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Sammanfattning 

Två lektorer vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap vid Uppsala 

universitet genomförde under VT 2019 samtal med lärare i moderna språk vid nio grundskolor och 

gymnasieskolor i Uppsala, skolor med kommunal och enskild huvudman. Syftet med samtalen var att 

få en bild av vad språklärare efterfrågar och vad Fortbildningsavdelningen för skolans 

internationalisering (FBA) kan bidra med när det gäller språklärares fortbildning och professionella 

utveckling. 

Rapporten sammanfattar inledningsvis lärarnas beskrivning av lokala förutsättningar för fortbildning, 

när det gäller tid och ekonomi (2.1). Därefter följer några aktuella exempel på lärares fortbildnings- 

och kompetensutvecklingsprojekt (2.2) samt vad lärarna efterfrågar för att kunna utvecklas 

professionellt och därmed skapa bättre förutsättningar elevernas lärande (2.3). Slutligen diskuterar 

rapporten resultaten av samtalen och föreslår åtgärder för förbättrade förutsättningar för fortbildning 

och professionell utveckling för lärare i moderna språk (3 och 4). 

Under samtalen uttrycker flertalet lärare att de inte har tillräckligt med tid för ämnesrelaterad 

fortbildning samt att det inte finns tillräckligt med resurser för deltagande i språkspecifika kurser eller 

konferenser. För att delta i olika ämnesrelaterade utvecklingsprojekt använder lärarna ibland sin fritid. 

Vidare framkommer önskemål om olika typer av ämnesrelaterat stöd och fortbildning som FBA 

kommer att kunna medverka till. 
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1 Inledning 
Kontinuerlig fortbildning under yrkeslivet är något som lärare sätter stort värde på men som idag inte 

kan tas för givet. Verksamma lärare menar att huvudmän och skolledare, under åtskilliga år, successivt 

har avsatt allt mindre resurser för ämnesrelaterad fortbildning. I Lärarnas Riksförbunds rapport 2016 

konstaterades att bara varannan lärare i moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan hade fått 

ämnesrelaterad fortbildning de fem senaste åren och att bara var tionde lärare under samma period 

hade fått betald fortbildning i målspråkslandet. Särskilt allvarligt är läget i grundskolan där endast 39 

procent av lärarna uppger att de fått ämnesrelaterad fortbildning under de senaste fem åren 

(motsvarande andel i gymnasieskolan är 62 procent). Undersökningen slår också fast att drygt hälften 

av lärarna som övervägt att lämna yrket under de senaste tre åren uppger brist på 

kompetensutveckling/fortbildning som ett av skälen (LR, 2016:14). Detta visar tydligt hur viktigt det 

är att ge lärarna utrymme för fortbildning och professionell utveckling. 

Fortbildningen är alltså viktig för att språklärare ska stanna kvar i yrket. Möjligheten till personlig 

utveckling i yrket kan därmed också antas vara betydelsefull för att studenter ska välja att bli 

språklärare. Det grundläggande och det tyngsta skälet till att öka lärarnas utrymme för ämnesrelaterad 

fortbildning är emellertid att säkra kvaliteten i undervisningen:  

Bristen på fortbildning bidrar till en ökad osäkerhet vilket bekräftas av 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning som har funnit att målspråket används i 

mycket låg utsträckning av lärarna i deras undervisning på de granskade 

skolorna. 85 procent av de tillfrågade lärarna i denna undersökning uppger 

också att de känner ett ökat behov av fortbildning i sitt språk för att kunna känna 

sig tillfreds med sin undervisning. Detta signalerades i lika stor utsträckning av 

lärarna i grundskolan som i gymnasieskolan. (LR, 2016:16) 

Mot denna bakgrund och med utgångspunkt i samtal med verksamma lärare vid nio skolor i Uppsala 

redovisar föreliggande rapport de behov som lärarna har av forskningsanknuten ämnesrelaterad 

fortbildning i moderna språk (franska, spanska och tyska) i grundskolan och i gymnasieskolan. 

Rapporten sammanfattar inledningsvis de förutsättningar som lärarna uppger att de har för 

fortbildning. Vidare redovisas de behov av olika typer av fortbildning som lärarna uttrycker. Slutligen 

presenterar rapporten ett antal förslag till åtgärder för att förbättra förutsättningarna för språklärares 

professionella utveckling och skolans språkundervisning.   

