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1. Inledning
Modersmålscentrum i Lund tillhandahåller modersmålsstöd,
modersmålsundervisning och studiehandledning i 50 olika språk
utifrån beställningar som görs av kommunala och fristående
förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningen i
Lunds kommun. Rektor kan antingen beställa dessa insatser av
Modersmålscentrum eller av annan utförare, alternativt anställa en
modersmålslärare på den egna skolan.
I juni 2019 hade Modersmålscentrum totalt 3 700 barn/elever som
deltog i modersmålsundervisning. Av bilaga 1 framgår att antalet
elever har ökat över tid. Antalet barn/elever varierar mycket under
läsåret, på grund av att en stor andel både tillkommer och lämnar
modersmålsundervisning under pågående läsår. Elevantalet är som
störst under januari-mars.
Under läsåret 2018/19 har Modersmålscentrum haft 84
tillsvidareanställda, varav 78 modersmålslärare med varierande
anställningsgrad, varav tre förstelärare. Övrig personal på
Modersmålscentrum är chef, två biträdande chefer och tre
administratörer.
Modersmålscentrums vision och mål
Vår vision är att göra flerspråkighet till en tillgång för Lund.
Våra verksamhetsmål är:
 Alla elever ska erbjudas en likvärdig undervisning av hög
kvalitet i ämnet modersmål
 Modersmålsundervisning ska utgå från forskning och
beprövad erfarenhet. Modersmålsundervisningen ska
systematiskt planeras, utvecklas, dokumenteras och
utvärderas.
 Studiehandledning ska alltid ske i samarbete med berörd
klass- och/eller ämneslärare. Studiehandledningen ska
anpassas efter varje elevs individuella behov och
förutsättningar.
Modersmålscentrums övergripande utvecklingsområden
läsåret 2018/19
 Fortsätta arbete med bedömning för lärande kopplat till
genrepedagogik
 Tydliggörande av pedagogiska planeringar och klargörande
av mål för eleverna
 Fördjupa kunskaperna kring läsande och läsutvecklande
arbete
 Säkerställa likvärdig bedömning
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Fortsatt internationaliseringsarbete för att befrämja
elevernas möte med modersmålstalare från andra länder
Pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling
Fortsatt värdegrundsarbete inom personalgruppen
Arbeta med: Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats II
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2. Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet på Modersmålscentrum är en ständigt pågående
process. Utgångspunkten för arbetet är de lagar och mål som styr vår
verksamhet, både nationella och kommunala. Utifrån föregående års
kvalitetsarbete har ledningen tillsammans med arbetslagsledare,
samtalsledare, förstelärare och personalen tagit fram utvecklingsområden som legat till grund för utvecklingsarbetet 2018/19. Dessa
utvecklingsområden har framför allt handlat om undervisningsutveckling med fokus på elevernas lärande och kunskapsutveckling.
Arbetslagsledare, samtalsledare och förstelärare har under året lett
diskussioner tillsammans med sina kollegor och initierat
utvecklingsarbete utifrån konstaterade behov.
Alla Modersmålscentrums lärare har under läsåret 2018/19 varit
organiserade i arbetslag och ämneslag. Varje arbetslag har en
arbetslagsledare som representerar gruppen i kvalitets- och
utvecklingsarbete. Vid läsårsstarten hösten 2018 fick arbetslagen i
uppgift att utifrån Modersmålscentrums utvecklingsområden sätta
upp mål för arbetslaget arbete under läsåret. Lärarna arbetar
kollegialt mot målen under läsåret. En gång per månad är det
arbetslagsmöte och inför detta träffar ledningen arbetslagsledarna
för att förbereda det kollegiala lärandet i arbetslaget.
Lärarna är vidare indelade i ämneslag, så kallade språkgrupper, med
utgångspunkt i det språk de undervisar i. I de fall det finns
närbesläktade språk bildar de lärare som undervisar i språken en
språkgrupp, till exempel persiska och dari, norska och danska eller
thai och japanska. I språkgrupperna har modersmålslärarna i uppgift
att arbeta med pedagogiska planeringar, utveckla arbetssätt och
metoder utifrån aktuella styrdokument, utarbeta rutiner och
arbetssätt för det pedagogiska arbetet, utveckla digitalisering som
lärresurs, arbeta med rättvis och likvärdig bedömning samt
diskutera och granska arbetsmaterial som används i undervisningen.
Den pedagogiska personalen träffas regelbundet i samtalsgrupper
för kollegialt lärande. Modersmålscentrum har åtta samtalsgrupper
och lika många lärare fungerar som samtalsledare. Samtalsledarna
har fått och får fortsatt utbildning genom den förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingen för samtalsledare. På
Modersmålscentrum träffar ledningen regelbundet samtalsledarna
inför varje samtalsgruppsmöte för att planera, stötta och bidra till
utvecklingen i grupperna.
Måluppfyllelsen följs under året upp genom bland annat enkäter,
statistik, utvärderingar, medarbetarsamtal och verksamhetsbesök.
Modersmålscentrum har under våren 2019 genomfört enkäter med
elever i årskurserna 5 och 9 samt gymnasieskolans åk 1-3,
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vårdnadshavare, personal och rektorer som en del av uppföljning av
verksamheten. I grundskolan har modersmålslärarna låtit eleverna
besvara enkäten under lektionstid via en länk. Övriga målgrupper
har fått enkäten via e-post. Svarsfrekvensen för vårdnadshavare,
gymnasieelever samt rektorer är dessvärre för låg för att använda
som underlag för analys. Detta trots påminnelser till rektorer och
gymnasieelever samt förlängd svarstid med fyra veckor.
Varje arbetslag har med utgångspunkt i enkätresultat för elever i
grundskolan och personalen, statistik och bedömningsunderlag
utvärderat och analyserat Modersmålscentrums måluppfyllelse och
identifierat utvecklingsområden, både på kort och på lång sikt.
Ledningsgruppen har med arbetslagens analyser som underlag
därefter analyserat måluppfyllelsen och beslutat om
utvecklingsinsatser för kommande läsår.
Inom ramen för medarbetarprocessen sätter lärarna tillsammans
med sin närmaste chef på hösten mål utifrån Modersmålscentrums
utvecklingsområden. Dessa mål följs upp i medarbetarsamtal och
under arbetsåret bland annat genom besök av närmaste chef i
modersmålsundervisningen och i uppföljande samtal.
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3. Nämndmål 1: Fullgöra det nationella
kunskapsuppdraget med goda och förbättrade
resultat, hög kvalitet och hög effektivitet
3.1 Kunskaper, utveckling och lärande
3.1.1 Verksamhetens mål läsåret 2018/2019
I arbetet för att öka elevernas måluppfyllelse har Modersmålscentrum
fortsatt arbetet med att utveckla formativ bedömning och kollegialt
lärande inom ramen för samtalsgrupperna. Arbetet har utvecklats
bland annat genom att alla lärare har fördjupat sitt arbete kring
genrepedagogik genom kollegiala diskussioner kring boken Stärk
språket, stärk lärandet av Pauline Gibbons. Lärarna har provat
modeller och arbetssätt från boken i modersmålsundervisningen och
har sedan utvärderat och reflekterat tillsammans i samtalsgrupper. De
för läsåret nyanställda lärarna har via Modersmålscentrums
introduktionsprogram fått utbildning både i bedömning för lärande
och i genrepedagogik.
Ett annat mål inför läsåret var att eleverna i
modersmålsundervisningen ska känna sig säkrare på vad de ska göra i
undervisningen och vet vilka mål man arbetar mot genom
tydliggörande av pedagogiska planeringar och klargörande av mål.
Elevenkäterna visar att 99 procent av modersmålseleverna i åk 9 och
97 procent av eleverna i åk 5 tycker att modersmålslärarna förklarar
vad som ska göras på lektionerna på ett begripligt sätt. Detta resultat
är mycket bättre än föregående läsår då motsvarande siffra var 80
procent. Samtliga modersmålslärare menar att de informerar eleverna
om vilka mål modersmålsämnet har. Vi har under många år arbetat
mycket aktivt med ett kollegialt lärande kring tydliggörande av mål
inom ramen för bedömning för lärande och det är glädjande att se att
både de yngre och de äldre eleverna svarar att målen för
undervisningen är tydliga. Språkgrupper, arbetslag och
samtalsgrupper har alla haft tydliggörande av mål och återkoppling
kring måluppfyllelse i fokus för sitt arbete någon period under läsåret.
Ca 25 procent av eleverna i åk 9 menar att det är svårt för dem att
förstå vad det är de ska klara av i ämnet modersmål; denna siffra är
densamma som föregående läsår. Det verkar alltså som om eleverna är
införstådda i målen för ämnet, men behöver få bättre förståelse för och
konkretisering av kunskapskraven för att känna sig säkrare på vad det
är de behöver göra för att nå dessa.
Ett utvecklingsområde inför kommande läsår blir därför att utveckla
arbetet med gemensamma pedagogiska planeringar. Två av våra
systematiska kvalitetsgrupper ska ta fram tydliga gemensamma
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pedagogiska planeringar med framskrivet målfokus och konkretisering
av kunskapskraven, inom ämnet, men över språkgränserna.
Ytterligare ett mål har varit att fördjupa kunskaperna kring läsande
och läsutvecklande arbete i modersmålsundervisningen.
Modersmålslärarna lyfter i sina utvärderingar fram att de önskar
större fokus på läsningen med eleverna. Läsning är den förmåga som
eleverna i modersmålsundervisning generellt har det svårast med.
Kompetensutveckling kring läsning och läsutveckling har erbjudits
modersmålslärarna under läsåret. Ledningen kan vid lektionsbesök se
att arbete med läsförmåga är ett viktigt fokus i undervisningen och ett
ökat samarbete med skolbibliotekarierna finns. I vissa språk är det
problematiskt att hitta lämpligt undervisningsmaterial som
uppmuntrar till läsning, särskilt för de lite äldre eleverna. Det finns
vidare språk där berörda lärare menar att det är svårt att, ur ett
värdegrundsperspektiv, hitta lämpligt material för eleverna att läsa.
Den aktör som vi via upphandling är hänvisade till för inköp av
pedagogiskt material tillhandhåller heller inte material på alla språk vi
erbjuder undervisning i. Eleverna anser dock över lag att de har bra
arbetsmaterial i undervisningen. Detta kan bero på att många av
lärarna ägnar mycket tid åt att producera eget material för eleverna
och detta blir då i viss mån skräddarsytt för den aktuella elevgruppen.
Modersmålslärarna önskar fortsatta möjligheter till utbyte av idéer om
hur läsning på modersmålet kan uppmuntras och vi kommer att
ytterligare fördjupa kunskaperna kring läslust och läsutvecklande
arbete. En av våra systematiska kvalitetsgrupper kommer under
läsåret att arbeta med läsning och läsutveckling i
modersmålsundervisningen. Vårterminen 2020 kommer gruppen att
presentera sitt arbete för resten av kollegiet.

