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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka om lärare i grundskolans tidigare år känner till hela skolans 
språkutvecklande uppdrag och ta reda på hur klasslärare arbetar med att främja elevernas 
språkutveckling. Syftet är också att ta reda på om arbetet med elevernas språkutveckling 
skiljer sig mellan skolor med få eller många elever med invandrarbakgrund samt att 
undersöka om det finns något samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare. Studien 
är en kvantitativ studie i liten skala. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som delats 
ut till klasslärare och modersmålslärare på två skolor, varav en skola har många elever med 
invandrarbakgrund och en skola har få. Uppsatsen belyser också hur barn utvecklar språk i 
hemmet och i skolan samt vad modersmål och svenska som andraspråk är.  
 
Resultatet visar att det finns varierande engagemang och kunskaper om hela skolans 
språkutvecklande uppdrag. Några klasslärare visar i enkätundersökningen att de är 
medvetna om vad det språkutvecklande uppdraget innebär medan andra inte känner till det. 
Resultat visar också att samarbetet mellan klasslärarna i studien och deras elevers 
modersmålslärare är nästintill obefintligt.  
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Summary 
The purpose of this study was to examine if teachers in primary school are familiar with 
the school systems language development mission and observe how teachers are working 
with pupils' language skills. The aim is also examine whether the work with pupils' 
language skills differs between schools with few or several students with immigrant 
backgrounds and to look at whether there is collaboration between classroom teachers and 
home-language teachers. It is a quantitative study with a limited number of participants. 
The study was conducted using a questionnaire distributed to classroom teachers and 
home-language teachers in two schools, one school with several pupils from immigrant 
backgrounds, and a school with few. This paper also illustrates how children develop 
language skills at home and at school as well as description of what Swedish as a second 
language is. 
 
The results show that the commitment and knowledge of the school systems language 
development mission vary. The survey shows that some classroom teachers are familiar 
with what the language development mission is while others are not. Results also show that 
the cooperation between school teachers and home-language teachers almost is non-
existing. 
 
Keywords: Native language, mother tongue, Swedish as a second language, language 
development and cooperation. 
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Inledning 
Det svenska språket är något som länge har intresserat mig. Som blivande svensklärare är 
det inte så konstigt att jag har ögon och öron öppna när det diskuteras språk och 
språkutveckling i olika sammanhang. Att följa ett barn som lär sig prata eller att se en elev 
”knäcka läskoden” är magiskt. Under min senaste verksamhetsförlagda utbildning, VFU, 
fick jag uppleva när en elev i grundsärskolan för första gången läste ett ord helt på egen 
hand. Under den VFU-perioden fick jag också möjligheten att göra en fältstudie där jag 
studerade hur språket var i fokus i andra sammanhang än i svenskundervisningen. Jag 
tittade bland annat på språkets centrala betydelse vid lärarnas diskussioner om lokal 
pedagogisk planering, LPP, Individuella läroplaner, IUP, och i omdömen om elever samt 
hur man på fritidshemmet, fritids, arbetar med elevernas språkutveckling. Där kom jag 
fram till att det fanns en stor osäkerhet bland lärarna hur omdömen, IUP och LPP skulle 
skrivas utifrån de nya rekommendationerna som kom med nya läroplanen, Lgr 11 
(Skolverket 2011). Jag upplevde också en frustration bland lärarna över alla nya 
rekommendationer och riktlinjer.  
 
Erfarenheten av min fältstudie fick mig att inse hur viktigt det är hur man uttrycker sig i 
skrift. Alla som har en anknytning till skolan, det vill säga elever, vårdnadshavare och 
skolpersonal, ska kunna ta del av skolans dokument, som till exempel LLP och IUP. Detta 
är något som den nya läroplanen förespråkar. Jag tror att alla som arbetar i skolan behöver 
samarbeta för att kunna vägleda och hjälpa eleverna till språk- och kunskapsutveckling så 
bra som möjligt. Med god kommunikation mellan klasslärare, fritidspedagoger och 
ämneslärare tror jag att man kan lyckas samarbeta så att eleverna ser sambanden och kan 
dra egna slutsatser av sina nya kunskaper och erfarenheter. Jag vill, genom mitt 
examensarbete, få med mig kunskaper som jag kommer att ha nytta av i min blivande 
yrkesroll som lärare.  
 
I skolan har vi förmånen att få träffa elever från många olika bakgrunder - kulturella, 
socioekonomiska och samhällsklass. Lärarnas utmaning är att se till att alla dessa elever får 
samma undervisning och samma förutsättningar när de avslutar grundskolan. Alla har rätt 
till likvärdig utbildning oavsett vilken bakgrund man har (Skolverket, 2011). Bristande 
språkkunskaper i undervisningsspråket får inte vara ett hinder för att en elev ska få en 
likvärdig utbildning. Språket är en viktig del i en människas identitet, oavsett om man talar 
svenska, ryska eller teckenspråk. Det är skolans ansvar att se till att alla klarar målen.  
 
Detta har fått mig att vilja ta reda på mer om hur man i grundskolorna arbetar med det 
språkutvecklande uppdraget och då särskilt med elever som har invandrarbakgrund. Jag har 
valt att göra en enkätundersökning på två skolor samt bland modersmålslärare i en 
mellanstor svensk stad. En av skolorna har många elever med invandrarbakgrund och den 
andra skolan har få elever med invandrarbakgrund. Jag vill undersöka hur lärarna på dessa 
skolor arbetar med det språkutvecklande uppdraget. Känner de till att hela skolan har ett 
språkutvecklande uppdrag och finns det något samarbete mellan skolornas klasslärare och 
elevernas eventuella modersmålslärare? 

 

Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om lärare i grundskolans tidigare år känner till hela 
skolans språkutvecklande uppdrag och hur klasslärare arbetar med elevernas 
språkutveckling. Syftet är också att undersöka om arbetet med elevernas språkutveckling 
skiljer sig mellan skolor med få eller många elever med invandrarbakgrund samt att 
undersöka om det finns något samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare.  
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Frågeställning  
Frågeställningarna som denna uppsats utgår ifrån är: 
 

• Känner lärarna som besvarat studiens enkät i grundskolans tidigare år till hela 
skolans språkutvecklande uppdrag? 

 
• Hur arbetar lärarna som besvarat enkäten i grundskolans tidigare år med hela 

skolans språkutvecklande uppdrag? 
 

• Finns det några skillnader mellan en skola med många elever med 
invandrarbakgrund och en skola med få eller inga elever med invandrar bakgrund 
utifrån de besvarade enkäterna? 

 
• Finns det något samarbete som framkommer i de besvarade enkäterna mellan 

modersmålslärare och klasslärare? 
 

Bakgrund 

Det språkutvecklande uppdraget  

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det: 
 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. 

(Skolverket 2011, s 222).  
 
Hela skolan har ett språkutvecklande uppdrag oavsett vilket ämne man undervisar i eller 
var i skolans verksamhet man är verksam. Fritidspedagogen ansvarar för elevernas 
språkutveckling på fritidshemmet och matematikläraren ansvarar för elevernas 
språkutveckling under matematiklektionerna, detta gäller både skrivning, läsning samt att 
tala och att lyssna (Teleman 1989, Hajer & Meestringa, 2010 ). I den nya läroplanen, Lgr 
11 framgår att ett av skolans mål är: 
 

 /…/att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 
språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.  

