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• Svenska med klassen

• Svenska som andraspråk

• Modersmålsundervisning

• Specialundervisning



”Skillnaderna mellan infödda 

elever och elever med utländsk 

bakgrund, födda i Sverige, som 

gått hela sin skoltid i Sverige 

indikerar att den svenska skolan 

inte lyckats ge alla elever en 

fullgod utbildning” 

(Skolverket, 2013, s.147)



Skolframgång

Språk-
behärskning

Läs- och 
skrivförmåga



”It is axiomatic that the best 

medium for teaching a child is 

his mother tounge”

(UNESCO, 1953, s. 11) 



Andraspråkstillägnande och framgång i skolan

Ankomstålder Tidsåtgång – skolans läsämnen

5 – 7 år 3 – 8 år

8 – 11 år 2 - 5 år, kan oftast läsa och skriva på modersmålet

12 - 15 år 6 - 8 år, höga krav i skolan

(Collier, 1987, 2002)



Språklig kompetens

Muntlig 

språkbehärskning

Språklig 

medvetenhet

Fonologisk förmåga

Ordförråd på båda 

språken

Bakgrundskunskaper

Språklig socialisation

Motivation och 

uthållighet

Samverkan kring undervisningen

Läsning på andraspråket



Språkstörning och Dyslexi

• Lika vanligt förekommande hos flerspråkiga som hos 

enspråkiga. 

• Parallella svårigheter på båda språken.

• Kan se olika ut beroende på skriftsystem och 

ortografi.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Fornpersisk_kilskrift.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Fornpersisk_kilskrift.png


Skolan ska tidigt uppmärksamma

”Om skolan utreder behovet av 

särskilt stöd för elever med ett annat 

modersmål, är det viktigt att 

samarbeta med en person som kan 

ge språkligt stöd, för att få en så god 

bild som möjligt av elevens 

skolsituation och eventuella behov 

av stöd” 

(Skolverket 2014, s.29) 



Elev med somaliska som förstaspråk

Norska Eleven skriver

jul yuul

ny nyi

kåpe kåve

pröve pöve

strev sev

(Bøyesen, 2006)



Materialet

albanska

arabiska

bosniska

kurdiska/badini-kurmanci

kurdiska/sorani

persiska

polska

ryska

somaliska

spanska

tamil 

thai

turkiska

urdu

vietnamesiska



Årskurs ett har sex delprov

• Bokstavsdiktamen

• Skriva första och sista bokstaven i ord

• Koppla stora och små bokstäver

• Två typer av ordläsningsprov



Årskurs två har fyra delprov

• Ordkedjetest

• Meningsläsning

• Två typer av textläsningsprov



Åk 1

Bokstavsdiktamen

Kryssa över bokstaven som 

läraren säger.

Bilden är bara för att 

eleverna ska hitta rätt rad. 

15 sekunder per uppgift.



Skriv första bokstaven

Läraren säger ordet. Bilden

beskriver ordet. 

15 sekunder per uppgift.

Åk 1



Ordkedjor

Dra streck mellan 3 ord.

2 minuter.

Åk 2





Mastersuppsats 

Redskap för samverkan och förståelse
(Preliminära resultat)

(Lindén, 2015)



Att samverka – varierade uppfattningar

• Samverkan som situation

• Samverkan som relation

• Samverkan som ambition



”Att skolledningen verkligen går ut 

med att nu jobbar ni så här och 

tänk på det och se till att. För det 

står i åtgärdsprogrammen att man 

ska samarbeta med modersmåls-

läraren. Men det blir det ständiga 

dåliga samvetet, ja visst ja, jag 

borde ha pratat med. Men det blir i 

korridoren så här, hur går det nu 

då?”

(Specialpedagog, Nordskolan)



”Springa runt, planera i bilen eller 

på tåget, undervisa, vidareutveckla 

oss, läsa på och sedan samarbeta 

med skolorna. Någonstans måste 

man göra en överenskommelse”

(Modersmålslärare, Östskolan)



Samverkan
som situation

En fråga om 
organisation

En fråga om 
regelverk

En fråga om 
synsätt



Dimensioner Jämbördig Över- och Underordnad

Nära Kollegial relation Handledande relation

Distanserad Yrkesmässig relation Marginell relation



”Jag saknar att utbyta information. 

Jag hör aldrig någonting utan jag 

går och hämtar mina elever men 

jag har ingen aning om de har lätt 

eller svårt med svenskan eller hur 

det funkar i klassrummet. Om jag 

kanske ser om det är någonting 

som inte stämmer frågar jag 

läraren.”

(Modersmålslärare, Nordskolan)



”Man blir helt enkelt en partner i ett 

pedagogiskt samtal. Vi är inte bara 

människor som talar olika språk, vi 

är också lärare. Vi har vissa 

kunskaper som vi behöver ha 

dialog om och som vi kan fördjupa.”

(Modersmålslärare, Sydskolan)



Samverkan
som ambition

Att koordinera Att söka svar Att skapa nytt



”Jag har fått en helt annan 

förståelse för hur du jobbar med de 

arabiska bokstäverna bland annat. 

Det var en helt ny värld som 

öppnade sig så jag tyckte att det 

var väldigt intressant.”

(Specialpedagog, Västskolan)



”Och det är stora förväntningar runt 

det här, alltså lite för stora 

förväntningar måste jag säga. Så 

att nu ska man få veta precis hur 

det är med alla elever.”

(Specialpedagog, Södra gymnasiet)



”Men vi har haft mycket 

diskussioner, vi har kommit igång 

mycket genom det här 

kartläggningsmaterialet och hur vi 

kan fortsätta arbeta”

(Speciallärare, Norra Komvux)



”Så bra att kunna jämföra svenska 

och somaliska. Det har jag aldrig 

gjort förut och jag har jobbat så 

himla länge, så äntligen något nytt! 

Och det bygger på det jag kan.”

(Specialpedagog, Södra Gymnasiet)



”Jag är lite mer medveten nu när 

jag ser elever som läser eller stavar 

på ett fel sätt. Kan det vara dyslexi 

eller annat? Jag har en lampa som 

blinkar”

(Modersmålslärare, Södra gymnasiet)



Materialet som gränsobjekt

• Robust, hållbart

• Plastiskt, anpassningsbart





Vad tycker eleverna?
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