3.1.2 Kvalitet på undervisningen och lärmiljön
På Modersmålscentrum arbetar vi ständigt med utveckling och
förbättring av undervisning. Vi har gemensam mötestid en gång/vecka
och det är utöver denna tid svårt att få till kontinuerliga och
strukturerade möten lärare mellan, eftersom de undervisar på många
olika skolor och sällan eller aldrig är på samma skola som andra
ämneskollegor. Modersmålscentrums centralt placerade lokaler gör att
fler lärare använder vårt kontor för att arbeta. Ledningen kan se att
många lärare då bildar informella nätverk över språkgränserna för att
tillsammans utveckla sitt arbete och förbättra kvaliteten på elevernas
undervisning. Alla har dock inte samma möjlighet till dessa informella
möten, på grund av schema och restider. Den gemensamma
mötestiden är därför viktig och det är glädjande att se att 95 procent
av lärarna anser att den är till nytta för den egna undervisningen.
Vi rekryterar varje läsår en rad nya medarbetare och har mot
bakgrund av detta låtit en av våra förstelärare arbeta fram ett
introduktionsprogram för nyanställda lärare. Programmet utvärderas
kontinuerligt av de nyanställda samt ledning och förstelärare. En del av
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utvecklingen av programmet har under året varit ett mer digitaliserat
upplägg, där de nya lärarna arbetar med metoder och via digitala
plattformar som de sedan kan använda i arbetet tillsammans med sina
elever. I lärarnas utvärderingar framkommer att deltagande lärare har
haft mycket stor nytta av denna introduktion i arbetet.
Det är förhållandevis många elever – 20 respektive 30 procent – av
eleverna i åk 9 och åk 5 som anser att modersmålsundervisningen inte
stimulerar dem att lära mer. (Modersmålseleverna är dock långt mer
stimulerade i ämnet modersmål än elever generellt i riket.)
Modersmålslärarna själva anser att man har möjlighet att ge alla elever
stimulerande uppgifter. Det är svårt att säga varför eleverna menar att
man inte är stimulerad att lära mer. Enkäterna visar att ca 90 procent
av eleverna är nöjda med modersmålsundervisningen som helhet, men
de känner sig alltså inte tillräckligt stimulerade. Detta kan bero på att
alla elever samläser i modersmålsundervisningen; det betyder att det
under lektionerna finns elever från olika årskurser. Grupperna är alltså
både ålders- och kunskapsheterogena och språkkunskaperna kan
variera väldigt inom gruppen: alltifrån nyanlända till andra- och
tredjegenerationens modersmålselever. Detta kan medföra att det är
svårt att möta alla elevers behov och att alla elever då inte känner sig
lika stimulerade i sitt lärande.
Ett utvecklingsområde inför kommande läsår är att öka elevernas
stimulans och nyfikenhet i ämnet modersmål. Detta ska vi göra genom
att lärarna under året, i arbetsgrupper och vid
kompetensutvecklingsdagar, gemensamt fokuserar på elevaktiva
arbetssätt, ökad elevdelaktighet och ökad motivation bland annat
genom bättre användning av digitalisering i klassrummet.
Modersmålscentrum har en digitaliseringsgrupp som hållit i
workshops, där lärare fått prova olika digitala verktyg som kan
användas i undervisningen. Ett problem med det digitala arbetet är
elevernas tillgång till digitala lärresurser. Det varierar beroende på
vilken elevernas huvudman är vilken åtkomst eleverna har till olika
digitala system. Detta blir ett problem i undervisningen då all
högstadie- och gymnasieundervisning samordnas i
kommungemensamma grupper. Förutsättningar för elevernas lärande
kan då bli olika beroende på vilken skola de kommer ifrån och vilka
villkor för digitala resurser och system som gäller på respektive skola.
Modersmålscentrum har under de senaste åren arbetat för att alla
elever i modersmålsundervisningen ska få åtkomst till gemensamma
lärplattformer som exempelvis Google Classroom. Detta arbete
fortsätter tillsammans med systemförvaltare, jurister och
dataskyddsombud. Modersmålslärarna kommer också att erbjudas
handledning och workshops kring hur de kan använda de kommunala
systemverktygen på bästa sätt för att involvera och engagera elever
och vårdnadshavare i modersmålsundervisningen.