(Skolverket, 2011, s. 13).  
 
Vilket skiljer sig från den förra läroplanens formulering som var; 

 
/…/att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket 
och kan lyssnar och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 

 
(Skolverket, 1994, s. 18).  

 
Språkkunskaperna ska inte längre bara vara grundläggande. Eleverna ska, efter avslutad 
grundskola ha ett varierat språk som de kan använda på många olika sätt i flera olika 
sammanhang. Undervisningen i skolan har stor betydelse för elevernas ordförråd och 
begreppsförståelse, elevernas lär sig mer abstrakta ord och att uppfatta metaforer och 
humor i språket (Ladberg, 2003).  
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Språk i undervisning och i hemmet  

Utan språket sker inget lärande i skolan (Larsson, 1989). Språket och tänkande hör ihop 
och det är via språket vi lär ut och som vi lär in (Hajer & Meestringa, 2010). Det är genom 
språket som vi kan vara en del av den språkliga och samhälleliga gemenskapen 
(Andersson, 1989). Ju mer aktivt barnet kan delta i samtal, diskussioner och 
argumentationer, desto mer socialiserad i språket blir barnet, barnet språk utvecklas. 
(Liberg, 2007). Språket är det som speglar barnets erfarenheter, både de kulturella och de 
sociala, därför är det viktigt att barnet får utrymme att bearbeta dessa genom språket. Det 
är då barnets intresse för sin egen språkutveckling kan ta fart (Dahlberg, 1989). Vygotskij 
(2001) har studerat var barnet lär sig vilket språk och enligt honom är det skillnad i 
läranden av det han kallar det vardagliga språket och det vetenskapliga språket. De 
vardagliga begreppen sker, enligt Vygotskij, i samspel med närstående, som familj och 
vänner. De vetenskapliga begreppen lär sig barnet i samspel med läraren i skolan 
(Vygoskij, 2001). Paulin (1993) har också studerat barns språkutveckling och menar också 
att barnet lär sig olika slags språk i hemmet och i skolan. Paulin kallar de olika 
lärandeformerna för Informellt lärande och Formellt lärande. Det informella lärande sker i 
hemmet tillsammans med familj och vänner, vilket motsvarar Vygotskijs vardagliga 
lärande. Formellt lärande sker i skolan med hjälp av en pedagog och kan motsvara 
Vygotskijs vetenskapliga lärande (Paulin, 1993). För elever med annat modersmål än 
svenska blir detta extra tydligt. Elever som har ett annat första språk än det som 
undervisningen sker på missar ofta stora delar av det som lärs ut (Hajer & Meestringa, 
2010). 
 
Att lära sig ett nytt språk kan bidra till utvecklig även i modersmålet, men för att kunna 
lära sig ett andraspråk är goda kunskaper i förstaspråket en förutsättning (Hyltenstam & 
Tuomela, 1996). Precis som de vetenskapliga begreppen och det formella lärandet är 
utvecklingen i andraspråksinlärningen ett icke-spontant förlopp. Utvecklingen av ett 
förstaspråk, modersmål, är den informella och det vardagliga lärandet och sker spontant. 
Utan utveckling i modersmålet kan ingen utveckling av ett andraspråk ske. Det informella 
och vardagliga behövs för att det formella och vetenskapliga ska kunna läras in (Stroud, 
2004). Om ett barn saknar stöd utanför hemmet i sitt första språk, minoritetsspråket, 
övergår det till att tala sitt andraspråk, majoritetsspråket. Detta kan leda till att 
kommunikationen inom familjen kan bli drabbat om övriga familjemedlemmar inte 
behärskar majoritetspråket i lika stor utsträckning som barnet (Hyltenstam och Tuomela, 
1996). Tillgången till det första språket, modersmålet, är viktigt för att barnet ska kunna 
tänka och för att kunna lära sig nya saker (Ladberg, 2000). Torpsten (2008) kom i sin 
studie fram till att elever med ett annat modersmål än svenska såg det svenska språket 
nyckeln till deltagande i samhället och skolan, vilket också kan vara en anledning till att 
barnets andraspråk ta över om stöttning i modersmålet uteblir.  
 
Undervisningen som sker i skolan är anpassad till den nivå i språkutvecklingen som läraren 
förväntar sig att elever som talar majoritetsspråket, det vill säga har svenska som 
modersmål, har. Att få undervisning på ett språk som inte är ens modersmål gör lärandet 
många gånger svårare (Ladberg, 2000). Lärandet av språk och ämneskunskaper bör ske 
parallellt för att nå bästa resultat, det bör alltså finnas ett samarbete mellan lärarna i 
svenska som andraspråk och lärarna i övriga ämnen (Gibbons, 2010). Tidigare ansågs det 
att elever med svenska som andraspråk först skulle lära sig svenska och senare skulle få 
undervisningen i övriga ämneskunskaper, Gibbons (2010) anser att det egentligen borde 
det vara tvärtom. Hela skolan har ett ansvar för att dessa elevers språk och kunskaper ska 
utvecklas. Svensklärarna, lärarna i svenska som andraspråk och modersmålslärarna har 
särskilt stort ansvar men det är inte de enskilt som är ansvariga (Hajer & Meestringa, 
2010). Elever får texter och instruktioner som de ska lära i alla ämnen och det finns då 
alltid en risk att elever med annat modersmål än svenska, eller elever som har andra 
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språkliga hinder inte förstår uppgiften (Ladberg, 2000). Att en elev har knäckt läs- och 
skrivkoden innebär inte att den kan läsa och skriva självständigt. Alla nya ämnen innebär 
nya textgenrer som också ingår i elevens läs- och skrivutveckling, vilket innebär att det 
inte bara är svensklärarna som undervisar i språkutveckling (Liberg, 2003). 
 

Hemspråk då, modersmål nu 

Ämnet som idag kallas modersmål hette fram till 1997 hemspråk (Skolverket, 2002). 
Sedan 1970-talet har elever i grundskolan och gymnasiet fått undervisning i 
hemspråk/modersmål men det är först i Lgr 80 som hemspråk finns med som ett ämne i 
läroplanen. Innan dess gavs undervisning om skolstyrelsen ansåg att behov fanns (Paulin, 
1993).  
 
