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Sammanfattning  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad modersmålslärare och elever i turkiska tycker 

om modersmålsundervisningslektionerna i turkiska. Studien tar reda på modersmålslärarnas och 

eleverna i turkiskas tankar kring undervisningen och undervisningens betydelse.  

Studien ger dels en djupare förståelse och mer kunskap om lektionerna bidrar till elevens språkliga 

utveckling och andraspråksinlärning (inlärningen av svenska) och dels så undersöker studien om 

arbetsmaterialet är tillräckligt för lärandet. Samtidigt undersöks samarbetet mellan 

modersmålslärare och elev och samarbetet mellan modersmålslärare och andra ämneslärare.    

Till undersökningen har kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar genomförts med sex 

modersmålslärare i turkiska och tjugo elever som går på modersmålsundervisning i turkiska.  

Resultatet visar att modersmålsundervisningens betydelse anses mycket viktig av 

modersmålslärarna och de flesta elever.  

Både lärare och de flesta elever tycker att undervisningen underlättar för eleverna i turkiskan.  

Arbetsmaterialet ses som otillräckligt av flesta lärare och elever. Samarbetet mellan 

modersmålslärare och elever är bra. Samarbetet mellan modersmålsläsare och andra ämneslärare är 

också fungerande.  

 

Nyckelord: Modersmålsundervisning, betydelse, modersmålslärare, modersmålselev, turkiska, 

språklig utveckling, arbetsmaterial, samarbete.  
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Förord  

Jag vill tacka min handledare László Károly för hans engagemang och stöttning genom hela mitt 

arbete. Jag vill även tacka alla som ställt upp på mina intervjuer och enkätundersökningar och 

bidragit till resultatet av mitt examensarbete.  
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1. Inledning  

Vi lever idag i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle. I de svenska skolorna är 

modersmålsundervisningen ett ämne som elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till. 

(Skolverket, 2016)  

Antalet turkar i Sverige är stort. Statistiska centralbyrån rapporterade år 2017 att det lever ca 77 278 

turkar i Sverige. 48 299 av dessa är personer som är födda i Turkiet och senare har kommit till 

Sverige och 28 979 av dessa är födda i Sverige men med båda föräldrarna födda i Turkiet. 

(Statistiska centralbyrån, 2017)  

 

Turkiska är en av de tio största språken som eleverna studerar och går på modersmålsundervisning. 

Totalt så omfattar de tio största språken 130 000 elever. (Språklärarnas riksförbund, 2018)  

Undervisningsmaterialet baseras på kursplaner och ämnesplaner för ämnet modersmål. Skolverket 

publicerar resurser för undervisning i turkiska som modersmål på deras hemsida. Där hittar man 

bildtema - en ordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer, animationstema - 700 

verb på turkiska med hjälp av korta videofilmer, lexin - turkisk och svenskt lexikon, skolord - 

ämnesord på turkiska, matematikbegrepp - material för undervisning i matematik på turkiska. 

(Skolverket, 2018) Modersmålsläraren i turkiska har dessa som basmaterial till sin undervisning. 

Vissa modersmålslärare väljer att följa dessa medan vissa letar fram eget material. Detta kommer 

jag att nämna senare i min uppsats (se analysdelen).  

 

Då min specialisering på universitetet är turkiska så har jag valt att fördjupa mig i vad 

modersmålslärare och modersmålselever i turkiska har för syn på turkiska 

modersmålsundervisningslektioner. Jag tycker det är viktigt att få en uppfattning av undervisningen 

och undervisningens betydelse.  

Anledning till att jag främst har valt detta ämne är på grund av personligt intresse och 

samhällsintresse. Jag har själv sedan tidig ålder läst modersmålsundervisning i turkiska och det har 

både varit givande och intressant. Turkiska har alltid följt med mig i skolan då jag slutligen 

specialiserat mig i turkiska på universitetet. Bortsett från mitt personliga intresse är 

modersmålsundervisning ett samhällsintresse i Sverige då det berör många eftersom vi i Sverige 

idag lever i ett mångkulturellt samhälle.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med det här examensarbetet är att få en djupare förståelse och mer kunskap 

om modersmålslärares och modersmålselever i turkiskas syn på den turkiska 

modersmålsundervisningen. Jag vill ta reda på tankar kring undervisningen och undervisningens 

betydelse. Jag vill ta reda på om lektionerna bidrar till elevernas språkliga utveckling och 

andraspråksutveckling. Jag vill även undersöka om arbetsmaterialet är tillräckligt för lärandet och 

dessutom så vill jag undersöka samverkan mellan eleverna och modersmålslärarna och samverkan 

mellan modersmålslärarna och de andra ämneslärarna.   

 

Jag har valt att utgå från följande frågeställningar: 

• Vilken betydelse anser modersmålslärarna och modersmålselever i turkiska att 

modersmålsundervisningslektionerna har? 

• Bidrar modersmålsundervisningen i turkiska till modersmålselevernas språkliga utveckling och 

andraspråksutveckling (inlärningen av svenska)? 

• Hur ser modersmålslärarna och modersmålseleverna i turkiska på arbetsmaterialets tillräcklighet 

för lärandet?  

• Hur är samarbetet mellan modersmålslärare och modersmålselev i turkiska och hur är samarbetet 

mellan modersmålslärare och andra ämneslärare?  

1.2 Material  

Mitt material utgörs av kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar med öppna enkätfrågor (se 

bilaga 1 och bilaga 2) med sex modersmålslärare i turkiska och tjugo modersmålselever i turkiska 

från skilda skolor i Stockholm stad.  

Modersmålslärarna i turkiska jag har valt att intervjua är inom huvudstadsregionen och fyra av 

dessa modersmålslärare har både arbetat inom grundskola och gymnasium och de två resterande 

inom grundskola. Modersmålseleverna i turkiska jag har intervjuat är elever både inom grundskola 

och gymnasium.  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Nedan följer kort bakgrundsinformation om mitt urval av modersmålslärare och modersmålselever i 

turkiska: 

Modersmålslärare 1 

Lärare 1 har arbetat som modersmålslärare i 37 år och ska snart gå i pension. Hon har både jobbat 

inom grundskola och gymnasium. Just nu arbetar hon i Stockholm men hon har även arbetat utanför 

Stockholm.   