10(25)

3.1.3 Måluppfyllelse examen och betygspoäng
Över 95 procent av eleverna menar att de kan nå kunskapskraven i
ämnet modersmål om de försöker. Detta bekräftas av
modersmålslärarna. Dessa siffror är något högre än föregående läsår.
Modersmålscentrum har arbetat aktivt med att definiera Skolverkets
krav på ”grundläggande kunskaper” för deltagande i
modersmålsundervisning. I vår verksamhet finns en definition som
innebär att modersmålsundervisningen bedrivs uteslutande på
modersmålet och att eleven måste kunna följa med aktivt i
undervisningen, eleven måste visa förståelse för enkla muntliga
instruktioner samt kunna delta i kommunikation utifrån
vardagsnära/elevnära ämnen. Om dessa krav inte bedöms vara
uppfyllda meddelar Modersmålscentrum elevens skola detta och ber
att få avanmäla eleven från modersmålsundervisningen. Detta innebär
att de elever som läser modersmål i Lund har goda förutsättningar att
nå kunskapskraven.
Betygen i modersmålsämnet i både åk 9 och på gymnasiet är generellt
mycket goda (se bilaga 1). Flickornas betygspoäng i åk 9 har ökat och
det är den första ökningen av flickornas betygspoäng sedan 2014. För
pojkarna i samma årskurs kan vi se en svag nedgång detta läsår.
Betygspoängen för pojkar är dock fortfarande högre än perioden 20142017. Andelen elever som läser modersmål och klarar kunskapskraven
är fortsatt hög jämfört med andra grundskoleämnen.
Gymnasieelevernas resultat har sammantaget ökat något sedan
föregående läsår. Flickornas resultat har ökat något, medan pojkarnas
sjunkit. Både i åk 9 och gymnasiet deltar förhållandevis få elever i
modersmålsundervisningen, vilket gör att varje elevs resultat får
större genomslag i genomsnittet, jämfört med genomsnitt baserade på
större populationer. Detta kan ge större variationer i genomsnittet
över tid.

3.1.4 Likvärdig bedömning
Modersmålscentrums lärare har erbjudits föreläsningar och
workshops kring rättvis och likvärdig bedömning i
modersmålsundervisningen, vissa obligatoriska och andra valbara,
under läsåret. Alla lärare har fått fortbildning och möjlighet att på
arbetstid läsa Skolverkets nya Allmänna råd kring bedömning och
betygssättning. Det finns sedan flera år ett välutvecklat samarbete
mellan Modersmålscentrum i Lund och modersmålsverksamheten i
Helsingborg och lärarna från våra kommuner har under läsåret haft
möjlighet att träffas i språkgrupper, för att diskutera pedagogik och
bedömningsfrågor för att säkerställa en likvärdighet i undervisning
och betygssättning. Över 90 procent av modersmålslärarna menar att
det är tydligt hur bedömningen av elevernas kunskapsutveckling ska
gå till och att de får det stöd som behövs för att göra likvärdiga
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bedömningar. I lärarnas utvärderingar framkommer att de tänker att
likvärdigheten kan ökas genom regelbundna diskussioner kring
undervisning och kunskapskrav. Vi kommer att arbeta vidare med
bedömningsfrågor under kommande läsår och ett mål är att samtliga
lärare ska delta i Skolverkets webbkurs: ”Bedömning och betyg”.
Denna utbildning är tänkt att genomföras i samtalsgrupperna, över
språkgränserna, och beräknas vara klar i början av vårterminen 2020.
Fortsatta utvecklingsinsatser bör vara bedömningsseminarier både
inom språkgrupp och samtalsgrupper och i samarbete med andra
kommuner för att säkerställa rättvis och likvärdig bedömning, Särskilt
fokus bör ligga på gemensamma diskussioner kring tolkning av
kunskapskraven.