Modersmål, är det första språk en person har mött och haft kontakter med. Det kallas också 
för just förstaspråk och är oftast det språk som föräldrarna talar (Torpsten, 2008). 
Modersmålsundervisning vänder sig till de elever som har minst en förälder med ett annat 
förstaspråk, modersmål, än svenska. Ges dessa elever möjlighet att lära sig och utvecklas i 
sitt modersmål går det också lärandet inom andra områden bättre (Skolverket, 2011). 
Modersmålet är det som binder samman skolan och den bakgrund som eleverna kommer 
ifrån och är därför ofta en vikig del i elevernas kunskapsutveckling. (Lindberg, 2006)  
 
En elev med annat modersmål än svenska har enligt grundskoleförordningens femte 
kapitel, andra paragrafen, rätt till studiehandledning på sitt modersmål. I 
Grundskoleförordningen står det också att kommunen endast skyldig till att ordna med 
modersmålsundervisning om det finns tillgång till lämplig lärare. Kommunen kan också 
erbjuda tvåspråkig undervisning för elever i årskurs 1-6, som talar ett annat språk än 
svenska i hemmet eller på fritiden. Upp till halva undervisningstiden får vara tvåspråkig 
och undervisningen på svenska ska stegvis öka under tiden (Grundskoleförordningen kap. 
9 § 7). Modersmålsundervisningen är frivillig och därför är elevens och elevens föräldrars 
engagemang och motivation viktig för att eleven ska få den undervisningen (Ladberg 2000, 
Ladberg 2003). I modersmålsundervisningen ska eleverna lära sig språket i tal och skrift, 
grammatiken och språkets uppbyggnad. Eleverna ska också få ta del av litteratur på 
modersmålet samt lära sig om kultur och samhälle där modersmålet talas. (Skolverket, 
kursplan för modersmål, 2011). Modersmålsläraren undervisar ofta i skolans alla stadier 
med stor variation på gruppstorlekar och konstellationer (Ladberg 2000). Ungefär 14 
procent av alla grundskoleelever i Sverige har en flerspråkig bakgrund (Lindberg, 2006).  
 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk vänder sig till elever som inte har svenska som modersmål 
(Grundskoleförordningen kap. 5 § 14). Ämnet kallades tidigare svenska som främmande 
språk eller svenska för invandrare, i lärarutbildningen kallades ämnet svenska för 
invandrarundervisning (Hyltenstam & Wassén, 1984). Svenska som andraspråk blev ett 
eget ämne i alla skolans instanser först den 1 juli 1995. Åtta år tidigare, 1987, blev det ett 
eget ämne i grundlärarutbildningen och sex år tidigare, 1989 blev det ett ämne 
gymnasielärarutbildningen (Tingbjörn, 2004).  
 
Ämnet bytte namn på grund av att forskare anser att det är skillnad på andraspråksinlärning 
och lärandet av ett främmande språk. Lärandet av ett andraspråk sker när man redan har ett 
eller ett flertal förstaspråk redan när andraspråks lärandet börjar (Torpsten, 2008). Ett 
andraspråk lär man sig i en kontext där språket används av majoriteten som 
kommunikationsspråk. Ett främmande språk lär man sig i till exempel skolan, som tyska 
eller spanska som språkval i en svensk skola i Sverige (Hyltenstam & Wessén, 1984). Det 
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är rektors uppgift att besluta om en elev har rätt till undervisning i svenska som andraspråk. 
(Grundskoleförordningen kap. 5 § 14). Svenska som andraspråk ska, för de elever som har 
rätt att läsa ämnet, ersätta undervisningen i ämnet svenska (Grundskoleförordningen kap. 5 
§ 15).  
 
I ämnet Svenska som andraspråk ställs inga krav på att eleven ska kunna uttrycka sig 
korrekt i tal och skrift. Fokus ligger istället på att eleverna ska utvecklas så att de kan 
kommunicera både genom att prata och skriva. Eleverna ska genom undervisningen i 
svenska som andraspråk förutom att lära sig läsa och skriva på svenska också lära sig att 
samtala på svenska och att ta ansvar för sitt språkanvändande (Skolverket, 2011). 
 
Trots undervisning i modersmål och svenska som andraspråk så går det sämre i skolan för 
flerspråkiga elever än vad det gör för deras klasskamrater. Det kan finnas flera anledningar 
till detta men en orsak är att kunskaperna i undervisningsspråket ofta har stora brister 
(Lindberg 2006). Forskning visar att det kan ta mellan fem och tio år för en elev med ett 
annat förstaspråk än undervisningsspråket att utveckla sina skolspråkkunskaper (Thomas & 
Collier, 1997, i Lindberg, 2006, Cummins, 1996). Undervisningen blir svårt att greppa för 
en elev som inte kan skolans språk (Lindberg, 2006). 
 

Tidigare forskning 

Bergman (1992) konstaterar i sin forskning att elever med annat modersmål än 
majoritetsspråket och undervisningsspråket måste få använda sig av sitt modersmål i 
kommunikation och tankar för att inte stanna av i sin utveckling. Bergman hävdar att 
modersmålet har stor betydelse för elevens utveckling eftersom allt annat lärande tar 
längre tid om eleven inte får använda sig av eller tänka på sitt modersmål. 2003 skriver 
Bergman i Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial en 
artikel som heter Andraspråkseleverna och deras förutsättningar att är bas och 
utbyggnad centrala begrepp som varje lärare bör känna till i andraspråksammanhang. 
Bergman anser att lärare måste anpassa undervisningen individuellt till varje elevs 
förutsättningar i förhållande till vilken nivå eleven har tillägnat sig basen i sitt 
modersmål och hur långt utbyggnaden har nått. Undervisningen bygger på att lära 
eleverna att vidareutveckla sitt svenska språk vilket kan vara svårt när man både har 
elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk i klassen. 
 
Lärandet i ämneskunskaper på ett andraspråk har Bülow, Ljung och Sjöqvist (1992) 
studerat. De anser att det tar längre tid för eleverna att ta till sig ämneskunskaperna om 
de samtidigt ska lära in språket, eleverna lär sig ofta utantill i ämnet och på materialet 
som Bülow, Ljung och Sjöqvist (1992) har studerat visar att eleverna ofta svarar 
ordagrant på provet vad läraren har sagt på genomgångarna och att lärarna ofta ”rättar 
snällt” och ger rätt för svar som egentligen inte är helt korrekta. Enligt författarna leder 
detta till att lärarna har svårt att se vad eleverna egentligen kan och inte kan i ämnet och 
i svenskan. De föreslår att modersmålsläraren ska vara delaktig i ämnesundervisningen 
och arbeta tillsammans med läraren i svenska som andraspråk. Om eleverna får 
undervisning i ämnet både på svenska och på sitt modersmål har de lättare att nå målen.  
 
Butzkamm (2011) belyser i en artikel att modersmålet har stor betydelse för lärandet av 
andra språk. Han hänvisar i sin artikel till Hart och Risleys studie från 1995 som visade 
att ju mer föräldrarna konverserade med sitt barn desto snabbare växte barnets 
ordförråd. Vidare skriver Butzkamm att lärandet av ett andraspråk aldrig kan bli 
detsamma som lärandet av ett modersmål. Vid lärandet av ett modersmål sker 
konversationerna i vardagen och ofta i en dialog förälder och barn. Vid lärandet av ett 
andraspråk sker konversationerna i ett klassrum där dialogen ska ske med en lärare och 
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uppåt 30 elever. Han skriver också att motivationen inte är densamma vid lärandet av ett 
andraspråk som vid lärandet av ett modersmål, vid lärandet av ett andraspråk så finns 
alltid modersmålet att falla tillbaka på (Butzkamm, 2011).   
 