Modersmålslärare 2  

Lärare 2 har arbetat i ca 2 år som modersmålslärare och undervisar grundskoleelever. Hon arbetar i 

Stockholm.   

Modersmålslärare 3  

Lärare 3 har arbetat som modersmålslärare i 31 år. Han har både arbetat inom grundskola och 

gymnasium. Han har arbetat i en rad skolor både i Stockholm och utanför Stockholm. Just nu 

undervisar han några gymnasieklasser i Stockholms län.  

Modersmålslärare 4 

Lärare 4 har arbetat som modersmålslärare i 22 år. Han har både arbetat inom grundskola och 

gymnasium. Han arbetar i Stockholm.  

Modersmålslärare 5 

Lärare 5 har arbetat som modersmålslärare i ca 1 år. Hon är ny i yrket och undervisar 

grundskoleelever. Hon arbetar i Stockholm. 

Modersmålslärare 6 

Lärare 6 har arbetat som modersmålslärare i 16 år. Han har både arbetat inom grundskola och 

gymnasium. Just nu undervisar han några gymnasieklasser i Stockholm.   

Urval av modersmålselever i turkiska 

20 modersmålselever i turkiska har svarat på min enkätundersökning och dessa elever är från skilda 

grundskolor och gymnasium i Stockholms län. 14 av dessa är gymnasieelever medan 6 av dessa är 
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grundskoleelever. Åldern på modersmålseleverna som svarat på min enkätundersökning är mellan 

15-19. Jag har använt mig av elever som går i grundskolan men då i årskurs 9, alltså högstadiet samt 

gymnasieelever. Anledningen till att det inte deltagit elever i min enkätundersökning från 

grundskolan mellan årskurs 1-8 är på grund av att dessa elever är under 15 år och då behöver man 

målsmans tillstånd till att delta. Dessutom så ville jag fokusera på ungdomar. Forskaren behöver 

målsmans tillstånd till att utföra en intervju eller enkätundersökning med en elev under 15 år. Detta 

är en regel som finns under något som kallas för Samtyckeskravet. Patel & Davidson (2003:51). 

 

1.3 Metod  

Mitt metodval utgörs av kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar med öppna frågor. Trost 

(2005:7) skriver att kvalitativa intervjuer dels kännetecknas av att det är enkla och raka frågor som 

ställs och att svaren man får av dessa frågor är innehållsrika. Därför valde jag att använda mig utav 

kvalitativ metod.  

 

Mina intervjuer utförde jag med modersmålslärarna och enkätundersökningar med 

modersmålseleverna. Jag valde att intervjua modersmålslärarna eftersom jag ville ha samtal och 

kunna ställa öppna och raka frågor och lättare få personliga svar. Enkätundersökningen med mina 

öppna enkätfrågor valde jag för att jag ville ge eleverna chansen att vara anonyma och ta ställning. 

Jag valde att göra öppna enkätfrågor eftersom jag ville att modersmålseleverna själva formulerar 

sina svar. Mina elever jag valde att utföra enkätfrågorna med var elever mellan 15-19 år. Detta dels 

på grund av Samtyckeskravet som kräver målsmans tillstånd för elever under 15 år och för att jag 

ville fokusera på ungdomar.  

Jag började med att kontakta två av mina modersmålslärare jag själv tidigare har haft som jag ville 

intervjua. En som jag hade i grundskolan och en från gymnasiet. Min ena modersmålslärare erbjöd 

mig även att jag kunde komma på lektionstid och utföra enkätundersökning med 

modersmålseleverna.  

För att få hjälp av så många som möjligt gick jag även tillväga genom att skriva ett inlägg i en stor 

turkisk grupp på Facebook. Jag såg detta som ett bra tillvägagångssätt då gruppen är en samling för 

människor med turkisk bakgrund som lever i Sverige. Det visade sig vara väldigt effektivt då 

modersmålslärare började kontakta mig och jag gjorde upp för intervjuer och även 

enkätundersökning med två av dessa modersmålslärares klasser.  
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Modersmålslärare i turkiska från Järfälla gymnasium, Fittjaskolan Botkyrka Norra, Skärholmens 

gymnasium, Enbacksskolan, Kvarnhagsskolan och Tensta gymnasium ställde upp på mina 

intervjuer. Intervjuerna ägde rum i skolorna modersmålslärarna arbetade i och varje intervju varade 

i högst 1 timme. Eftersom jag inte ville anteckna under tiden jag intervjuade modersmålslärarna 

valde jag med deras tillåtelse att spela in samtalet i min mobiltelefon. Trost (2005:53-54) skriver att 

det finns många fördelar med att spela in intervjuer man kan bland annat ha koll på intervjun 

ordagrant och skriva ut intervjun. Då man inte heller antecknar så koncentrerar man sig på frågorna 

och svaren.  

Samtalen jag hade med modersmålslärarna var flexibla med personliga och raka svar. Jag lät lärarna 

prata fritt utifrån mina frågor.   

Sedan utförde jag enkätundersökningar med modersmålseleverna i turkiska under 

modersmålselevernas lektionstid. Åldersgruppen som fick pappret på mina enkätfrågor var i åldern 

mellan 15-19. Det gick ganska snabbt för eleverna att besvara min enkät, ca 10-20 minuter tog det 

för eleverna att skriva sina synpunkter på pappret.   

Den  kvalitativa forskningsmetoden jag använde mig utav gick jättebra och alla svar jag fick var 

givande både gällande modersmålslärare i turkiska och modersmålselev i turkiska. När jag gjort 

klart mina intervjuer och enkätundersökningar spelade jag upp intervjuerna jag spelat in och skrev 

ner allting ordagrant. Denna metod hjälpte mig att inte missa någon detalj alls. 

Enkätundersökningarna hjälpte mig att se elevernas egna formulerade svar kring deras tankar och 

åsikter. Jag fick se deras öppna ställning gällande mina frågor jag hade ställt.  

 

1.4 Tabell över medverkande  
 
Denna tabell visar namnet på skolorna som ställt upp på min intervju och enkätundersökning, om 

skolorna jag intervjuat är grundskola eller gymnasium, antalet modersmålslärare i turkiska som 

arbetar på skolan, antal elever som läser modersmål i turkiska på skolorna samt antalet elever som 

deltagit och ställt upp på min enkätundersökning jag undersökte.   