3.1.5 Studiehandledning
Modersmålscentrums mål är att den studiehandledning som
genomförs ska ske i samarbete med berörd ämneslärare.
Studiehandledningen ska anpassas efter varje elevs behov och
förutsättningar. I lärarenkäten framgår att drygt 70 procent av
modersmålslärarna anser att planering/uppföljning/utvärdering av
studiehandledningsinsatser tillsammans med ämneslärare fungerar
bra. Denna siffra var föregående år drygt 60 procent. Det förbättrade
resultatet kan förklaras med att erfarenheten av att arbeta med
studiehandledning har ökat, både för modersmålslärarna och för
pedagoger ute på skolorna. Modersmålslärarna anser att
studiehandledningen fungerar bäst i förberedelseklass och i
språkintroduktionen samt på de skolor där det finns lärare som har
längre erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever i behov av stöd.
Modersmålslärarna upplever att för de nyanlända eleverna i
förberedelseklass och språkintroduktion finns mer gemensam tid
tillsammans med ämneslärare och kontakt kan tas lättare än med
andra lärare. Den gemensamma tiden är av stor vikt för planering och
uppföljning av studiehandledningsinsatserna. En av våra systematiska
kvalitetsgrupper kommer under nästa läsår att arbeta med fokus på
studiehandledning och utveckling av arbetsformer kring denna.
Vårterminen 2020 kommer gruppen att presentera sitt arbete för
resten av kollegiet.
Antalet elever som har fått studiehandledning via Modersmålscentrum
har minskat under det senaste läsåret. Mellan 2013 och 2017 ökade
våra studiehandledningsinsatser markant varje år. Jämfört med
föregående läsår har våra studiehandledningselever på grundskolan
minskat från 319 elever till 268 elever. När det gäller gymnasieelever
på de nationella programmen är studiehandledningsinsatserna från
oss riktade mot 21 elever jämfört med 35 förra läsåret. Av eleverna på
språkintroduktionen har i princip alla elever deltagit i någon
studiehandledningsinsats under läsåret. De minskade beställningarna
av studiehandledning kan bero på att skolorna ordnar insatsen i egen
regi, att elever i behov av studiehandledning har minskat under
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innevarande läsår eller att skolorna prövar andra stödinsatser för de
flerspråkiga elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller
flera ämnen. Modersmålscentrum ser att beställningar av
studiehandledningar inför läsåret 2019/20 fortsätter att minska.

3.2 Skolan, omvärlden och utbildningsval
3.2.1 Verksamhetens mål läsåret 2018/2019
Modersmålscentrums utvecklingsområde inför läsåret var ett fortsatt
internationaliseringsarbete för att främja elevernas möte med andra
modersmålstalare. Modersmålscentrum har under läsåret fortsatt sitt
internationaliseringsarbete, framför allt genom den mycket aktiva
internationaliseringsgrupp som arbetat med kontakter med skolor,
elever och lärare i andra länder. Vi har flera pedagogiska
samarbetsprojekt, där lärare och modersmålselever i Lund möter
elever och lärare från andra länder. Modersmålscentrum tar
regelbundet emot studiebesök från kollegor inom Sverige, men också
från andra länder.

3.2.2 Universitet-/högskola och andra skolformer
Delar av Modersmålscentrums ledning sitter i ledningsgruppen för
Yrkeshögskoleutbildning för studiehandledare med IKT-kompetens för
flerspråkiga elever. I samarbetet med högskolan har
Modersmålscentrum tagit emot lärarstudenter från Yrkeshögskolan i
Trelleborg samt Yrkesakademin i Uppsala under läsåret.
Det pågår ett samarbete mellan Malmö Universitet och
Modersmålscentrum. Lärare från kurser som riktar sig mot utländska
lärares validering och modersmålslärare på universitetet har besökt
våra lärare i undervisningen och inför kommande läsår är några lärare
från Modersmålscentrum inbjudna för att berätta om sitt arbete i
berörda universitetskurser.
Modersmålscentrum har under läsåret arbetat i ett projekt
tillsammans med Backaskolan i Lund. Backaskolan är en kommunal
F-3 skola där det under läsåret erbjöds modersmålsundervisning i 32
olika språk och där 170 av skolans 360 elever läste ämnet modersmål.
Bakgrund till samarbetet var att det fanns ett behov av att skaffa mer
kunskap om barns erfarenheter, att försöka utforma undervisning
utifrån ett flerspråkigt eller interkulturellt perspektiv samt att försöka
få ett tydligare samband mellan modersmålsundervisning på skolan
och övrig undervisning.
Målet för projektet som vi kallade Världsklass var att
 Flerspråkighet ska ses som en tillgång på skolan - det ska synas
och märkas att Backaskolan har många språk på skolan
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Skapa möten och kommunikation mellan elever och pedagoger
för att stärka en gemensam värdegrund

De elever som läser modersmål på Backaskolan har sin undervisning
fredagar kl. 8-9. Arbetet med Världsklass startade därefter och pågick i
60 minuter. Samtliga elever på skolan ingick i åldersblandade grupper
och mötte pedagoger från Modersmålscentrum och Backaskolan i
undervisning kring olika teman. Arbetet pågick under hela läsåret och
avslutades med en gemensam fest på Backaskolan. Arbetet
utvärderades sedan av elever och lärare. Elevernas utvärdering visar
att de var mycket nöjda med arbetet och de ger uttryck för att de fått
intryck från många olika språk och kulturer och fått veta att kompisar
kommer från olika bakgrund. De menar vidare att de lärt sig nya ord
och träffat vuxna som pratar olika språk. Modersmålslärarna är
mycket nöjda med projektet; de lärare som undervisar på skolan
känner sig mer välkomna där och upplever att man fått nya kollegor på
Backskolan samt att modersmålsundervisningen nu är mer synlig. En
annan pedagogisk vinst med projektet har varit att modersmålslärare
som annars inte samarbetat över språkgränserna fått möjlighet att
göra detta och vissa samarbeten har fortsatt inom vår enhet, vilket
kommer elever på andra skolor till del under detta läsår.

3.2. Internationella utbyten och studieresor
Under läsåret har bland annat elever som läser modersmål engelska i
Lund samarbetat med en entomolog i Chile och en arkeolog som verkar
i USA och Israel. Modersmålselever i isländska har samarbete med en
skolklass i Holtaskóli på Island. Elever som läser modersmål spanska
har samarbete med elever i Málaga och Extremadura, Spanien. Det
pågår också samarbete mellan modersmålselever i Lund och
spansktalande elever med indianskt ursprung i Ecuador.
På lärarnivå pågår bland annat samarbete mellan Modersmålscentrum
och det Pedagogiska Gymnasiet i Timisoara, Rumänien. Vi har vidare
tagit emot jobbskuggningsbesök från Spanien, där besökande lärare
också har undervisat modersmålseleverna. Sex lärarstudenter från
Peru har vidare besökt Modersmålscentrum för jobbskuggning. Alla
inbladade har haft möjlighet till erfarenhetsutbyte i samband med
besöken. Under sommaren 2019 genomför modersmålslärare i
spanska studiebesök i skolor och på universitet i El Salvador, Costa
Rica och Panama. Inför besöken har modersmålselever i Lund
förberett presentations- och arbetsmaterial som tas med och efter
besöket kommer eleverna att få ta del av utvärdering och feedback.
Besöken genererar också långsiktiga elevsamarbeten som gynnar
modersmålsundervisning och främjar lundaelevernas möte med
modersmålstalare från många länder.
Modersmålscentrums internationaliseringsansvarige har gjort en
inventering av vilka modersmålslärare med etablerade kontakter inom
EU som är intresserade av att delta i Erasmus+ projekt. Vi har varit i