Wolfgang Herrlitz och Piet-Hein van der Ven (2007) påtalar att 
modersmålsundervisning är ett outforskat område som behöver studeras. De anser också 
att det behövs ett internationellt ramverk för metoder i modersmålsundervisning. 
Herrlitz med flera hävdar också att en internationell diskussion kring 
modersmålsundervisning kan skapa en insikt kring det ömsesidiga beroendet som finns 
mellan modersmålsundervisning och samhälle (Herrlitz & Van der Ven, 2007).  
 
Ann-Christin Torpsten (2008) skriver att för att uppnå goda resultat i den svenska 
grundskolan så krävs gott kunnande i det svenska språket. Torpsten anser att elever som 
läser svenska som andraspråk borde ges möjligheten att lära sig svenska tills de uppnår 
samma nivå som de som har svenska som modersmål. Hon menar att om vi inte ger 
elever med svenska som andraspråk samma möjligheter till språkutveckling så har vi 
inte en skola för alla. Torpsten ser ett problem i att elever med utländsk bakgrund i 
Sverige, som historiskt har stor immigration, inte når kursplanernas mål i lika stor 
utsträckning som elever som har svensk bakgrund. Hon kommer i sin avhandling fram 
till att elever med invandrarbakgrund ses som en enda grupp vilket blir problematiskt då 
undervisningen i svenska som andraspråk ska vara individanpassad utifrån varje elevs 
behov (Torpsten, 2008).  
 

Metod 

Urval och datainsamling 

Metoden för att undersöka uppsatsen syfte och frågeställningar är en enkätundersökning 
(se bilaga 2 och 3) på två olika skolor samt bland modersmålslärare. Jag kontaktade barn- 
och ungdomsenheten i den kommun som jag har valt att göra min studie i för att ta reda på 
vilka skolor i kommunen som hade många respektive få elever med invandrarbakgrund. 
Därefter kontaktades skolornas biträdande rektorer via mejl med en förfrågan om de ville 
delta i enkätundersökningen. De biträdande rektorerna kontaktades även via telefon med en 
fråga om mejlen kommit fram samt för att ge en påminnelse. Skolorna kunde välja på att 
göra enkäten via mejl eller att jag besökte dem och delade ut och samlade in enkäterna vid, 
exempelvis, en lärarkonferens. Skola A valde att göra enkäterna vid en lärarkonferens då 
jag kom ut och presenterade mig, mitt arbete och delade ut samt samlade in enkäterna. På 
skola A delades det ut 12 enkäter och samtliga lämnades in vid ett och samma tillfälle.  
 
Skola B valde att få enkäterna och följebrevet (se bilaga 1) skickade till sig via mejl. 
Enkäter och följebrev skickades till biträdande rektor för vidarebefordran till klasslärare 
och modersmålslärare. Enkäten vidarebefordrades via mejl av biträdande rektor till 25 
lärare. Två lärare vid skola B hörde av sig med frågor som rörde enkäten. Det var också 
endast dessa två som svarade på enkäten vid skola B.  
 
Modersmålslärarna på skola A fick information via följebrev (se bilaga 1) och enkäter (se 
bilaga 3) som lämnades i deras postfack tillsammans med ett frankerat svarskuvert att 
skicka tillbaka enkäterna i. På skola B, som valde att få enkäterna via mejl, fick även 
modersmålslärarnas enkäter skickade till sig med en uppmaning om att vidarebefordra 
enkäterna till modersmålslärarna. Enkäterna besvarades anonymt och skolorna känner inte 
till övrigas deltagande. 
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Enkäten och följebrevet utformades utifrån Kyléns mallar och utifrån den frågeställning 
och det syfte som uppsatsen bygger på (Kylén 1994). En del frågor väcktes under inläsning 
av litteraturen och några frågor hade jag redan från början när den ursprungliga 
frågeställningen formades.  
 
Jag har gjort en litteraturstudie där jag har gått igenom för ämnet aktuell litteratur. Jag har 
sökt information om de skolor som ingår i studien via skolverkets databas SIRIS. I 
databaserna DiVa, Google Scholar och bibliotekskatalogen HIGGINS har jag sökt 
litteratur och information med hjälp av sökorden;  
 

• Det språkutvecklande uppdraget 

• Språkutveckling  

• Modersmål  

• Hemspråk 

• Svenska som andraspråk 

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer ska de som deltar i en studie bli informerade om 
de forskningsetiska reglerna (www.vr.se). Detta gjorde jag muntligen och delvis via 
följebrevet till de lärare jag träffade på skola A och via mejl och följebrevet till lärarna på 
skola B. Deltagarna blev informerade om att alla uppgifter som lämnas är anonyma och att 
ingen, förutom författaren, känner till vilka skolor som deltar i studien.  
 

Presentation av skolorna 

Skola A ligger i en stadsdel där de flesta bostadshusen är enbostadshus. Skolan har 
sammanlagt ungefär 300 elever i klasser från förskoleklass till år 6. 8 procent av eleverna 
har utländsk bakgrund och 77 procent av elevernas vårdnadshavare har eftergymnasial 
utbildning. (www.skolverket.se) 
 
Skola B ligger i en stadsdel där det i de centrala delarna finns flerbostadshus och i utkanten 
radhus och villor. Skola B har klasser från förskoleklass till år 6 med sammanlagt ungefär 
350 elever. 43 procent av eleverna har utländsk bakgrund och 49 procent av elevernas 
vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning (www.skolverket.se).  
 

Omdömen från Skolinspektionen 

Båda skolorna har under 2011 och 2012 fått besök av Skolinspektionen 
(www.skolverket.se) Skola B fick då en del kritik av Skolinspektionen. Kritiken handlade 
om kvalitetsbrister i undervisningen, elevinflytande och brister i stimulans och ledning för 
eleverna i deras lärande (www.skolverket.se). Skola A fick ingen sådan kritik utan ansågs 
fungera bra på dessa punkter (www.skolverket.se). 
  

Resultat och analys 

Skillnader och likheter 

Alla klasslärare som deltog i enkätundersökningen har en lärarutbildning. På skola A har 
informanterna i genomsnitt arbetat i 16 år som lärare. På skola är det sammanlagt 12 
stycken som har svarat på enkäten varav åtta är kvinnor och fyra är män. Två av de 12 som 
ingår i studien på skolan A bor i samma område som de arbetar i. På skola A arbetar 11 
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stycken som klasslärare, en av informanterna undervisar alla klasser i sitt ämne. Sju av 
informanterna på skola A har sammanlagt 14 elever som erbjuds undervisning i 
modersmål. Två elever läser svenska som andraspråk. Ingen av informanterna på skola A 
har valt att svara på om undervisningen i svenska som andraspråk sker med lärare 
behörighet att undervisa i ämnet.  
 
På skola B svarade två informanter på enkäten, en kvinna och en man. En av de två har 17 
års erfarenhet av läraryrket och den andra är ny i yrket och har arbetat som lärare i 1,5 år. 
En av informanterna bor i samma område som skolan ligger i. Båda informanterna har 
elever som är tvåspråkiga i sina klasser och sammanlagt 13 av dessa erbjuds undervisning i 
svenska som andraspråk. Sammanlagt 12 elever deltar i modersmålsundervisning.  
 

Samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare 

Lärarna på skola B har svarat att de aldrig eller sällan samarbetar med modersmålsläraren 
och att de aldrig eller sällan utbyter information om undervisningen med 
modersmålslärarna, åtminstone inte när det gäller undervisningen i modersmål men en av 
lärarna skriver:  

 
I /…/ kommun finns det något som kallas studiehandledning. Där får eleverna 
hjälp i undervisningen på sitt modersmål. Det är dock annat än 
modersmålsundervisning där de arbetar mer utifrån sitt modersmål. När det 
gäller studiehandledningen är det jag som klasslärare som avgör vad eleven 
arbetar med tillsammans med sin studiehandledare. Där finns en dialog mellan 
klassläraren och studiehandledaren. Vissa moment planerar vi tillsammans.  

(Lärare skola B) 
 
Ingen av lärarna på skola A som uppgett att de har elever som undervisas i modersmål har 
svarat att de samarbetar med modersmålsläraren. Enligt svaren i enkätundersökningen så 
ger inte klasslärarna på skola A information till modersmålsläraren om vad de arbetar med 
i klassen. De uppger också att de heller inte får information från modersmålsläraren om 
vad eleverna arbetar med i modersmålsundervisningen. 
 
Modersmålsläraren som har deltagit i enkätundersökningen har en gymnasielärarexamen 
och arbetar varje vecka på flera av kommunens skolor. Bland annat på de två som ingår i 
enkätundersökningen. Modersmålsläraren uppger att hon aldrig får någon information från 
klasslärarna om vad som sker i undervisningen i klassen och hon brukar heller aldrig 
informera klasslärarna om vad eleverna arbetar med i undervisningen i modersmål. Trots 
det har hon svarat att hon ibland samarbetar med klasslärarna. Det framgår inte riktigt på 
vilket sätt men i ett svar som hon angett nämner hon om studiehandledning. 
 

Jag försöker att få mina elever att nå målen. När det gäller studiehandledning kan 
man arbetat med språkutvecklande uppdrag. 

    (Modersmålslärare skola A och B) 
 

Det språkutvecklande uppdraget 

På skola A har nio av 12 informanter svarat att de känner till hela skolans 
språkutvecklande uppdrag. Två har svarat att de inte känner till det och en har inte svarat 
alls på frågan. På skola B har en av informanterna svarat ja och den andra svarar nej på 
frågan; Känner du till hela skolans språkutvecklande uppdrag? Några informanter skriver 
såhär angående hur de arbetar med det språkutvecklande uppdraget: 
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Det känns som om jag hela tiden, i alla ämnen, arbetar medvetet med 
språkutveckling; skriftligt, muntligt, tematiskt i samband med nyheter varje 
vecka, i sångtexter, i spel, i lekar… 

 (Lärare skola A) 
 

Vi arbetar med utomhuspedagogik till en viss del. Vi satsar också mycket på 
upplevelser. Upplevelsebaserat lärande är ofta mycket roligt för alla inblandade! 
Att ha roligt tillsammans är viktigt. Gruppen måste ha en grundtrygghet 
tillsammans. Jag arbetar i ett montessoriinspirerat (sic.) arbetslag och inom 
montessoriped.1  (sic.)  är det ganska mycket konkret material. Det leder till 
samtal. Samtalet är viktigt och språkutvecklande!  

(Lärare skola B) 
 

Vi har gemensamma bokstavsgenomgångar. Har ett arbetsschema till varje 
bokstav. Läsläxa varje vecka. Följer skolverkets ”Nya språket lyfter”. Olika 
tester fr. spec. läraren 2 (sic.) /…/.   
   

(Lärare skola A) 
 

Håller i elevernas skrivande – läsande – medvetandegör språkets variationer etc. 
Det ska vara roligt att lära sig läsa – skriva – tala – lyssna. 
  

(Lärare skola A) 
 

Läsning för eleverna varje dag, riktad lästräning för elever med lässvårigheter, 
övar regelbundet med träning av ”läsa mellan raderna”, regelbunden (sic) 
skrivövningar/berättelser, öva att läsa egna berättelser för liten grupp.  
Litet axplock av vad vi gör. 

(Lärare skola A) 
 

Läser, skriver, pratar, samarbetar, lyssnar, 
(Lärare skola A) 

 
Följer kursplanerna. 

(Lärare skola A) 
 

Vid frågor kontaktas vår ämnesansvarige. 
(Lärare skola A) 

 
Alla klasslärarinformanter har svarat ja på frågan om de läser högt ur skönlitteratur för 
klassen. 11 av de 14 som svarat att de har högläsning i klassen läser själva på sin fritid. Sju 
av dessa läser 12 böcker eller mer på ett år, fyra av dessa är kvinnor och tre är män. 
Modersmålsläraren har svarat att hon mer sällan än en gång i månaden läser skönlitteratur 
på sin fritid.  12 av 14 klasslärare har svarat att eleverna själva får läsa regelbundet, två har 
inte svarat på frågan. Nio av 14 informanter har svarat att de låter eleverna själva välja 
vilken bok de ska läsa och tre av 14 har i förväg valt ut några böcker som eleverna får välja 
bland. Flera av klasslärarna nämner läsning som en del av arbetet med elevernas 
språkutveckling.  
 

Utgångspunkter och elevernas delaktighet i undervisningen 

Alla informanter utom en, som inte har svarat på frågan, har svarat att de utgår från 
läroplanen i sin undervisning. Några av informanterna har kommenterat sitt svar; 
 

Läroplanen talar ju om vad jag ska göra, sedan styr elevernas intressen och vad 
jag tycker att de ska kunna hur vi arbetar med det och hur ingående vi jobbar 
med de allt (sic.). 

                                                             
1 Montessoripedagogik (ff. anm.) 
2 Från specialläraren (ff. anm.) 
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    (Lärare skola A) 
 

Men med utgång ifrån vad eleverna kan och behöver. Även extra som jag tycker 
är intressant/viktigt. 
    (Lärare skola A) 
 
Det är ju läroplanens mål/krav som måste ligga till grund men jag försöker möta 
elevernas intressen. 
    (Lärare skola A) 
 
Jag måste till stor del utgå från läroplanen men även de andra förslagen är 
viktiga.3 
    (Lärare skola B) 

 
På frågan ”Brukar eleverna vara med och planera undervisningen?” svarade fem 
informanter ja, nio svarade nej och en har valt att inte svara på frågan. Sju av de nio som 
svarade nej har även svarat att eleverna är delaktiga i viss undervisningsplanering på 
frågan efter i enkäten (se bilaga 2). De fem som svarade att eleverna brukar vara delaktiga i 
planeringen av undervisningen har svarat fyra svarat att eleverna är delaktiga i viss 
planering och en har svarat att eleverna är delaktiga vid planering av till exempel 
temaarbeten.  
 

Resultatanalys 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det: 
 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. 

(Skolverket, 2011, s 222). 
 