 

Tabell över antalet medverkande på intervjuer och enkätundersökningarna.  
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Namn på 
skolorna: 

Järfälla 
gymnasium

Fittjaskolan 
Botkyrka 
Norra

Skärholmen
s 
gymnasium

Enbacksskol
an

Kvarnhagss
kolan

Tensta 
gymnasium

Grundskola 
eller 
gymnasium:

Gymnasium Grundskola Gymnasium Grundskola Grundskola Gymnasium

Antal 
modersmåls
lärare i 
skolan:

1 1 1 1 1 1

Antal elever 
som läser 
modersmål i 
turkiska

7 8 6 5 7 6

Antal elever 
som deltog 
då jag 
utförde 
enkätunders
ökningen

6 3 4 1 2 4
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2. Litteraturgenomgång  

I denna del kommer jag att redovisa de betydande ämnena som tas upp i min forskning och 

introducera några grundläggande begrepp. 

2.1 Tvåspråkighet  

Nationalencyklopedin definierar tvåspråkighet som användning eller behärskning av två språk samt 

beskriver att tvåspråkigheten både kan gälla individer och samhällen. När det gäller samhället kan 

ett samhälles tvåspråkighet vara stadfäst i lag. När man beskriver individuell tvåspråkighet avser det 

personer som behärskar både det svenska språket och sitt modersmål. De behärskar båda språken 

lika väl. (Nationalencyklopedin, 2018)   

I vårt flerspråkiga och mångkulturella samhälle finns det många som behärskar både det svenska 

språket och sitt modersmål. De behärskar båda språken väl.  Axelsson, Rosander, Sellgren (2005:8) 

förklarar att tvåspråkighet uppkommer då man i vardagen möter och har behov av att använda mer 

än ett språk.   

2.2.1 Modersmål  

Tidigare användes begreppet Hemspråk vilket uppkom med hemspråksreformen 1977. Nu används 

begreppet modersmål och modersmålsundervisning istället för begreppen hemspråk och 

hemspråksundervisning. Hannesdóttir (1998:34)  

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om en av föräldrarna har ett annat modersmål än 

svenska och om man dagligen använder språket med barnen.  

Axelsson, Rosander, Sellgren (2005:8) förklarar att modersmål är det språk som barnet socialiseras 

på i hemmet.  

 

2.2.2 De största språken eleverna får modersmålsundervisning på i Sverige 

Det finns 168 språk i Sverige som modersmålseleverna får undervisning på. Totalt är det cirka 210 

000 elever som läser modersmålsundervisning i skolorna i Sverige. De tio största språken som 

eleverna läser är arabiska, bosniska, engelska, persiska, finska, polska, somaliska, spanska, albanska 

och turkiska. Dessa tio största språk omfattar totalt cirka 130 000 elever. Turkiska är alltså ett av de 

tio största språken som eleverna går på modersmålsundervisning på. (Skolverket, 2018)  
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2.3.1 Modersmål som undervisning 

I de svenska skolorna har en stor mängd elever tvåspråkig bakgrund. För att dessa elever ska få 

möjlighet att kunna utveckla båda språken till en högre nivå än de redan kan så krävs det hjälp av 

både hemmet och skolan. Redan 1969 gavs det undervisning i Sverige för finsktalande elever. 

Läroplanen för grundskolan 1969 omfattade undervisning i det finska språket. 1970 utvecklades det 

i ett supplement till läroplanen, Undervisning av invandrarbarn (SÖ 1970) som det beskrevs att 

man fick ordna undervisning i andra modersmål än finska då behovet och förutsättningarna fanns. 

Man ville helt enkelt ordna en frivillig stödundervisning för att underlätta för eleven.  

1973 utvecklades supplementet i läroplanen då begränsningarna och kraven för att eleven skulle ha 

rätt till undervisningen beskrevs. 1977, enligt den så kallade hemspråksreformen blev kommunerna 

skyldiga att ordna undervisning för eleverna i modersmålet som har ett annat språk än det svenska 

språket. Hannesdóttir (1998:34)   

 

Som det förklaras i Två språk eller flera? så har många barn begränsande möjligheter för att kunna 

utveckla sitt modersmål (2006:14) och här träder modersmål som undervisning fram. Man skapar 

möjlighet för barnen att lära sig och kunna använda sitt modersmål bättre.  

Barnen har rätt till undervisning i modersmålet i de svenska skolorna. Man samlar barn med samma 

språk som går i olika skolor på en skola och ger de modersmålsundervisning under de timmar som 

lektionen ska ske (2006:22).  

2.3.2 Modersmålsundervisning i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan 

I de svenska skolorna har flerspråkiga elever rätt till att studera sitt modersmål. 

Modersmålsundervisning kan elever studera i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, dock 

skiljer det sig med olika förutsättningar beroende på skolform. 

I förskolan är det en rättighet för barn med ett annat modersmål än svenska att studera sitt 

modersmål. Man strävar efter att arbeta med att eleven både utvecklar sig i det svenska språket och 

sitt modersmål.  

Grundskolan erbjuder elever till undervisning om en eller båda föräldrarna har ett annat modersmål 

än svenska, om språket används i hemmet eller om eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Undervisningen kan förekomma som språkval, elevens val, skolans val eller som undervisning 
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utanför undervisningstiden. Dock så är det endast en skyldighet då det minst är fem elever som har 

rätt till undervisning, om dessa elever önskar undervisning i språket och om det finns en lämplig 

lärare. (Skolverket, 2016) 

I gymnasieskolan erbjuds elever till undervisning om en eller båda föräldrarna har ett annat 

modersmål än svenska, om språket används i hemmet eller om eleven har goda kunskaper i språket. 

I gymnasieskolan förekommer modersmålsundervisningen som antingen individuellt val, utökat 

program eller som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andra språk 

och engelska. Det är en skyldighet att anordna modersmålsundervisning i språket om det minst är 

fem elever som har rätt till undervisning, om dessa elever önskar undervisning i språket och om det 

finns en lämplig lärare. (Skolverket, 2016)  
 

2.3.3 Modersmålsundervisning i turkiska 
Turkiskan är en av den största språkgruppen modersmålseleverna får undervisning i. 

Modersmålsundervisningen i turkiska förekommer i förskolan, grundskolan och gymnasiet. I 

gymnasiet kan man antingen läsa turkiska som modersmål eller som modernt språk.  