14(25)

kontakt med förvaltningens internationaliseringsansvarige samt
påbörjat en inventering av skolor i Lund som kunde vara
samarbetspartners i detta projekt. Högskolerådet har erbjudit
Modersmålscentrum en plats till ett Erasmus+ kontaktseminarium i
Dublin, Irland under hösten 2019.
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4. Nämndmål 2: Utveckla och förstärka arbetet
för hållbar utveckling
4.1 Miljö
4.1.1 Verksamhetens utvecklingsområde läsåret 2018/2019
Inför läsåret 2018/19 slogs Modersmålscentrums miljögrupp och
hälsogrupp samman. Under läsåret har Modersmålscentrum arbetat
med planering för att införa arbete kring hållbar utveckling i
modersmålsundervisningen. Miljö- och hälsogruppen har ordnat
kompetensutveckling med inriktning mot pedagogiskt arbete kring
hållbar utveckling. Globala skolan föreläste om vad arbetet med de
globala målen kan innebära i modersmålsundervisningen och vi
samarbetade med lärare från Barn- och skolförvaltningen kring hur
elevernas språkutveckling kan kopplas till arbete med de globala
målen. Modersmålscentrums språkgrupper fortsatte sedan arbetet och
många lärare kommer under nästa läsår att planera sin undervisning
med de globala målen i åtanke. Vi kommer att fortsätta arbeta med
lärande för hållbar utveckling, med utgångspunkt i de globala målen
under nästa läsår.

4.1.2 Modersmålscentrums arbete
Modersmålscentrums miljöledningsgrupp har representanter för både
lärare och administration. Modersmålscentrums miljöombud träffar
regelbundet Utbildningsförvaltningens miljöstrateg för att diskutera
hur arbetet med miljöfrågor kan utvecklas. Miljö- och hälsogruppen tar
också fram material till arbetsplatsträffar som underlag för
information och diskussion.
Miljö- och hälsogruppen på Modersmålscentrum är mycket aktiv och
har under läsåret skapat en webbplattform, med fokus på pedagogiskt
arbete kopplat till hållbar utveckling. Modersmålslärarna hittar där
pedagogiska planeringar kopplade till de globala målen, länkar till
undervisningsmaterial samt tips och råd för den egna
kompetensutvecklingen.
Modersmålscentrum har sedan tidigare ett stort antal cyklar och
elcyklar. Intresset för elcyklar har ökat bland lärarna och av den
anledningen har Modersmålscentrum under läsåret sökt och beviljats
medel från Lunds klimatfond för att köpa in ytterligare elcyklar till
verksamheten under hösten 2019. Detta för att minska bilkörning och
bussåkande i arbetet. De nya elcyklarna bidrar till att vi kan minska
vårt CO2-utsläpp med 3,27 ton till hösten. Det finns idag mycket goda
möjligheter för alla lärare att i tjänsten låna en cykel eller elcykel för
att transporterna ska vara så miljövänliga som möjligt. På grund av
långa avstånd och kort förflyttningstid mellan lektionerna måste
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bilkörning fortsatt vara ett transportalternativ för vissa lärare. Under
kommande läsår kommer miljö- och hälsogruppen att ordna en
cykelorienteringskurs, där modersmålslärare som är vana att cykla
över hela Lund visar nya kollegor smarta cykelvägar mellan skolorna.
Modersmålscentrum strävar efter att källsortera, köpa ekologiska
produkter och fortsätta utbilda personalen i miljöfrågor. Under 2018
var 91 procent av de livsmedel som köptes in på Modersmålscentrum
ekologiska.
Miljö- och hälsogruppen har under läsåret fortsatt arbetet för att
minska pappersförbrukningen i verksamheten. Lärarna beskriver i sin
utvärdering att digitalisering har ökat som ett verktyg i
undervisningen, men förutsättningar för att arbeta med digitala
verktyg inte finns i alla grupper och på alla skolor. Vissa skolor låter till
exempel inte sina elever ta med sitt digitala hjälpmedel till modersmålsundervisningen eller modersmålslärarna använda skolans
utrustning i sin undervisning. Modersmålslärarna har under läsåret
erbjudits att utveckla eller fördjupa sina kunskaper i arbetet med Gsuites verktyg för utbildning och ledningen kan i medarbetarsamtal
och vid verksamhetsbesök konstatera att fler lärare försöker utnyttja
verktygen för planering och genomförande av undervisning. Detta
gynnar modersmålslärarnas arbetsmiljö, eftersom det blir mindre
material att transportera mellan skolorna och det är också ett sätt att
öka elevernas engagemang och motivation i undervisningen.

4.3 Normer och värden
4.3.1 Verksamhetens utvecklingsområde läsåret 2018/2019
Arbetet med att implementera värdegrundsundervisningen fortsätter.
Ett mål är att alla nyanställda modersmålslärare får utbildning i detta
arbete via introduktionsprogrammet vi erbjuder de nya lärarna.
Våra enkäter visar att eleverna i mycket hög grad upplever att man i
modersmålsundervisningen respekterar varandras olikheter och att
lärare och elever respekterar varandra på lektionerna. Samtliga
modersmålslärare anser att de sociala relationerna mellan lärare och
elev är goda. Det är också en mycket hög andel av eleverna, 90 procent,
som tycker att man har studiero på lektionerna och 94 procent av
lärarna instämmer i detta. Elevernas upplevelse av respekt och
studiero är glädjande med tanke på att förutsättningarna för modersmålsundervisningen är elever som möts på lektioner en gång i veckan,
ofta med elever från andra klasser, åldrar och skolor från hela Lund.
Enkätresultaten vittnar om att värdegrundsarbetet och arbetet med
studiero är centralt för modersmålslärarna. Under läsåret 2019/20
arbetar vi för att behålla lärares och elevers upplevelse av respekt och
studiero med ett främjande och förebyggande värdegrundsarbete på
mötestid och i grupper utanför den egna språkgruppen.
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4.3.2 Värdegrundsarbete - främjande och förebyggande
Modersmålslärarna har i uppdrag att i modersmålsundervisningen
arbeta utifrån värdegrundsuppdraget. Inom verksamheten finns
gemensamma pedagogiska planeringar för denna undervisning med
utgångspunkt i modersmålselevernas egna frågeställningar.
Samarbetet med Backaskolan och projektet Världsklass har varit ett
sätt för modersmålslärare att vara med i främjande och förebyggande
kring värdegrundsarbetet för skolans elever. Det arbete som många
modersmålslärare håller på att starta upp kring de globala målen är
också ett led i värdegrundsarbetet med eleverna. Samtliga nyanställda
lärare får ta del av värdegrundsutbildning inom ramen för
introduktionsprogrammet för nyanställda.