Att få ta del av sin bakgrund och sin kultur är något som alla har ett behov av. Att känna 
samhörighet och att man tillhör ett sammanhang är viktigt för att kunna hitta sig själv. 
Språket är en viktig del i det identitetssökandet. Många av klasslärarna i studien svarade att 
de har högläsning i klassen. Att lyssna är en del av det centrala innehållet kursplanerna i 
svenska, svenska som andraspråk och i modersmål (Skolverket 2011). Att kunna lyssna 
och återberätta är en del av språkutvecklingen, vilket lärarna också verkar medvetna om.  
 
För att andraspråkseleverna ska kunna ta till sig så mycket som möjligt av skolans 
undervisning och för att de ska kunna komma vidare i sin språkutveckling borde det finnas 
en långsiktig planering och ett samarbete mellan alla skolans lärare, även 
modersmålslärarna. Om eleverna inte hänger med i skolans undervisning på grund av att 
språket utgör ett hinder fullföljer inte skolan sitt uppdrag. Men då det inte finns någon 
kommunikationsväg mellan skolan och modersmålslärarna verkar detta svårt att uppfylla. 
Ladberg (2003) skriver: 
 

Modersmålslärarna har haft låg status i skolan och ofta blivit bortglömda; 
information når inte fram till dem som till andra lärare /…/ . 

    (Ladberg, 2003, s. 190) 
 
Det Ladberg (2003) skriver om märktes också i min studie. Inte minst vid besöket på skola 
A då närvarande lärare inte ens kände till att modersmålslärarna hade ett postfack på 
skolan, som visade sig vara en liten dokumentsamlare högst uppe på ett skåp i ett 

                                                             
3 Förslagen = svarsalternativen i enkäten (se bilaga 2) (ff. anm.) 
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undangömt hörn. Uppfattningen jag fick var att lärarna på skolan inte ens kände till vilka 
modersmålslärarna är eller när de undervisar på skolan.  
 
Då svarsfrekvensen i enkätundersökningen har varit mycket låg, på framför allt skola B 
samt bland modersmålslärarna, är det svårt att dra några slutsatser av min undersökning. 
Det jag ändå har kunnat se är att samarbetet mellan klasslärare och modersmålslärare tycks 
vara näst intill obefintligt. Detta visade sig också i datainsamlingsfasen då varken 
biträdande rektor eller lärare på skolorna hade några kontaktuppgifter till 
modersmålslärarna, vilket barn- och ungdomsenheten på kommunen hävdade att skolorna 
skulle ha.  
 
När det gäller studiehandledning, som elever med annat modersmål än svenska, har rätt till 
enligt Grundskoleförordningen, så visar en lärares svar att kommunen har satsat på detta. I 
detta fall finns visst samarbete mellan modersmålslärare och klasslärare. Jag tror att om det 
fanns ett nära samarbete mellan klasslärare och modersmålslärare skulle elevernas 
språkutvecklig bli mer omfattande. Trots att ämnet modersmål har en egen kursplan och 
trots att eleverna, i vissa fall, har tillgång till studiehandledning på sitt modersmål, tror jag 
att det finns mycket att vinna på att modersmålslärarna känner till vad eleverna arbetar med 
under de övriga lektionerna. Lindberg (2006) skriver: 
 

/…/ skolans satsningar för flerspråkiga elever måste /…/ vara långsiktiga och 
omfatta all undervisning. Isolerade insatser med några timmars undervisning i 
modersmål och svenska som andraspråk räcker alltså inte. Alla lärare behövs i 
det språkutvecklande arbetet! 

(Lindberg, 2006, s. 58) 
 
Alla informanter som svarade på frågan ”Vad utgår du främst ifrån i din undervisning?” 
(se bilaga 2) svarade att de utgår ifrån läroplanen i sin undervisning. Läroplanen bör 
givetvis vara utgångspunkten i all undervisning men som några informanter också 
påpekade i sina kommentarer så är elevernas intressen också viktiga att beakta. Jag tror att 
om eleverna inte känner till något syfte med det som läraren lär ut så sker heller inget 
lärande hos eleverna. En väg till att motivera eleverna till lärande är att de får vara 
delaktiga i planeringen av undervisningen, utifrån de mål och förutsättningar som 
läroplaner ger. De flesta informanterna har också svarat att eleverna till viss del är 
delaktiga i undervisningsplaneringen. Det är intressant att notera att några av 
informanterna har svarat att eleverna till viss del är delaktiga i undervisningsplaneringen, 
trots att de i frågan innan svarat att eleverna inte deltar i någon planering av undervisning.  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att genomföra en enkätundersökning under en så begränsad tid som i det här arbetet är en 
stor utmaning. Det har gått åt mycket tid till att invänta svar från de tillfrågade om det 
överhuvudtaget vill ställa upp och mycket tid har gått åt till att skicka påminnelser, ringa 
för att kontrollera att enkäterna kommit fram och att dessa blivit vidarebefordrade. Jag har 
förlorat mycket tid på att invänta enkätsvar som i vissa fall inte ens kommer trots att 
informanterna, skolorna, lovat att ställa upp. För att en enkätundersökning i den här 
storleken, det vill säga i väldigt liten skala, ska få ett bra underlag att arbeta vidare med 
hänger mycket på att de som ställer upp i studien också svarar och skickar tillbaka enkäten. 
I det här fallet är det biträdande rektor, tillsammans med skolornas utvecklingsledare som 
har fattat beslut om att lärarna ska delta i enkätundersökningen. Hur delaktiga skolornas 
lärare fått vara i det beslutet känner jag inte till men det kan vara en bidragande orsak till 
det låga deltagandet.  
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Skola B, som valde att svara på enkäten via e-post, har ett enormt stort bortfall. Där är det 
två av 25 utskickade enkäter som har kommit tillbaka till mig, trots flera påminnelser från 
min sida. Detta kan bero på flera saker, bland annat att enkäten som skickades ut i första 
omgången inte gick att svara på i formatet som den skickades i. Det kan också bero på att 
lärarna redan har en stor arbetsbelastning och då prioriteras inte en lärarstudents 
enkätundersökning. Innan skola B ställde upp fick jag frågan om hur lång tid det skulle ta 
för mig att presentera mitt arbete och för lärarna att svara på enkäten, då mitt svar blev 20-
30 minuter valde biträdande rektor att lärarna skulle ställa upp via e-post istället för att jag 
skulle besöka dem vid en lärarkonferens. På skola A, som jag besökte på en lärarkonferens 
för att presentera mitt arbete och enkätundersökningen samt dela ut och samla in enkäterna 
upplevde jag en irritation bland lärarna som var närvarande. Jag uppfattade det som att 
lärarna tyckte att det var jobbigt att delta eftersom det tog tid från deras möte.  
 