Skillnaden mellan modersmålsundervisningen och moderna språk undervisningen är att det är två 

olika kursplaner. (Gymnasieguiden) Kursplanen i moderna språk menar att flera språk ger nya 

perspektiv på omvärlden. Dessutom så ökar kunskapen för individen att ingå i olika sociala 

sammanhang. Man vill att eleven ska utveckla sig i målspråket turkiska och få kunskaper om 

Turkiet och lära sig att använda turkiska i olika situationer medan kursplanen modersmål i turkiska 

vill att eleven ska ha ett rikt och varierat ordförråd och ha tillgång till sitt modersmål turkiska för att 

kunna underlätta språkutvecklingen. Man vill att eleven ska utveckla sig i och om sitt modersmål 

(Skolverket, 2018).  

Modersmålsundervisningen i turkiska har ett mer brett innehåll och ett syfte till att lära mer medan 

moderna språk är mer grundläggande.Moderna språk i turkiska är en undervisning alla kan välja att 

studera medan modersmålsundervisningen i turkiska är en undervisning eleven med turkiska som 

modersmål har rätt att läsa.  En elev med exempelvis båda sina föräldrar från Sverige kan välja att 

läsa moderna språk medan modersmål endast är till för elever med modersmål som turkiska har rätt 

till. Moderna språk ger även meritpoäng i gymnasiet medan modersmålsundervisningen i turkiska 

inte gör det. Om man väljer att studera moderna språk i gymnasiet har man alltså chans att få 

meritpoäng då moderna språk, vissa kurser i engelska samt vissa kurser i matematik ger meritpoäng. 
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2.4 Skollagen  

Detta förekommer i skollagen angående erbjudande av modersmål:  

8. kap. Förskolan  

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Skollag (2010:800) 

Modersmålsundervisning i grundskolan: 

7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns 
grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. 
Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål 
än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet. 

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan: 

19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk  om  
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och  
2. eleven har goda kunskaper i språket. 

2.5 Läroplanen  
Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras 

kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. (Skolverket) 
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3. Analys  
I denna del kommer jag att redovisa resultatet och analysen av intervjuerna med modersmålslärarna 

i turkiska och enkätundersökningen med modersmålseleverna i turkiska relaterande till mina fyra 

frågeställningar. Till hjälp av redovisningen kommer jag att ha med ett urval av vissa citat 

relaterande till mina frågeställningar. Vad som kan tänkas göra åt problemen modersmålslärarna och 

modersmålseleverna tar upp kommer att analyseras på resultat och diskussion delen.  

3.1 Intervjuerna  

- Vad är dina tankar kring modersmålsundervisningen i turkiska? 

Sex av sex lärare svarar att modersmålsundervisningen i turkiska är mycket viktig. Alla lärare 

svarar att modersmålsundervisningen i turkiska är viktig och att det är bra att denna undervisning 

ges. Modersmålslärare 5 säger:  

 

 Jag tycker att det är en bra möjlighet de får, turkiskan man talar hemma med familjen är  

    oftast talspråk. På modersmålsundervisningarna kan man utveckla undervisningen både  

 gällande tal och skrift. Man kan ha blandade ämnen som historia fast på turkiska, eller  

           svenska då man översätter termer, satser och annat.  

 

Tre av lärarna tar upp vikten av att man utvecklar sig i både turkiskan och i Turkiets kultur. Att det 

är viktigt för elever som läser turkiska att de är medvetna om hur viktigt det är att vara tvåspråkig 

och förstå sin kulturtillhörighet. Modersmålslärare 6 uttrycker det på följande sätt:  

 

 Modersmålsundervisning i turkiska innebär att eleverna utvecklar sina kunskaper i turkiska  

 och i sin kultur. Eleverna bör vara medvetna om vikten av att vara två- flerspråkig och  

 vikten av att anpassa sig till ett mångkulturellt samhälle. Med modersmålsundervisning i  

 turkiska ska eleverna få möjlighet att stärka sin självkänsla, identitet och erövra dubbel  

 kulturtillhörighet.   

 

Alla modersmålslärare tar upp att det är för lite antal undervisningstimmar och att det borde göras 

något åt detta. Modersmålslärare 1:  

 

 Lektionerna är oerhört viktiga för att eleven ska kunna utveckla sig i turkiskan både  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 gällande tal, skrift och kulturmässigt. Tyvärr har vi för lite tid för att kunna lära ut det vi  

 vill. Något måste göras åt denna situation.  

 

- Vad anser du modersmålsundervisningen i turkiskans betydelse är för språkutvecklingen 

och andraspråksinlärningen (inlärningen av svenska) 

Sex av sex lärare svarar att betydelsen av modersmålsundervisningen i turkiska är stor. Alla lärare 

svarar att betydelsen av modersmålsundervisningen i turkiska har positiv verkan på 

språkutvecklingen och inlärningen av svenska. Modersmålslärare 3 betonar att eleverna försöker 

jämföra turkiskan och svenskan genom att jämföra det grammatiskt. Han uttrycker det på följande 

sätt: 

 

 Alla elever försöker att behärska både, turkiskan och svenskan. De jämföra både språkens  

 struktur, grammatiken och översättningsarbetet.   

 Det är mycket viktigt att lära både språket och struktur och att jämföra och använda båda  

 språken.  

 

Alla modersmålslärare tar upp att betydelsen är stor av denna undervisning då modersmålseleven i 

turkiska både utvecklar sig i tal och skrift. Modersmålslärare 4 tar upp att man har för lite 

undervisningstimmar och att detta minskar inlärningen. Han uttrycker detta genom att säga  

 

 Med modersmålsundervisningen utvecklar eleverna sin förmåga att förstå och uttrycka sig  

 muntligt och skriftligt på sitt modersmål men pga. tidsbrist minskar effektiviteten.  

 

Modersmålslärare 6 lägger stor vikt på att betydelsen är stor eftersom modersmålsundervisningen 

även leder till att man även utvecklar sig i inlärningen av svenska och dessutom hjälper eleverna i 

andra skolämnen. Han tar upp att det är många som inte medvetna om att turkiska 

modersmålsundervisningen har en stor betydelse till att utveckla sig i det svenska språket. 