4.3.3 Värdegrundsarbete - åtgärdande
Modersmålscentrum förtydligar varje läsår för personalgruppen att
man informerar skolledning på skolor i de fall kränkningar
uppmärksammas. Vi har under läsåret 2018/19 på arbetsplatsträffar
arbetat med att säkerställa att modersmålslärarna har kännedom om
hemskolornas rutiner för kränkningar och tillbud.

4.4 Ansvar och inflytande
Ca 80 procent av modersmålseleverna anser att de har inflytande över
undervisningens innehåll och att de har möjlighet att vara med och
påverka arbetssättet på lektionerna. Drygt 90 procent av lärarna anser
att de låter eleverna vara med och påverka innehåll och arbetssätt.
Siffrorna för lärarna är samma som föregående läsår. Elevernas svar är
marginellt bättre än tidigare läsår. Modersmålscentrums förstelärare
har tagit fram en mall för pedagogisk planering där elevinflytande
tydligt är inskrivit. Alla modersmålslärare har möjlighet att arbeta
efter denna mall. Detta kan göra att den stora majoriteten av eleverna,
trots att undervisningen sker en gång i veckan och med kort
undervisningstid ser sina möjligheter till inflytande. Arbetslagens
utvärderingar visar att lärarna, utifrån ämnets förutsättningar, är
öppna för att eleverna har förslag till vad som kan göras i
undervisningen och på vilket sätt.
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5. Nämndmål 3: Utveckla ändamålsenliga fysiska
lärmiljöer som främjar elevernas lärande och
utveckling
5.1 Modersmålscentrums mål läsåret 2018/2019
Modersmålscentrum har under höstterminen 2018 genomfört en
kartläggning för att kunna åtgärda problem med tillgänglighet och
lämpliga lokaler för modersmålsundervisningen. Det framkom att
tillgången på lämpliga lokaler för elevernas modersmålsundervisning
inte är tillräcklig. Modersmålslärarna menar att alla lokaler som erbjuds
från skolorna inte är lämpliga eller lättillgängliga för undervisningen.
Vid lektionsbesök genomförda av Modersmålscentrums ledning
bekräftas denna bild. Modersmålseleverna kan hänvisas till
undervisning i kapprum eller gemensamma ytor som bibliotek eller
uppehållsrum. Modersmålslärare saknar på vissa skolor tillgång till
toalett (den kan vara låst med nyckel) eller personalrum. På vissa skolor
får modersmålslärarna inte tillgång till nyckel, utan måste vid varje
undervisningstillfälle kvittera ut nyckel och lämna tillbaka den. Ibland
finns ingen personal på plats för att lämna ut eller ta emot nyckel och
modersmålslärare får då leta efter eller vänta på rätt personal på skolan.
Detta kan bli en stressig situation för berörda modersmålslärare och det
påverkar deras arbetsmiljö negativt. Modersmålscentrums ledning har
under läsåret arbetat mer aktivt än tidigare i kontakten med berörda
skolor för att föra en dialog kring att en förbättring av fysiska
tillgängligheten för modersmålseleverna och deras lärare behöver ske.
Vi genomför nu årligen en kartläggning av undervisningslokaler och
tillgängligheten bland modersmålslärarna och kommer från och med
höstterminen 2019 att återkoppla resultatet till skolorna där
modersmålsundervisning äger rum.

5.2 Fysisk lärmiljö
I elevenkäten från åk 9 svarar 46 procent av eleverna att de har
modersmålsundervisning på en annan skola än den egna. Det är
ungefär samma siffra som föregående läsår. För eleverna i åk 5 är
motsvarande siffra 20 procent. 60 procent av de äldre eleverna tycker
att det är lätt att ta sig till modersmålsundervisningen, jämfört med 69
procent förra läsåret. Hur lätt eller svårt det upplevs att ta sig till
modersmålsundervisningen beror förmodligen på hur långt det är från
hemskola/hem till skolan där modersmålsundervisningen äger rum.
Det är många elever som har ett par kilometer att ta sig på cykel eller
buss/bussar och dessa elever kommenterar att man upplever att det är
för långt till modersmålslektionerna. Ca 90 procent av eleverna
upplever dock att de känner sig trygga på vägen till och från
undervisningen vilket är samma siffra som föregående läsår.
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6. Nämndmål 4: Rekrytera och behålla
engagerade medarbetare med rätt kompetens
samt förebygga ohälsa och främja en god
arbetsmiljö
6.1 Modersmålscentrums mål läsåret 2018/2019
Modersmålscentrum fortsätter arbetet med hälsofrämjande insatser
på arbetsplatsen för att klara Hälsofrämjande arbetsplats steg 2.
Under läsåret har tid avsatts på arbetsplatsträffar för att arbeta mot
Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats steg 2. Aktiviteter som
kartläggning av friskfaktorer och handlingsplan har genomförts och
uppdaterats och från denna har fokus lags på hälsa och friskfaktorer
vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Ytterligare några steg
saknas för att tilldelas utmärkelsen och under läsåret 2019/20 arbetar
vi tillsammans med kommunens hälsoinspiratör för att blir klara.
Miljö- och hälsogruppen har under läsåret ordnat aktiviteter för att
uppmärksamma sambandet mellan hälsofrämjande processer och
hållbar utveckling. Man har träffats utanför arbetstid för gemensamma
fysiska aktiviteter, friluftskvällar och andra sociala arrangemang med
fokus på gemenskap, hälsa och rörelse.

6.2 Rekryteringsläget
För Modersmålscentrum i Lund är arbetet med rekrytering en ständigt
pågående process. Modersmålscentrum tar emot nya beställningar för
studiehandledning samt modersmålsundervisning för nyinflyttade och
nyanlända under hela läsåret. Detta medför att behovet av nya lärare
kan finnas kontinuerligt. Med tanke på att Modersmålscentrum i flera
fall inte kan erbjuda tillsvidareanställningar på grund av osäkert
elevunderlag finns en risk för personalomsättning i samband med
termins- och läsårsskifte. Under läsåret 2018/19 har vi inte lyckats
rekrytera lärare i vietnamesiska. Överlag är dock rekryteringsläget i
verksamheten gott och det finns modersmålslärare från andra
kommuner som aktivt söker sig till Lund för att arbeta på Modersmålscentrum. Vi har i de flesta rekryteringar många sökande till utannonserade tjänster.