1.1 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 
och dess uppdrag 

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) har sedan 1964 varit kopplad till 

lärarutbildningen vid Uppsala universitet och är sedan den första juli 2018 en del av Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU). Därmed lyder FBA under högskolelagen och delar 

universitetets verksamhetsmål när det gäller forskning, utbildning och samverkan med det omgivande 

samhället.  

FBA har – genom Uppsala universitet – ett rikstäckande uppdrag att arbeta för internationalisering för 

den svenska skolan och ansvarar för att anordna viss internationell fortbildning för lärare samt viss 

fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska FBA stå 

för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt. 

Fortbildningsavdelningen är ett kunskaps- och resurscentrum för skolan med inriktning mot 

internationalisering, språk och kultur och vänder sig såväl till lärare i engelska, franska, kinesiska, 

modersmål, spanska och tyska som till skolor och lärare som arbetar med flerspråkighet, 

språkutvecklande arbetssätt och studiehandledning på modersmålet. Vid FBA finns erfarna lärare och 

https://www.lr.se/download/18.2c5a365d1645ac11059e17f/1559028168433/sprak_sa_mycket_mer_an_engelska_201604.pdf
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disputerade forskare som ingår i nationella och internationella nätverk och tillhör forskningsmiljöer 

inom Uppsala universitet och vid andra lärosäten. 

Fortbildningsavdelningen erbjuder poänggivande kurser i språk och språkrelaterade ämnen, där 

forskning knyts samman med beprövad erfarenhet från skolans verksamhet. FBA arrangerar också 

seminarier och konferenser i Sverige och utomlands och tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för 

enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.  

1.2 Skolorna och skolbesöken 

I januari 2019 kontaktade Fortbildningsavdelningen grundskolor och gymnasieskolor i Uppsala med 

ett erbjudande om besök av två lektorer vid FBA för att tala om språklärares specifika behov av 

fortbildning. Syftet med besöken var att identifiera verksamma språklärares önskemål om fortbildning 

för att kunna utveckla FBAs verksamhet i enlighet med lärarnas behov samt att också i förlängningen 

synliggöra dessa behov av fortbildning för respektive huvudmän (kommunal och enskild). Besöken 

genomfördes mars-juni 2019 och inleddes med en presentation av Fortbildningsavdelningens 

verksamhetsutveckling under 2018/2019 i form av rekrytering av universitetslektorer och doktorander 

i franska, spanska och tyska. Därefter presenterade språklärarna sin skola med avseende på antal lärare 

i de olika språken, antal språkgrupper och lokala förutsättningar för olika typer av ämnesrelaterad 

fortbildning. Under huvuddelen av de en timme långa besöken diskuterades sedan vilken form av 

fortbildning och stöd som lärarna upplever att de har behov av samt vad FBA skulle kunna bidra med.        

Besöken genomfördes vid grundskolor och gymnasieskolor med sju kommunala och två enskilda 

huvudmän (se Figur 1). Under figuren följer en sammanfattning av lärarnas beskrivning av ramarna 

för undervisning i moderna språk i respektive skola. 

 

 Kommunal huvudman Enskild huvudman 

Grundskola 

Eriksbergsskolan 

Gränbyskolan 

Palmbladsskolan 

Katarinaskolan 

Gymnasieskola 

Celsiusskolan 

Fyrisskolan 

Katedralskolan 

Rosendalsgymnasiet  

Internationella 

gymnasiet 

Figur 1: Deltagande skolor samt skolformer 

Eriksbergsskolan är en kommunal grundskola för årskurserna 7–9. På skolan går ca 360 elever och 

fem lärare undervisar i moderna språk (franska, spanska och tyska). Enligt lärarna är eleverna på 

skolan mycket studiemotiverade. Språkgrupperna i spanska är stora (2 grupper om 30 elever i årskurs 

7) medan grupperna i franska och tyska är mindre. Mellan 2009 och 2011 organiserade man ett 

elevutbyte i tyska men för närvarande finns inga internationella elev- eller lärarutbyten. 