Modersmålslärare 6:  

 Elever som behärskar sitt modersmål bra tillägnar sig snabbare ett andraspråk.  
 Modersmålsundervisningen bidrar också till elevernas utveckling i andra skolämnen. Nya  
 studier visar att elever med invandrarbakgrund som har modersmålsundervisning lär sig  
 svenska ordentligt och kommer snabbare in i det nya samhället. Tyvärr är det inte alla som är  
 medvetna om modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen. Det finns många  
 invandrarföräldrar som antar att modersmålsundervisningen kan bli ett hinder för elevernas  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 andraspråksinlärning.  
 

- Är arbetsmaterialet tillräckligt för lärandet?  

En stor del av modersmålslärarna i turkiska vilket är fem av sex jag har intervjuat tycker att 

arbetsmaterialet inte alls är tillräckligt. Fem av sex modersmålslärare svarade negativt och tog upp 

att materialet inte räckte till medan en av sex modersmålslärare svarade att materialet är tillräckligt. 

En modersmålslärare som undervisar grundskolelever i turkiska tycker att arbetsmaterialet är 

tillräckligt. Här nedan följer de negativa och positiva synpunkterna kring arbetsmaterialet.  

 

1) Åsikter om att arbetsmaterialet inte är tillräckligt: 

 Modersmålslärare 6:  

 

 Arbetsmaterialet i turkiska modersmålsundervisningen är inte alls tillräcklig, men vi  

 planerar noga vad som behövs tas upp i lektionerna.  

 

Modersmålslärare 1:  

 

 Arbetsmaterialet räcker inte alls så jag använder exempelvis svenska texter som  

 arbetsmaterial. Jag översätter de på turkiska. Sedan använder jag de på lektionerna. Men  

 det räcker tyvärr inte alls.  

 

Modersmålslärare 4:  

 

 Arbetsmaterialet täcker kursplanen delvis.  Ex. i kursplanen står det att ”eleverna ska   

 grundlägga goda läsvanor genom litteraturläsning eller tillägnar sig litteratur på annat   

 sätt”. Men tyvärr är arbetsmaterialet begränsat. Det finns få böcker på turkiska i Botkyrka  

 Kommun trots att språket betraktas stort inom kommunen (antal fler elever som går på  

 turkisk modersmålsundervisning jämfört med andra minoritetsspråken). Situationen kan   

 vara värre för andra minoritetsspråk som talas i kommunen. Dessutom finns det kommuner  

 som inte är invandrartäta så situationen kan se sämre ut i de kommunerna).  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Man ser att det skiljer sig en hel del mellan modersmålslärarnas åsikter och detta beror på att vissa 

nöjer sig med arbetsmaterialet som de har tillgång till och finner det tillräckligt medan vissa finner 

det otillräckligt och vill ha mer material. Detta beror i stor säkerhet också på de olika nivåerna 

eleverna är på. Det framkommer under intervjuerna att arbetsmaterialet har en del brister. 

Modersmålslärarna försöker göra gott i att finna så mycket arbetsmaterial som möjligt eftersom de 

anser att arbetsmaterialet i turkiska är begränsat. En modersmålslärare i turkiska tycker att 

arbetsmaterialet är tillräckligt. Dock så undervisar hon endast modersmålselever i grundskolan.  

 

2) Åsikter om att arbetsmaterialet är tillräckligt:  

 

Lärare 5: 

 Det arbetsmaterialet jag har är tillräckligt för jag har böcker som är anpassade för varje  

 årskurs. Man kan även hitta olika material på nätet och vara mer kreativ eftersom  

 läroplanen inte är detsamma som andra ämnen. När det gäller modersmålselever i turkiska  

 som går på grundskolan kan man be eleverna att titta på någon turkisk nyhet och  

 sammanfatta nyheten, eller ge dem någon text de kan översätta eller att de ska tala om  

 någon viktig person eller någon känd person.  

 

- Hur är samarbetet mellan modersmålslärare och modersmålselev?  

Sex av sex modersmålslärare svarade att samarbetet fungerade bra. Samarbetet mellan 

modersmålslärare och modersmålselev i turkiska är bra enligt alla modersmålslärare jag har 

intervjuat. Modersmålslärarna tycker modersmålseleverna frågar och har respekt för lärarna. 

Modersmålslärarna  försöker ha god kontakt med eleverna i turkiskan och anser det är jätteviktigt. 

Alla svarade positivt och tycker samarbetet fungerar bra.  

 

Åsikter om att samarbetet mellan modersmålslärare och modersmålselev är fungerande:  

 

Modersmålslärare 1:  

 

 Vi måste stötta eleverna i turkiska och för att detta ska fungera krävs ett gott samarbete. Jag 

 uppmuntrar mina elever att alltid fråga mig vid minsta lilla. De frågar och jag motiverar   

 eleverna. Samarbetet fungerar jättebra.  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Modersmålslärare 3:  

 

 Mina elever frågar och har bra kontakt med mig. Samarbetet fungerar bra. Vi  

 modersmålslärare har en stor roll och jag gör mitt bästa för att ha en god kontakt med mina 

 elever i turkiska. Vi har en bra relation.  

 

- Samarbetar du något med de andra lärarna? 

Modersmålslärarna svarade olika på denna fråga. Vissa modersmålslärare samarbetar med de andra 

lärarna medan några inte gör det. Tre av sex modersmålslärare jag intervjuade svarade att de 

samarbetar med andra lärare. Tre modersmålslärare svarade att de inte samarbetar utan enbart följer 

verksamhetens projekt.  

 

1) Åsikter om att modersmålslärarna samarbetar med de andra lärarna:  

 

Modersmålslärare 1:  

 

 Det beror egentligen på skolan och lärarna man jobbar tillsammans med. I de flesta skolor  

 jag arbetat på har jag haft ett bra samarbete med många elevers mentorer och ämneslärare.   

 

En modersmålslärare tycker att samarbetet med andra ämneslärare och mentorer är viktigt eftersom 

man bör prata om modersmålselevens situation. Att samarbeta med andra lärare kan hjälpa till i 

elevens utveckling. Modersmålslärare 6 uttrycker det på följande sätt:  

 

 Jag försöker alltid att samarbeta med mentorerna och de andra ämneslärarna som   

 undervisar eleverna. Jag gör detta för att man behöver komma ihop och prata om elevens  

 situation. Att samarbeta hjälper till i elevens utveckling. Det kan även hjälpa till i mina  

 undervisningar. Om till exempel eleverna har fått i uppgift att representera något i ett annat  

 ämne kan även jag lägga till detta i min lektion och be eleven att representera samma  

 uppgift på turkiska. Detta hjälper både språket och i det andra ämnet då eleven upprepar  

 sin kunskap.  

