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”IF A CHILD CAN'T LEARN THE WAY WE TEACH, 

MAYBE WE SHOULD TEACH THE WAY THEY LEARN”

- Ignacio Estrada (1890-1965)



DAGENS PROGRAM 

▪ Bakgrund

▪ Organisation

▪ VÅRA ARBETSSÄTT/VERKTYG/METODER

▪ Forskarprojekt om hur elever bäst kan utveckla sin flerspråkighet och sitt 

lärande med skolans hjälp, Stockholm Universitet

▪ Skolans initiativ till kontakt med nyanlända föräldrar/vårdnadshavare 

▪ Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning

▪ Internationella modersmålsdagen 21 februari med fokus på flerspråkighet

▪ Skolbesök: flerspråkiga elever åk 8



BAKGRUND OM MIG 

▪ Förstelärare på Rågsveds grundskola och grundsärskola F-6

▪ Arameiska, arabiska, svenska, engelska

▪ Studiehandledare i matematik, naturorienterande ämnen (NO), 

samhällsorienterade ämnen (SO), engelska (ENG) samt svenska som andraspråk 

(SVA)

▪ Samordnare av modersmålsundervisning (ML) och studiehandledning (STH)

▪ Mottagning och kartläggning av nyanlända elever 

▪ Gruppledare i ”Alla Barn i Centrum” (ABC) för alla föräldrar med barn i 

åldrarna 3 – 12 år och i ”Föräldraskap i Sverige” (FöS) för utrikesfödda föräldrar 

med barn i åldrarna 0 -18 år





RÅGSVEDSMODELLEN

▪ TILLIT & ANSVAR

▪ TYDLIGA RUTINER OCH ETT GEMENSAMT 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
▪ HÖGA FÖRVÄNTNINGAR OCH FOKUS PÅ KUNSKAPSRESULTAT

▪ ETT UTVECKLAT DIGITALISERINGSARBETE

▪ ETT PERSONLIGT ENGAGEMANG OCH IHÅLLANDE 

FÖRÄNDRINGSARBETE

▪ FLERSSPRÅKIGHET-TILLGÅNG

▪ SAMARBETE & SAMVERKAN

▪ HEM & SKOLA



VÅRA ARBETSSÄTT/VERKTYG/METODER 

▪ Lågaffektivt bemötande (LAB) Bo Hejlskov Elvén

▪ Skol-medling (SM) åk F – 6  Eleven äger konflikten

▪ Frisk generation (FG) Rörelse, för föräldrar/vårdnadshavare till barn i åk 2

Vision: Sverige ska ha världens friskaste barn som inspirerar

barnfamiljer att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. 

▪ ” Strength of mind is exercise, not rest.” HJÄRNSTARK,  Alexander Pope 

▪ Mentorer i våldsprevention (MVP) åk 4 (en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och 

förebygga mäns och killars våld).

▪ Agera tillsammans (AT) 

▪ Uppmana elever att agera som förebilder



FLERSPRÅKIG UNDERSVISNING STÄRKER IDENTITETEN

▪ ”EN MÄNNISKAS IDENTITET ÄR STARKT FÖRKNIPPAT MED

MODERSMÅLET.”

▪ “TO REJECT A CHILD’S LANGUAGE IN THE SCHOOL IS TO REJECT 

THE CHILD.”

- Jim Cummins, världens ledande forskare om flerspråkiga elever, The University of Toronto



Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning

▪ Noggrann kartläggning av elevens språk- och ämneskunskaper

▪ Flexibla insatser som hela tiden kan anpassas efter elevens utveckling

▪ Kompetens kring flerspråkighet

▪ Samverkan och samsyn mellan klass-/ämneslärare och modersmålslärare

▪ Arbeta växelvis på modersmål och på svenska

▪ Rektor är ansvarig för och engagerar sig i frågan om studiehandledning

- Enheten för flerspråkighet, Uppsala kommun





” IF YOU TALK TO A MAN IN A LANGUAGE HE 

UNDERSTANDS, THAT GOES TO HIS HEAD, IF YOU 

TALK TO HIM IN HIS LANGUAGE, THAT GOES TO HIS 

HEART”

- Nelson Mandela

INT.ML, instiftades 1999 med syftet att påminna om alla 

människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål





HUR KAN ELEVER UTVECKLA SIN FLERSPRÅKIGHET?

Christina Hedman och Ulrika Magnusson forskar om språkundervisning, om 

hur elever bäst kan utveckla sin flerspråkighet och sitt lärande med 

skolans hjälp. De fokuserar särskilt på:

▪ Skolämnena modersmål och svenska som andraspråk

▪ Om hur skolan tar initiativ till kontakt med föräldrar/vårdnadshare för 

att främja barnens lärande

▪ Modersmålslärarens roll i kontakt med föräldrar/vårdnadshare 

▪ Lärarens/gruppledarens roll i utbildningen av föräldrar/vårdnadshare

▪ I studien är alla som deltar anonyma



ABC: ALLA BARN I CENTRUM

▪ Värdefulla timmar

▪ ABC består av fyra gruppträffar med varsitt tema

▪ Cirka tio deltagare - alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år

▪ Träff 1 – VISA KÄRLEK

▪ Träff 2 – VARA MED

▪ Träff 3 – VISA VÄGEN

▪ Träff 4 – VÄLJA STRIDER

▪ ÅTERTRÄFF!

▪ Samarbete och samverkan: Hem-skola





FÖRÄLDRARSKAP I SVERIGE (FöS)

Värdefulla timmar

▪ Föräldraskap i Sverige är fem samhällsorienterande gruppträffar för 

utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige

▪ Cirka 10-15 deltagare - alla är föräldrar till barn i åldrarna 0-18 år

▪ Träff 1 – Familj i nytt land. Att vara familj i Sverige och 

Barnkonventionen

▪ Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

▪ Träff 3 – Hälsa och sjukvård. Att må bra som familj

▪ Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter. Skydd för barn och stöd 

för föräldrar

▪ Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Samarbete och samverkan: Hem-skola 



INSPIRATION

THE VALUE OF TIME!

DREAM BIG!

- FLERSPRÅKIGA

ELEVER ÅK 8

- Skolbesök



För mer information, konsultation och skolbesök får du gärna mejla mig på;

abdulmasih.aphrem@edu.stockholm.se

Tjänstenummer:   0761249306

STORT TACK!

mailto:abdulmasih.aphrem@edu.stockholm.se