En miss från min sida var att jag inte tillräckligt noga testkörde enkäten i det formatet som 
jag skickade ut den i till skola B. När biträdande rektor och berörda lärare tillslut gått med 
att på att ställa upp var detta något som glömdes bort i min iver att få iväg enkäten. Vid 
besöket på skola A kom det några frågor om ett par av enkätens frågor vilket visar på att 
jag hade kunnat vara ännu tydligare i vissa delar. Det har varit svårt att lyckas ställa öppna 
enkätfrågor som inte går att missförstå eller tolka på flera sätt samtidigt som det inte ska 
finnas någon värdering i dem. Enkätfrågorna har jag däremot låtit flera testpersoner, både 
aktiva lärare och andra, läsa igenom innan enkäten skickades eller delades ut. Jag hade 
också kunnat förbereda flera olika metoder för att samla in data. Några enstaka intervjuer 
hade bidragit till ett djupare resultat och mer data att bearbeta. När det visade sig att 
enkätunderlaget skulle bli så tunt var möjligheten till att få någon att ställa upp på en 
intervju väldigt liten. Tiden för att sedan bearbeta informationen som intervjun hade gett 
fanns inte heller. Enkäterna besvarades dessutom anonymt så jag hade ingen möjlighet att 
välja ut någon intressant informant utifrån enkätsvaren.  
 
Att delta i enkätundersökningen eller att ställa upp på intervjuer verkar endast ses som en 
belastning och inte som en tillgång och ett sätt att bidra till forskningen. Det ses heller inte 
som en chans att ge sin syn på skolfrågorna och ett sätt att presentera sitt arbete och sin 
arbetssituation på. Intresset för att delta har varit lågt. De som visat intresse för att delta 
och bidra är de lärare som svarade på enkäten via e-post, det vill säga lärarna på skola B 
samt modersmålsläraren. Ingen av informanterna har dock hört av sig om intresse av att ta 
del av det sammanställda resultatet av min enkätundersökning eller att få tillgång till den 
färdiga uppsatsen, vilket jag erbjöd i mitt följebrev. Jag uppfattade några av lärarna oroliga 
för vad jag skulle göra av deras svar, särskilt i de fall de inte kände till hela skolans 
språkutvecklande uppdrag. En oro för att ”sättas dit” på grund av det som de inte känner 
till. Detta är dock endast mina egna tolkningar och upplevelser. 
 

Slutdiskussion 

Innan jag började arbeta med den här uppsatsen trodde jag att en skola med många elever 
med invandrarbakgrund och med annat förstaspråk, modersmål, än svenska, skulle ha ett 
tydligt språkutvecklande arbete med sina elever. Medvetenheten om hela skolans 
språkutvecklande uppdrag har visat sig vara varierande. En del av de tillfrågade lärarna 
känner inte ens till att de, tillsammans med alla som arbetar i skolan, har ett 
språkutvecklande uppdrag. Några av de tillfrågade lärarna visar engagemang och kunskap i 
sina svar. De har tänkt på hur de arbetar med språkutveckling medan andra inte vet att det 
är språkutveckling de arbetar med när de läser högt för sina elever eller när de har 
genomgångar för klassen.  
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Jag har inte kunnat se några tydliga skillnader mellan skolorna, trots att skolorna i sig, 
åtminstone utifrån sett, skiljer sig en hel del åt. Jag trodde också att lärarna på en skola 
med många elever med invandrarbakgrund och med många elever som får undervisning i 
modersmål skulle ha ett nära samarbete med modersmålslärarna. Detta har jag dock inte 
sett i min studie. I de svar jag har fått in har nästan alla svarat att de inte har något 
samarbete alls med modersmålslärarna. Detta trots att Bülow, Ljung och Sjöqvist (1992) 
redan för 10 år sedan konstaterade att ett samarbete mellan modersmålslärare och övriga 
lärare skulle gynna elevernas lärande. Ibland sker undervisningen i modersmål utanför 
skoltid och detta kan vara en av anledningarna men det borde inte vara ett hinder och 
framför allt ingen ursäkt till klasslärarnas bristande engagemang i elevernas 
modersmålsundervisning. Jag trodde också att intresset för att svara på de frågor jag hade i 
min enkät skulle engagera lärare som arbetar med många elever som läser svenska som 
andraspråk eller modersmål. Tyvärr så har jag fått erfara att kunskaperna om hela skolans 
språkutvecklande uppdrag inte är så stort. All skolans verksamhet är egentligen 
språkutvecklande och det skulle kunna vara så mycket mer om alla som arbetar i skolan 
var medvetna om det. 
 
En insikt jag tar med mig, utifrån min studie, ut i arbetslivet som lärare är att det är viktigt 
att jag som lärare har en medvetenhet om mitt arbete för att främja elevernas 
språkutveckling. Som lärare behöver jag också vara medveten om var eleverna jag möter 
står i sin språkutveckling. Det är viktigt att ta fasta på det som Torpsten (2008) kommer 
fram till i sin studie, att elever med invandrarbakgrund ses som grupp och inte som 
individer i undervisningen i svenska som andraspråk. Som lärare är det min uppgift att se 
till att alla elever får undervisning utifrån sina individuella behov och inte utifrån gruppens 
behov. Att regelbundet reflektera över mitt undervisningsspråk och om det är anpassat 
efter elevernas språkliga förutsättningar är viktigt för att inte tappa bort några elever på 
vägen. Undervisningsspråket ska vara språkutvecklande för eleverna, inte för lätt men 
heller inte för svårt. Mitt mål som lärare måste alltid vara att alla elever ska nå 
kunskapsmålen.  
 

Fortsatt forskning 

Precis som Herrlitz och Van der Ven påtalade 2007, så är modersmålsundervisning är ett 
område som behöver studeras närmare. Eftersom den här studien inte har varit så 
omfattande finns det flera spår att arbeta vidare med. Ett nästa steg skulle kunna vara 
djupintervjuer, om till exempel samarbete, med klasslärare och modersmålslärare. Vad 
skulle hända med elevernas språkutveckling om det fanns ett ständigt samarbete mellan 
klasslärare och modersmålslärare? Och vad skulle hända om det fanns ett internationellt 
samarbete i och en gemensam syn på modersmålsundervisning?  
 
Ett annat intressant spår att forska vidare kring är hur eleverna uppfattar ett annat ämne än 
språk, till exempel matematik, om det får studiehandledning på sitt modersmål eller om 
eleven endast undervisas på sitt andraspråk, i det här fallet svenska. Vidare kan man 
undersöka hur lärare som undervisar i andra ämnen än i språkämnen arbetar med 
språkutveckling i sin undervisning. Ytterligare ett spår är att tittat närmare på om lärare 
som själva läser mycket på sin fritid också ofta har högläsning i klassen och om de är mer 
medvetna om det språkutvecklande uppdraget och hur de arbetar med det. Hänger intresset 
för lärarnas egen språkutveckling och läsning på fritiden ihop med hur man arbetar med 
elevernas språkutveckling? Har en lärare som själv läser mycket oftare högläsning i 
klassen och hur ser den ut i så fall? Ännu en intressant vinkling är genusperspektivet i 
detta. Skiljer sig kvinnors och mäns arbetssätt med det språkutvecklande uppdraget åt? Till 
sist vore det intressant att studera vad lärare menar med att eleverna är delaktiga i 
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undervisningsplaneringen, hur är eleverna delaktiga och hur mycket hänsyn till elevernas 
åsikter tar läraren i slutänden? 
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Bilaga 1 

Följebrev 

 
Till lärare vid (skola) 
 
Jag heter Kajsa Hjelmblom och skriver just nu på mitt examensarbete i lärarutbildningen 
vid Högskolan i Gävle. I mitt examensarbete undersöker jag hur lärare arbetar med det 
språkutvecklande uppdraget och om det skiljer sig mellan skolor med många eller få elever 
med invandrarbakgrund. Jag kommer också att göra en liknande enkätundersökning bland 
modersmålslärare.  
 