 

Modersmålslärare 4 tar upp att samarbetet är viktigt och hjälper till att följa modersmålselevens 
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situation i skolan. Modersmålslärare 4:  

 

 Jag samarbetar med de andra lärarna och försöker ha koll på hur det ligger till för eleven i  

 exempelvis svenska lektionerna. Vi är i ett teamarbete kan man säga.  

 

2) Åsikter om att modersmålslärarna inte samarbetar med de andra lärarna:  

 

Tre modersmålslärare svarade att de inte samarbetar något med övriga ämneslärare. De påpekar att 

de endast följer skolplanen för modersmålslektionerna.  

 

Modersmålslärare 2:  

 

 Jag samarbetar inte med andra lärare. Jag följer enbart efter verksamhetens projekt och  

 försöker se till att eleven når målen. 

 
 
3.2 Enkätundersökningarna  
 
- Vad är dina tankar kring modersmålsundervisningen i turkiska? 

Modersmålseleverna i turkiska har många olika tankar kring modersmålsundervisningen i turkiska. 

Vissa tycker lektionerna är lärorika medan vissa elever tycker att lektionerna är onödiga och att de 

lär sig för lite. Många elever tycker att det är tidsbrist på lektionerna och klagar på att lektionen ges 

för lite. De har önskemål om att undervisningstimmarna ska fördubblas. Åtta av tjugo elever har 

någon form av klagomål gällande modersmålsundervisningslektionerna och anledningarna är de jag 

precis har nämnt.  

 

1) Modersmålselever som har någon form av klagomål gällande 

modersmålsundervisningslektionerna:  
 

En modersmålselev som har gått på modersmål i både grundskola och gymnasium skriver följande:  

 

 Jag har alltid älskat att gå på modersmålsundervisning i turkiska. Jag har gått på flera  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 grundskolor och just nu går jag på gymnasiet. Jag tycker tyvärr det inte är så lärorika  

 undervisningar då lektionerna är för korta och lärarna inte hinner lära ut allt.  

 

En annan elev som går på gymnasiet skriver följande:  

 

 Jag tycker lektionerna är onödiga och att vi lär oss för lite. Jag förväntar mig mer av  

 undervisningarna.  

 

En annan grundskole elev skriver följande:  

 

 Jag har alltid gått på modersmålsundervisningarna i turkiska som har getts och jag tycker  

 vi borde ha flera lektionstillfällen.  

 

1) Modersmålselever som inte har klagomål gällande modersmålsundervisningslektionerna:  

 

En grundskoleelev skriver:  

 

 Jag älskar turkiska lektionerna och har lärt mig mycket. Vi får chansen att lära oss språket  

 och utveckla oss och samtidigt lära oss om Turkiet.  

 

- Hjälper modersmålsundervisningen dig i språklig utveckling och inlärningen av svenska? 

Modersmålseleverna svarade både ja och nej på denna fråga. Av de 20 elever jag utförde denna 

enkätundersökning med svarade 17 elever att undervisningen i turkiska hjälper de på ett eller annat 

sätt. 3 elever svarade att de tycker lektionerna är onödiga och att de inte lärt sig något i språklig 

utveckling eller av inlärningen av svenska.  

 

1) Åsikter om att modersmålsundervisningen hjälper eleven i språklig utveckling och 

inlärning av svenska:  
 
En elev i grundskolan svarade:  

 

 Ja, modersmålsundervisningen hjälper mig mycket. Jag lär mig tala mitt egna modersmål  
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 rätt. 

 

En annan elev som går på gymnasiet hade denna synpunkt:  

 

Jag har lärt mig läsa bättre. Kunde redan prata men lärde mig uttala vissa ord rätt som jag inte 

kunde förr. Samt att jag lärde mig mycket grammatik.  

 

En annan grundskoleelev skriver att han har lärt sig läsa och även mer grammatik.  

 

 Jag kunde inte läsa så bra. Det går bättre och bättre nu tack vare undervisningen. Jag har  

 också börjat lära mig turkiska grammatiken som jag inte var så särskilt bra på innan.  

 

2) Åsikter om att modersmålsundervisningen inte hjälper eleven i språklig utveckling och 

inlärning av svenska:  

 

En elev som går på gymnasiet svarade:  

 

 Jag tycker inte modersmålsundervisningen är särskilt givande. Jag tycker inte  

 undervisningen har hjälpt mig varken i språklig utveckling eller av inlärningen av svenska.  

 

En grundskoleelev svarar att hon tycker att lektionerna är onödiga och för korta:  

 

 Vi har bara en timme undervisning i veckan. Jag tycker lektionerna är för onödiga och  

 okompetenta.  

 

- Tycker du att arbetsmaterialet är tillräckligt för lärandet?  

13 av 20 elever tycker att arbetsmaterialet är tillräckligt och 7 av 20 elever svarar att 

arbetsmaterialet är för lite.  

 

1) Åsikter om att arbetsmaterialet inte är tillräckligt: 

 

En gymnasieelevs synpunkt är att arbetsmaterialet är en stor brist:  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 Vår lärare brukar skriva ut textpapper på turkiska som vi arbetar med. Jag tycker det inte är  

 så varierande  eftersom vi typ alltid arbetar på samma sätt. Ibland kan vi ha en-två  

 redovisningar. Lektionerna är för begränsade och vi har för lite material.  

 

En annan gymnasieelev svarar:  

 

 Om vi utesluter två grundskolor jag har gått på så blir svaret nej. Majoriteten av alla  

 turkiska lärare jag har haft har endast gett ett block av papper och häften. Vi gjorde endast  

 lite av oss på lektionerna.  

 

En annan grundskoleelev svarar att lektionerna är begränsande och att materialet är för lite.  

 

 Vi brukar typ bara ha högläsning på lektionerna. Ibland arbetar vi med texter men jag  

 tycker dessa texter är för onödiga och jag lär mig inget. Vi har för lite arbetsmaterial.  

 

2) Åsikter om att arbetsmaterialet är tillräckligt:  

 

En grundskoleelev svarar att hon tycker att arbetsmaterialet är tillräckligt.  

