervisande läraren har ett stort ansvar att uppmuntra elever och stimulera dem att bli 

nyfikna på sin kultur och sitt modersmål.  Även forskning, som Thomas och Collier (2002) 

skriver om att identitetsutvecklingen hos ett barn blir stark i ett klassrum där man värderar och 

knyter an till det barnet för med sig. Det är något som gynnar deras identitets- och 

kunskapsutveckling vid sidan av andraspråksinlärningen. De menar att insistera på att bara 

svenska får användas i klassrummet är att sätt att förstärka redan befintliga maktförhållanden. 

Det är också det som Cummins (2000b) hävdar att orsaken till minoritetselever tenderar att 

misslyckas i skolan är de historiska mönster för maktspel mellan dominerade och 

underdominerade grupper som utvecklats. Han menar att en grupp har makten och tvingar 

andra grupper att inordna sig, på ett sätt som kan strida mot den underordnade gruppens 

kulturella och språkliga särart. Skolinspektionen (2010) konstaterade i sin granskning att 

ledning samt personal ser ett välutvecklat modersmål som en viktig framgångsfaktor för 

elevernas kunskapsutveckling 

Sammanfattningsvis så går det att läsa i min undersökning att forskarna har många förslag till 

skolan och lärarna om hur de ska bedriva sin undervisning. Frågan är om det i praktiken är 

genomförbart. Alla lärare som undervisar i svenska behöver ha kunskap om vad det innebär 

att lära sig ett nytt språk, hur andraspråksinlärning går till samt vilka förutsättningar som 

krävs för en gynnsam språkutveckling.  Bergendorf (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014) anser 

att det ställer höga krav på skolans personal att möta tvåspråkiga elever. Det hon då menar är 

att varje elev ska kunna fortsätta utvecklas där de befinner sig både personligt och 

kunskapsmässigt efter sina egna förutsättningar och behov med hjälp av lärarna. 

Undervisningen ska ha som mål att se till varje enskild elevs välbefinnande såväl som 

kunskapsutveckling. Hon understryker även vikten av en språkutvecklande undervisning i alla 

ämnen liksom betydelsen av samverkan mellan skola, förälder och elevens olika nätverk. 

Otterup (2014) som är av samma åsikt när det gäller att möta elever med svenska som 

andraspråk menar också att lärare ska vara medvetna om sitt eget språkbruk och kunna skilja 

på vilka svårigheter som kan uppstå i ämnet på grund av språket. För att få en meningsfull 

undervisning för elever med svenska som andraspråk krävs att de negativa faktorerna ändras. 
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Alla lärare som undervisar elever med ett annat modersmål än svenska, bör ha kunskaper om 

minoritetselevers språkinlärning eftersom denna skapar grunden för en god undervisning. 

Min erfarenhet från skolverksamheten har visat mig betydelsen av en god självbild för att 

lärande och socialt samspel ska fungera för eleverna. I forskningsgenomgången beskriver 

Otterup (2014) hur man kan utveckla en trygg identitet för en positiv utveckling hos alla 

flerspråkiga elever. Det innebär att de bör bli sedda som de är, med en dubbel språk och 

kulturbakgrund vilket han menar har en avgörande betydelse för självbilden. I min slutsats av 

den forskning jag tagit del av vill jag sammanfattningsvis poängtera att modersmålet är 

elevens verktyg för att få en positiv självkänsla. Modersmålet ligger till grund för att utveckla 

elevens förmåga till lärande. Modersmålet förstärker elevens identitet, självförtroende och 

inte minst möjligheterna att förstå övriga skolämnen. Den största utmaningen för lärarna är att 

hitta ett arbetssätt som gynnar andraspråkeleven. Cummins (2000b) menar att lärarna har ett 

stort ansvar, men han ser också stora möjligheter för dem. Enligt honom stärks 

identitetsutvecklingen för minoritetseleven i en skola där det finns dialoger mellan personal 

och elev för i en sådan miljö ges barnet en möjlighet till att växa. Svårigheterna med att ge 

alla elever den kvalificerade undervisning de behöver, förefaller mer komplexa än att enbart 

lägga hela ansvaret på lärarna. Modersmålets betydelse är viktigt och bör debatteras och 

diskuteras i alla sammanhang som rör integration och mångfald. Sammanfattningsvis har den 

forskning jag tagit del av visat att lärarnas erfarenheter i modersmål har en stor betydelse för 

undervisningen av elever med svenska som andraspråk. 

5.1 Kritisk granskning 

Valet av att endast intervjua fyra respondenter kan ha varit en nackdel i undersökningen, då 

validiteten kan minskas på grund av för få deltagare i min undersökning.  Min tanke med att 

använda penna och papper vid mina intervjuer var att det skulle avdramatisera 

intervjusituationen för respondenterna. Min reflektion efter detta val var att jag kan ha gått 

miste om detaljer som kunde tillfört denna undersökning mer djup. Vid användning av 

bandspelare kommer allt med som till exempel pauseringar, tonfall och avbrutna meningar.  
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5.2. Framtida forskning 

En fortsättning på detta arbete skulle kunna vara att intervjua modersmålslärarna för att få 

deras syn på skolan idag. När jag sammanfattade de intervjuade lärarnas svar till frågan om 

det fanns något samarbete mellan lärare och modersmålslärare fick jag en bild av att det 

kunde se olika ut från skola till skola och även mellan lärarna på de olika skolorna. Det kom 

även Skolinspektionen fram till i sin granskning (Skolinspektionen, 2010). Det skulle även 

vara intressant att intervjua andraspråkelever för att få deras syn på undervisningen i skolan 

och hur de känner att de blir bemötta av skolans personal. En nyfikenhet som även väcktes 

hos mig var hur skolans ledning ser på andraspråkelevers språk- och kunskapsutveckling och 

vika resurser som tillsätts för att stödja andraspråkselever. 

Jag har dock under arbetets gång fått nya infallsvinklar om modersmålets betydelse i 

skolverksamheten. Jag blev intresserad av hur modersmålslärarna ser på sin roll i 

skolverksamheten.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1. Hur många olika modersmål finns i din nuvarande elevgrupp? 

2. Har eleverna på din skola modersmålsundervisning under ordinarie skoltid eller utanför 

skoltid? 

3. Har arbetslaget och modersmålsläraren på skolan ett samarbete och hur fungerar det i så 

fall? 

4. Ger du eleverna hemuppgifter där de kan använda sig av sitt modersmål och samarbetar du 

då med modersmålsläraren? 

5. Uppmuntrar du eleverna att tala sina modersmål med varandra i den dagliga samvaron i 

skolarbetet? 

6. Finns det möjligheter att arbete modersmålsbefrämjande för en pedagog trots att 

denna/denne inte behärskar språken i fråga? 

7. Hur förvissar du dig om att eleverna verkligen tillgodogjort sig innehållet i 

undervisningen/arbetsområdet? 

8. Hur anser du att arbetet inom ämnesundervisningen/temaområdet ska vara utformat för att 

detta ska bli så språk- och kunskapsutvecklande för eleverna som möjligt? 

9. Vad är viktigaste att tillgodose i skolarbetet för de nyanlända eleverna? 

10. Görs en analys av elevens språkutveckling i modersmålet? 

11. Förmedlar eleverna en stolthet över sitt modersmål? 

12. Hur lyhörd är ledningen på din skola för de teorier och synsätt om tvåspråkiga elevers 

språk- och kunskapsutveckling? 

 