Jag är väldigt glad att ni vill ställa upp och svara på mina frågor. Det tar ungefär 10-20 
minuter. Jag vill dina svar senast den 5 april 2012, det går bra att skicka in dem via e-post 
till: plu05khm@student.hig.se eller med posten till: 
 
Kajsa Hjelmblom 
(adress) 
(adress) 
 
Mitt examensarbete kommer att vara klart i juni 2012. Om du vill ta del av resultatet ber 
jag dig att kontakta mig via min e-post adress: plu05khm@student.hig.se 
 
Med vänlig hälsning 
/Kajsa Hjelmblom, lärarstudent vid Högskolan i Gävle 
 
E-post: plu05khm@student.hig.se 
Telefon: (Telefonnummer) 
  
Min handledare heter Daniel Pettersson och honom når du via e-post: 
Daniel.Pettersson@hig.se  
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Bilaga 2 

Enkät klasslärare  

 
1. Jag är  □ Kvinna □ Man  
 
2. Utbildning: 
_______________________________________________________________ 
 
3. Ämnesinriktning i 
lärarutbildning:______________________________________________ 
 
4. Antal år i yrket: _____________ 
 
5. Antalet år på nuvarande arbetsplats:__________________ 
 
6. Bor du i samma område som du arbetar i?       □ Ja □ Nej  
 
7. Ungefär hur ofta läser du skönlitteratur på din fritid? 
□ Flera gånger om dagen 
□ En gång om dagen 
□ Flera gånger i veckan 
□ En gång i veckan 
□ Flera gånger i månaden 
□ En gång i månaden 
□ Mer sällan 
 
8. Hur mycket läser du på ett år? 
□ 1-4 böcker 
□ 4-9 böcker 
□ 10-12 böcker 
□ 12 eller mer 
 
9. I min klass finns det elever som är tvåspråkiga  □  Ja  □ Nej 
 
Om Ja svara även på fråga 10 – 16 annars gå vidare till fråga 17. 
 
10. Jag har ______ stycken elever i min klass med svenska som andraspråk 
 
11. Av dessa erbjuds _____ stycken elever undervisning i svenska som andraspråk 
 
12. Hur sker undervisningen i svenska som andraspråk? 
□ I separat undervisning av lärare med utbildning i svenska som andraspråk 
□ I separat av lärare utan utbildning i svenska som andraspråk 
□ Integrerat i övrig svenskundervisning av lärare med utbildning i svenska som andraspråk 
□ Integrerat i övrig svenskundervisning av lärare utan utbildning i svenska som andraspråk 
□ Annat sätt, nämligen: 
______________________________________________________ 
 
13. I min klass erbjuds _____ stycken elever undervisning i sitt modersmål 
 
14. Jag som klasslärare samarbetar med modersmålsläraren 
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□ Aldrig 
□ Sällan 
□ Ibland 
□ Ofta 
□ Mycket ofta 
 
15. Jag som klasslärare får information om vad modersmålsläraren gör i sin undervisning   
□ Aldrig 
□ Sällan 
□ Ibland 
□ Ofta 
□ Mycket ofta 
 
16. Jag brukar informera modersmålsläraren vad vi arbetar med i klassen   
□ Aldrig 
□ Sällan 
□ Ibland 
□ Ofta 
□ Mycket ofta 
 
17. Vad utgår du främst ifrån i din undervisning? 
□ Elevernas intressen  
□ Läroplanen   
□ Vad jag som lärare tycker att eleverna bör kunna 
 
Kommentar: 
(använd gärna baksidan om du inte får plats att skriva på raderna) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
 
18. Brukar eleverna i din klass läsa böcker regelbundet i skolan? □ Ja    □ Nej 
 
19. Om eleverna läser böcker, hur väljer de vilken bok de ska läsa? 
□ De brukar få välja fritt 
□ Jag som lärare har i förväg valt ut några olika böcker som eleverna får välja bland 
□ Jag som lärare väljer alltid den bok som klassen ska läsa 
 
20. Brukar du som lärare ha högläsning i klassen?  □ Ja □ Nej 
 
21. Brukar eleverna vara med och planera undervisningen?  □ Ja  □ Nej 
 
22. Vilken slags undervisning brukar eleverna få vara med och påverka: 
□ De är delaktiga i alla undervisningsplanering 
□ De är delaktiga i viss undervisningsplanering 
□ De är delaktiga i till exempel val av tema vid temaarbeten 
□ De är inte delaktiga i undervisningsplaneringen  
 
23. Känner du till hela skolans språkutvecklande uppdrag? □ Ja □ Nej 
 
24. Hur arbetar du med det språkutvecklande uppdraget i din undervisning? 
(använd gärna baksidan om du inte får plats att skriva på raderna) 
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Kommentar: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________ 
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Bilaga 3 

Enkät modersmålslärare 

 
1. Jag är  □ Kvinna □ Man  
 
2. Utbildning: 
_______________________________________________________________ 
 
3. Antal år som modermålslärare: _____________ 
 
4. Bor du i samma område som du arbetar i?       □ Ja □ Nej  
 
5. Ungefär hur ofta läser du skönlitteratur på din fritid? 
□ Flera gånger om dagen 
□ En gång om dagen 
□ Flera gånger i veckan 
□ En gång i veckan 
□ Flera gånger i månaden 
□ En gång i månaden 
□ Mer sällan 
 
6. Jag som modersmålslärare samarbetar med klassläraren  
□ Aldrig 
□ Sällan 
□ Ibland 
□ Ofta 
□ Mycket ofta 
 
7. Jag som modersmålslärare får information om vad klassläraren gör i sin undervisning   
□ Aldrig 
□ Sällan 
□ Ibland 
□ Ofta 
□ Mycket ofta 
 
8. Jag brukar informera klassläraren vad jag arbetar med i modersmålsundervisningen   
□ Aldrig 
□ Sällan 
□ Ibland 
□ Ofta 
□ Mycket ofta 
 
9. Vad utgår du främst ifrån i din undervisning? 
□ Elevernas intressen  
□ Läroplanen   
□ Vad jag som lärare tycker att eleverna bör kunna 
□ Vilka förväntningar som finns från elevens hem 
 
Kommentar: 
(använd gärna baksidan om du inte får plats att skriva på raderna) 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______ 
 
 
10. Vilken slags undervisning brukar eleverna få vara med och påverka: 
□ De är delaktig i alla undervisningsplanering 
□ De är delaktiga i viss undervisningsplanering 
□ De är delaktiga i till exempel val av tema vid temaarbeten 
□ De är inte delaktiga i undervisningsplaneringen  
 
11. Känner du till hela skolans språkutvecklande uppdrag? □ Ja □ Nej 
 
12. Hur arbetar du med det språkutvecklande uppdraget i din undervisning? 
(använd gärna baksidan om du inte får plats att skriva på raderna) 
Kommentar: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________ 
 