 

 Ja, det är tillräckligt. Det är vår turkiska lärare som väljer vad hon vill använda för att lära   

 ut och jag tycker arbetsmaterialet vi har är tillräckligt.  

 

En annan gymnasieelev svarar att arbetsmaterialet är tillräckligt och att hon lär sig mycket.  

 

 Jag tycker arbetsmaterialet vi har är givande. Jag har lärt mig mycket på lektionerna. Vår  

 lärare har alltid en massa papper vi arbetar med på lektionerna. Vi får även uppgifter att  

 göra hemma. 

 

- Hur är samarbetet mellan modersmålslärare och modersmålselev?  

19 av 20 modersmålselever svarar att de har bra kontakt och samarbete med lärarna. 1 elev av 20 

svarar motsatsen.  

 

1) Åsikter om att samarbetet mellan modersmålslärare och modersmålselev är fungerande:  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En gymnasieelevs synpunkt:  

 

 Jag har alltid haft bra kontakt med mina modersmålslärare. De är alltid hjälpsamma och  

 jag upplever att de brinner för att lära ut. Jag brukar alltid fråga och har gott samarbete  

 med mina modersmålslärare jag har och har haft. 

 

En grundskoleelev svarar att hon har bra kontakt med sin modersmålslärare och alltid får den hjälp 

hon behöver.  

 

 Jag brukar alltid ha frågor och min modersmålslärare hjälper mig så gott hon kan. Min  

 lärare försöker ha kontakt med oss och vi har ett bra samarbete.  

 

2) Åsikter om att samarbetet mellan modersmålslärare och modersmålselev inte är 

fungerande:  

 

En gymnasieelev svarade att samarbetet är dåligt med läraren och att de inte har någon kontakt.  

 

 Samarbetet är dåligt. Jag upplever att min lärare har svårt för kritik. När jag exempelvis  

 tagit upp förslag så har läraren inte reagerat så bra. Min lärare vill bara ta egna beslut och  

 samarbetet fungerar inte alls bra.  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4. Resultat och diskussion 
  
Modersmålslärarna i turkiska har positiva uppfattningar kring turkiska modersmålsundervisningen 

och tycker det är en bra möjlighet modersmålseleverna får. De tar upp fördelarna med att man kan 

utveckla sig i både tal och skrift och även lära sig mycket om sitt modersmålsland, - Turkiet. En 

modersmålslärare tar upp vikten av att eleven får möjlighet att även stärka sin självkänsla, identitet 

och erövra dubbel kulturtillhörighet. Dessa positiva synpunkter tar även Skolverket upp på sin 

kursplan där de beskriver att modersmålsundervisningen ska ge eleven förutsättning att utveckla sin 

kulturella identitet. Man ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där 

modersmålet talas i. (Skolverket)  

García, Ofelia & Li, Wei  (2018:11) förklarar att genom utveckling av olika språk blir eleven bättre i 

skolan och utvecklar sig i språk, kunskap och identitet.  

 

Alla modersmålslärare jag utfört denna intervju med är bara positiv gällande tankar kring 

undervisningen medan det skiljer sig åt mellan modersmålseleverna. Det finns elever med både 

positiv och negativ inställning kring denna breda fråga. Eleverna med negativ inställning tar upp att 

de lär sig för lite och att det är tidsbrist på lektionerna. Orsaken till att de lär sig för lite är på grund 

av bristen på arbetsmaterialet. En annan orsak är tidsbristen. Detta är två problem 

modersmålslärarna också lyfter upp. Även i en studie Skolverket utfört 2008 tas detta upp där 

modersmålslärarna påpekar missnöjelsen angående tidsbristen av lektionerna och att detta försvårar 

att uppnå de uppsatta målen (Skolverket, 2008) Studien Skolverket har utfört har lyft fram 

tidsbristen så det känns besynnerligt att det ännu inte gjorts något åt detta problem.  

 

För att kunna förändra dessa problem krävs det för det första att modersmålsundervisningarna 

fördubblas. Man har alldeles för lite tid för att lära sig och kunna uppnå målen på ett bättre sätt. 

Skolorna bör lägga till fler timmar på schemat. Sedan krävs det också enligt mig mer material. Detta 

kan ske genom att modersmålslärarna varierar på sina lektioner. Ibland kan man använda sig utav 

läromedlet från skolverket och ibland kan man leta fram annat material. En varierande och lärorik 

lektion kan exempelvis vara som en modersmålslärare säger att hon samarbetar med svenska läraren 

och kan arbeta med samma text som svenska läraren använt fast på turkiska. Detta hjälper eleven att 

lära sig bättre samtidigt som eleven repeterar. Detta relaterar jag till Axelsson, Rosander, Sellgren 

(2005: 274) som tar upp vikten av att samarbete mellan lärare dels utvecklar arbetssätten kring 
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textläsning och textskrivning för eleven. Man måste sträva efter att ha så lärorika lektioner som 

möjligt. Detta är enligt mig modersmålslärarens och skolverkets uppgift.  

 

Om man behärskar turkiskan bra tillägnar man sig snabbare ett andraspråk och eleven utvecklar sig 

i andra ämnen. Detta tas upp i How Bilingual Is Bilingual? Mother-Tongue Proficiency and 

Learning through a Second Language där Yazici, Ilter & Glover (2010: 259) nämner att 

modersmålselever lär sig bättre i det andra språket när de har bättre kunskap inom sitt modersmål.  

Åsikterna kring att modersmålsutvecklingen hjälper till av inlärningen av svenska tas även upp av 

Axelsson, Rosander, Sellgren (2005: 102) där de skriver att hos elever med svenska som sitt andra 

språk krävs det att aktivt stödja elevens modersmål för att utveckla eleven i svenska språket.  Även i 

modersmålsundervisningens kursplan så står det att jämförelser mellan modersmålet och det 

svenska språket utvecklar förståelsen för språkens betydelse och uppbyggnad (Skolverket)  

 

Man måste ta hänsyn till de gemensamma problemen. Dels behöver lärarna engagera sig i att ordna 

så mycket material som möjligt och så behöver skolverket förbättra de praktiska problemen såsom 

tidsbristen och mer läromedel. Detta är ju ett allmänt problem då läromedlet på skolverket finns för 

alla skolor i Sverige och även tiden är begränsad på modersmålsundervisningarna i hela Sverige. 