6.3 Arbetsmiljö
Modersmålscentrum arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare
och en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. Drygt 90 procent av
modersmålslärarna anser att det är en god stämning på arbetsplatsen,
vilket är en ökning jämfört med tidigare läsår. Detta bekräftas i
medarbetarsamtal och av nyanställda lärare som vittnar om en mycket
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god stämning och hög trivsel på arbetsplatsen och gott mottagande
samt hjälp och stöd från all personal. Det är en stor utmaning att skapa
trivsel och gemenskap i en verksamhet där lärarna sällan träffar
kollegor och ledning i det vardagliga arbetet. Hela personalen har
gemensamma möten ett par gånger per termin och i övrigt träffas
lärarna veckovis i olika möteskonstellationer. Vi har gemensam fika,
som lärarna själva organiserar, en gång/vecka i samband med dessa
möten och denna brukar vara mycket välbesökt. Någon möjlighet till
daglig fika i personalrummet ute på skolor eller gemensamma luncher
med kollegor från enheten finns inte för alla, eftersom lärarna arbetar
på skolor över hela kommunen och deras schema ofta är sådant att
efter avslutad lektion beger de sig genast iväg till nästa skola för
undervisning. För de lärare som har möjlighet att arbeta i våra egna
lokaler under veckorna finns lunch- och fikamöjligheter, men långt
ifrån alla hinner till vårt kontor mer än för den gemensamma
mötestiden en gång i veckan.
Modersmålslärare är ambulerande lärare. För en lärare kan detta
innebära arbete på över 20 skolor i veckan. Vi ser att lärarnas resande
mellan skolorna ökar, bland annat på grund av att skolorna har
önskemål om fasta lektionstider på särskilda dagar för modersmålsundervisningen, vilket gör att lärare kan behöva åka till samma skolor
mer än en gång i veckan. Schemaläggningen av modersmålsundervisningen är en mycket komplex process för våra lärare, som i varje
undervisningsgrupp behöver ta hänsyn till de deltagande elevernas
olika scheman och hitta dag och tid som passar alla. Detta leder till att
modersmålsundervisningen förläggs allt senare på dagen och både
lärare och elever slutar många gånger först vid 17-18-tiden. De lärare
som undervisar gymnasieelever arbetar fram till kl. 19 eller 19.30.
Detta påverkar naturligtvis arbetssituationen för modersmålslärarna
och vi försöker se till att efter de dagar man arbetar sent kan nästa
arbetsdag börja senare, men det är inte möjligt för alla.
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7. Nämndmål 5: Bedriva verksamhet med god
ekonomisk hushållning
7.1 Ekonomiskt läge
Modersmålscentrum ersätts genom styckeprisdebitering. Målet är en
ekonomi i balans och att timpriset inte ska öka mer än beställande
skolors kompensation för prisökningar.

7.2 Insatser för budget i balans
Verksamheten har en ekonomi i balans och inga större avvikelser
finns. Eftersom verksamheten kontinuerligt förändras i volym krävs
ständigt åtgärder för att hålla ekonomin i balans.
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8. Utvecklingsområden läsåret 2019/2020
Modersmålscentrums utvecklingsområden för läsåret 2019/2020.
Modersmålscentrums
utvecklingsområden

Bakgrund till
utvecklingsområdet

Stimulans och
Resultat från elevenkäter
nyfikenhet:
Öka andel elever som
känner sig stimulerade att
lära mer genom
modersmålsundervisning
en
Rättvis och likvärdig
bedömning:
Säkerställa likvärdighet i
bedömningen inom
Modersmålscentrum

Resultat från elevenkäter

Utvecklingsinsatser

Uppföljning

Arbete med gemensamma
och långsiktiga
pedagogiska planeringar
med fokus på elevaktiva
arbetssätt
Ökad kunskap bland
modersmålslärare kring
digitaliserad undervisning
Kompetensutveckling och
arbete inom
samtalsgrupper,
samarbete med andra

Löpande i undervisningen
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BILAGA 1
Bilaga 1: Antal elever och enheter samt betygsresultat modersmålsundervisning MCL
Tabell 1: Antal barn/elever med modersmålsstöd/modersmålsundervisning per skolform, kommunala och fristående skolor i Lunds kommun
(Källor: Novaschem 2013-2018, Modersmålscentrum excelfiler 2019)

Förskola/dagmamma
Grundskola åk 0-9
Gymnasieskola
(gymnasiekurser)
Gymnasieskola
(grundskolenivå)
Totalt

jun-13
jun-14
jun-15
jun-16
jun-17
jun-18
jun-19
Elever Enheter Elever Enheter Elever Enheter Elever Enheter Elever Enheter Elever Enheter Elever Enheter
428
99
440
98
415
93
363
86
228
57
87
31
39
13
2 133
60 2 249
163 2 342
190 2 514
81 2 715
83 3 114
78 3 408
77
256

11

270

18

221

15

236

18

328

13

221

14

273

16

47
2 864

*
170

13
2 972

*
279

26
3 004

*
298

66
3 179

*
185

89
3 360

*
153

67
3 489

*
123

40
3 760

*
106

* Antal enheter är inräknade i uppgiften i cellen ovanför.

Tabell 2: Antal elever med studiehandledning per skolform,
kommunala och fristående skolor i Lunds kommun (Källa: Novaschem)
jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17 jun-18 jun-19
Grundskola åk 0-9
143
154
190
251
262
319
268
Gymnasieskola
61
52
57
72*
57*
35
21*
Totalt
204
206
247
323
319
354
289
*Exkl Språkintroduktion

BILAGA 1
Tabell 3: Genomsnittlig betygspoäng i modersmålsämnet elever åk 9 (inkl språkval) samt modersmålskurser elever gy åk 3, i juni aktuellt läsår,
kommunala skolor i Lund (Källa: Qlikview)
Antal
betyg
Årskurs 9
140
Modersmål 1
100
Modersmål 2
55
Aktiv tvåspråkighet
29

VT17
VT18
VT19
Genomsnittl betygspoäng Antal Genomsnittl betygspoäng Antal
Genomsnittl betygspoäng
Totalt Flickor Pojkar Riket betyg Totalt Flickor Pojkar Riket betyg Totalt Flickor Pojkar Riket
16,1
17,3 15,3 16,3
161 16,7
16,6 16,8 16,4
150 16,7
17,4 16,3
*
16,0
15,9 16,2 16,5
90 16,3
15,7 17,1 16,5
87 16,7
16,8 16,6
*
17,5
17,4 17,6 17,3
45 17,3
16,8 17,7 17,4
47 17,1
16,7 17,6
*
18,0
17,3 18,6 17,7
18 18,1
18,3 17,8 17,9
29 18,6
19,7 17,3
*

* Uppgift ännu inte publicerad

Tabell 4: Andel elever som uppnått kunskapskraven åk 9, kommunala grundskolor i Lund (Källa: Qlikview)