Tiden är begränsad i hela Sverige då undervisningen är ca 1 timme/vecka. (Skolverket, 2018)  

Samarbetet mellan modersmålslärare och modersmålselev i turkiska uppfattas fungerande både hos 

lärarna och eleverna. De påpekar att de måste stötta eleverna och för att detta ska fungera krävs det 

ett gott samarbete. Det finns också modersmålslärare som samarbetar med andra klasslärare medan 

andra endast följer sin egna planering utan samarbete.  

 

Jag har kommit fram till med hjälp av denna forskning att modersmålsundervisningen i turkiska är 

låg prioriterad med för korta och för få lektioner. Anledningarna och lösningarna har jag försökt att 

analysera. Man ser med denna studie att detta problem inte bara är ett problem gällande  den 

turkiska modersmålsundervisningen utan att det är ett allmänt problem med 

modersmålsundervisningarna i alla språk i Sverige. Detta för att ämnet fortfarande är låg prioriterat 

med endast rätt till en timme i veckan. Detta leder till brist på effekt av elevernas lärande då de hade 

garanterat lärt sig mycket mer om de hade haft rätt till mer undervisningstid.  

Alla dessa problem jag har nämnt ser man håller ihop på något vis. Tidsbristen leder till att 

modersmålslärarna har begränsade lektioner och att modersmålseleverna inte lär sig mer. Eftersom 
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lektionerna också är begränsade tror jag läromedlet också är begränsad eftersom det är omöjligt att 

lära ut likt de andra ämnena när eleverna har en tidspress.  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5. Slutsats  
 
Modersmålslärarna i turkiska som jag har intervjuat ser modersmålsundervisningen i turkiska som 

något positivt. De tycker det är viktigt att ha tillgång till denna undervisning och att det underlättar 

språkutvecklingen i turkiska och lärandet inom svenskan. En annan viktig aspekt är att eleverna i 

turkiska även lär sig om Turkiet. Eleverna får chansen att stärka sin identitet och kulturtillhörighet.  

Detta tar även skolverket upp och andra forskare. 

Problemen modersmålslärarna tar upp är kritik till själva organisationen. De tycker tidsbristen är ett 

vanligt problem. Man har alltså för få undervisningstimmar. Ett annat problem är arbetsmaterialet 

som vissa lärare yttrar är för lite.  

 

Modersmålseleverna uppfattar undervisningen olika. Många elever tycker att turkiskan hjälper de 

att utveckla sig i språket, några tycker det är onödigt. När det gäller utvecklingen i svenskan nämner 

eleverna inte så mycket. De tycker mer att undervisningen endast hjälper de i turkiskan.  

Tidsbristen är ett vanligt svar som även eleverna uttrycker. Även arbetsmaterialet ses som en brist 

av många elever.  

 

Samarbetet mellan modersmålslärare och modersmålselever i turkiska fungerar bra i stor del. 

Samarbete mellan modersmålslärare och andra ämneslärare är fungerande då de flesta 

modersmålslärare även samarbetar med andra lärare och tycker detta är viktigt för att ha koll på 

elevens utveckling och kunna bidra till att eleven blir bättre i ämnena.  

 

Sammanfattningsvis så är de flesta positiva till turkiska modersmålsundervisningen. Det som är 

negativt i stort sätt är de praktiska problemen vilket är tidsbrist och bristen på arbetsmaterialet. 

Modersmålslärarna gör de bästa de kan för att ha tillgång till bra arbetsmaterial och löser det på 

egen hand. Tidsbristen är en önskan de uppger att de vill löser sig.  

 

Min undersökning är baserad på sex modersmålslärare i turkiska och tjugo modersmålselever i 

turkiska så jag är medveten om att min undersökning endast ger en inblick i hur några 

modersmålslärare och några modersmålselever tänker kring mitt valda ämne. Jag vill alltså 

uppmärksamma hur en del modersmålslärare och modersmålselever i turkiska kan tycka och tänka 
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kring detta valda ämne.            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7. Bilagor   
 
7.1 Bilaga 1 Intervjuguide till modersmålslärare i turkiska  
 
- Hur länge har du arbetat som modersmålslärare i turkiska? 

- Hur många elever har du som läser modersmål i turkiska? 

- Jobbar du på grundskola eller gymnasium? 

- Tycker du lektionerna är tillräckliga?  

- Hur är samarbetet mellan lärare och elev?  

- Samarbetar du något med de andra lärarna? 

- Vad är dina tankar kring modersmålsundervisningen i turkiska? 

- Vad vill du förmedla med din undervisning?  

- Är arbetsmaterialet tillräckligt för lärandet?  

- Hur bedrivs undervisningen med arbetsmaterialet?  

- Täcker arbetsmaterialet kursplanen?  

- Ser du någon språklig utveckling hos eleverna? 

- Vad anser du modersmålsundervisningen i turkiskans betydelse är för språkutvecklingen 

och andraspråksinlärningen (inlärningen av svenska)?  

- Vad är möjligheterna till internationella möten, projekt och skolpartnerskap för er/

eleverna?  

- Om svaret är ja på föregående fråga, är det någon skillnad på betygsystemet?   

- Är det något du skulle vilja förändra? 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7.2 Bilaga 2 Enkätundersökning till modersmålselever i turkiska 
 
Kön: 

Grundskola eller gymnasium:  

- Hur gammal är du? 

- Vilket språk talas mest i ditt hem svenska/turkiska? 

- Hur länge har du gått på modersmålsundervisning i turkiska? 

- Hur tilltalar du läraren? (namn, ni eller du osv) 

- Varför går du på modersmålsundervisning i turkiska? 

- Är undervisningen schemalagd? 

- Hur ofta har ni lektioner?  

- Tycker du lektionerna är tillräckliga?  

- Hur är samarbetet mellan lärare och elev?  

- Vad är dina tankar kring modersmålsundervisningen i turkiska?  

- Vad har modersmålsundervisningen i turkiska för betydelse för dig? 

- Hjälper modersmålsundervisningen dig i språklig utveckling och inlärningen av svenska 

andra ämnen? (inlärningen av svenska osv) 

- Vad har du lärt dig på lektionerna? Har du utvecklat dig i tal och skrift med hjälp av 

undervisningen? 

- Tycker du att arbetsmaterialet är tillräckligt för lärandet?  

- Är det något du skulle vilja förändra?  
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