Alla ämnen
Modersmålsämnet

VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal
85,0 809 82,8 758 85,0 787 84,8 847 88,2 875 84,2 961 82,8 1 141
89,4 118 95,3 141 88,5 123 92,8 128 93,7 134 91,8 146 97,4 154

Tabell 5: Andel godkända betyg (A-E) av alla betyg (A-F) i åk 3, kommunala gymnasieskolor i Lund (Källa: Qlikview)

Alla betyg åk 3
Betyg i modersmålskurser
- varav Modersmål 1
- varav Modersmål 2
- varav Aktiv tvåspråkighet

jun-14
jun-15
jun-16
jun-17
jun-18
jun-19
Antal A- Andel A- Antal AAntal AAntal AAntal AAntal A- Andel AE
E
E
Andel A-E E
Andel A-E E
Andel A-E E
Andel A-E E
E
41 645
96
42 481
96
43 809
96
42 875
95
47 534
96 46 005
97
155
97
174
99
177
98
184
99
87
99
85
98
74
96
102
100
98
97
100
99
87
99
86
99
54
96
53
98
52
100
55
100
43
100
45
96
27
100
19
100
27
100
29
100
18
100
29
100

BILAGA 2
Bilaga 2: Enkätresultat Skolenkäten
Skolenkäten
Skolenkäten genomförs av Skolinspektionen två gånger per år i årskurs 5 och 9 samt årskurs
2 på gymnasiet, till pedagogisk personal samt till vårdnadshavare i grundskolan, vid ett urval
av skolenheter. Utbildningsförvaltningen har valt att använda Skolenkäten i det systematiska
kvalitetsarbetet. Modersmålscentrum ställer ett urval av frågorna från Skolenkäten samt ett
antal egna frågor. Modersmålscentrum genomför enkäterna med elever i årskurs 5, årskurs
9, alla elever som läser modersmålskurser på gymnasiet, pedagogisk personal samt rektorer
för de enheter som köper tjänst av Modersmålscentrum.
Indexvärden
För varje fråga beräknas ett indexvärde. Frågorna har följande svarsalternativ: Stämmer helt
och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Varje
svarsalternativ har fått ett värde (se tabellen nedan). Indexvärdet beräknas genom att
elevernas svar summeras och summan divideras med antalet svar, d.v.s. indexvärdet
beräknas på samma sätt som ett medelvärde. Indexvärdet för en fråga och ett frågeområde
kan bli mellan 1 och 10, där 10 är bäst, vilket gäller även negativa frågor.
Tabell 1: Svarsalternativens värde
Svarsalternativ
Stämmer helt och hållet
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
Vet ej

Värde
10
6,67
3,33
0
Exkluderas från
beräkningen

Svarsfrekvenser
Svarsfrekvensen i för elever med modersmålsundervisning från Modersmålscentrum i
årskurs 9 var 74 procent (151 av 203 elever) våren 2019. De skolenheter som ingår i
Skolinspektionens enkätundersökning har inte valts ut slumpmässigt. Samtidigt bedömer
Skolinspektionen att det är ett så pass stort antal skolenheter som ingår i undersökningen,
att jämförelser kan göras. Resultatet för samtliga skolenheter benämns därför som
riksgenomsnitt i resultatredovisningen. En skillnad över tid eller jämfört med
riksgenomsnittet betraktas som icke slumpartad om skillnaden utgör 0,3 indexenheter eller
mer.

BILAGA 2
Skolenkäten elever åk 9 med modersmålsundervisning VT18, VT19 samt
riksgenomsnitt elever åk 9 (alla ämnen) VT19
(indexvärde skala 1-10)
6,8

Min modersmålslärare förklarar vad vi ska göra på lektionen i modersmål så att jag förstår.
5,6

Jag tycker det är svårt att veta vad jag ska klara av i ämnet modersmål. (-)

6,9
6,9
6,4

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i ämnet modersmål.

7,9

7,3

5,3

Modersmålsundervisningen stimulerar mig att lära mig mer.

9,3

7,1

7,6

5,9

Min modersmålslärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete.
Min modersmålslärare förväntar sig att jag gör mitt bästa.

9,3
9,2

8,4

Jag kan nå kunskapskraven i ämnet modersmål om jag försöker.
6,8
7,0 7,5
7,3

Jag kan få extraundervisning i ämnet modersmål om jag skulle behöva|det.
Min modersmålslärare hjälper mig i ämnet modersmål när jag behöver det.
6,4

Ämnet modersmål är för svårt för mig. (-)

7,0

Jag kan få svårare uppgifter i ämnet modersmål om jag vill.

9,09,2

8,78,9

7,67,8
7,37,6
7,4

I ämnet modersmål finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det.

7,7 8,1

6,3
6,36,6

Jag får för lite utmanande uppgifter i ämnet modersmål. (-)
5,9

På modersmålsundervisningen respekterar vi varandras olikheter

8,78,9

5,7

På modersmålsundervisningen respekterar elever och lärare varandra

8,89,1

4,5

Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll i ämnet modersmål.

7,8
7,7
4,9

På lektionerna i ämnet modersmål är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med…

7,4
7,5
5,6

Jag har studiero på modersmålslektionerna

8,48,6

5,8

Mina lärare ser till att det är studiero på modersmålslektionerna.

8,6 9,1
7,6

Jag känner mig trygg på modersmålslektionerna
6,3

Jag är nöjd med min modersmålsundervisning som helhet.

0,0

1,0

MCL åk9 VT19

2,0

3,0

MCL åk9 VT18

4,0

5,0

6,0

9,2
9,4
7,9 8,3

5,6

Jag skulle rekommendera modersmålsämnet till andra elever

Riket 2019

8,8

8,2
8,0

7,8
7,0

8,0

8,3
9,0

10,0

BILAGA 2
MCL enkätfrågor elever åk 9 med modersmålsundervisning
(indexvärde skala 1-10)
7,7
7,2

Jag upplever att mitt modersmål utvecklas genom undervisningen.

7,8
7,7
9,0
8,6

Jag använder mitt modersmål på varje lektion.

8,9
9,1
8,5
7,8

Vi har bra läromedel på lektionerna.

8,1
7,8
8,6
8,6

Undervisningstiden är tillräcklig för att nå kunskapskraven i ämnet modersmål.

8,0
7,7
6,3
7,9

Tiden för modersmålsundervisningen passar bra in på mitt skolschema.

6,9
6,3
5,8
6,4

Det är lätt att ta sig till/från modersmålsundervisningen

6,8
6,0
8,1
8,6

Jag känner mig trygg på min väg till/från modersmålsundervisningen

7,8
8,0
0,0

MCL åk9 VT19

1,0
MCL åk9 VT18

2,0

3,0
MCL åk9 VT17

4,0

5,0

MCL åk9 VT16

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