Gränbyskolan är en kommunal grundskola för årskurserna 6–9. På skolan går ca 500 elever och fem 

lärare undervisar i moderna språk (franska, spanska och tyska). Språkgrupperna i spanska är stora (4 

grupper i årskurs 6) medan grupperna i franska och tyska är mindre. Man tar emot elever i årskurs 6 

från Johannesbäcksskolan och Almtunaskolan. En av lärarna driver ett internationellt utbyte i tyska 

via eTwinning och enstaka elever ges ibland möjlighet att åka till målspråkslandet. 

Palmbladsskolan är en kommunal grundskola för årskurserna 6–9. På skolan går ca 500 elever och 

sex lärare undervisar i moderna språk (franska, spanska och tyska). Det finns fler grupper i spanska 

än i franska och tyska. Skolan har inga pågående internationella elev- eller lärarutbyten. 
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Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola för årskurserna 6–9. På skolan går ca 385 elever 

och nio lärare undervisar i moderna språk (franska, spanska och tyska). Skolan har en tydlig 

språkprofil: utöver engelskan studerar alla elever ett modernt språk fr.o.m. årskurs 6 och ytterligare 

ett språk fr.o.m. årskurs 8. De får även grundläggande undervisning i allmän språkkunskap, latin och 

grekiska. Man har kontinuerligt elev- och lärarutbyten med skolor i Frankrike och Tyskland. 

Celsiusskolan är ett kommunalt idrottsgymnasium med riksintag. På skolan går ca 1000 elever och 

lärarna uppger att eleverna har höga intagningsbetyg och är mycket studiemotiverade men att 

språkgrupperna är heterogena då eleverna kommer från många olika grundskolor.  Språkgrupperna i 

spanska är stora medan grupperna i franska och tyska är mindre. För närvarande finns inga 

internationella elev- eller lärarutbyten. 

Fyrisskolan är en kommunal gymnasieskola. På skolan går ca 800 elever och fem lärare undervisar i 

moderna språk, två i tyska och två i spanska. Man har för närvarande vikarier som undervisar i franska 

och italienska. Lärarna uppger att det är svårt att får eleverna att fortsätta med språk till steg 4. För 

närvarande finns inga internationella elev- eller lärarutbyten. 

Katedralskolan är en kommunal gymnasieskola. På skolan går ca 1100 elever och tio lärare 

undervisar i moderna språk (franska, spanska, tyska och italienska). Många elever väljer att läsa språk. 

Man har för närvarande fem grupper i spanska, fyra i franska och tre i tyska (steg 3). Man ger steg 5 i 

alla språk och eleverna kan läsa steg 1 och 2 i italienska. År 2 och 3 samläser latin.  

Rosendalsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola. På skolan går ca 990 elever och sju lärare 

undervisar i moderna språk. Många elever väljer att läsa språk: i steg 3 har man tre grupper i franska, 

sex i spanska och två i tyska; i steg 4 har man två grupper i franska, fyra i spanska, en i tyska; i steg 5 

har man en grupp i franska, en i spanska, en i tyska. Lärarna uppger att eleverna har höga 

intagningsbetyg och är mycket studiemotiverade. Man har internationella elev- eller lärarutbyten med 

Spanien och Frankrike samt studieresor till Tyskland. 

Internationella gymnasiet är en gymnasieskola med enskild huvudman (Folkuniversitetet). På skolan 

går ca 175 elever och man har ett mindre antal elever i språk, några enstaka i franska och tyska och 

flest i spanska (steg 3 och 4). Man organiserar internationella elev- och lärarutbyten samt studie- och 

kulturresor till målspråksländerna. 

 

2 Fortbildning: förutsättningar och önskemål 
I detta avsnitt redovisas inledningsvis hur lärarnas fortbildning regleras i kollektivavtal. Vidare vad 

som framkom i samtalen utifrån tre aspekter. Först sammanfattas lärarnas beskrivning av skolornas 

förutsättningar för fortbildning, t.ex. när det gäller tidsutrymme och ekonomiskt stöd (2.1). Därefter 

följer några aktuella exempel på lärares fortbildnings- och kompetensutvecklingsprojekt (2.2). 

Slutligen presenteras vad lärarna efterfrågar för att kunna utvecklas professionellt och därmed skapa 

bättre förutsättningar elevernas lärande (2.3).  

2.1 Förutsättningar för fortbildning 

Lärares rätt till kompetensutveckling regleras i lag genom kollektivavtal. I Sveriges kommuners och 

landstings skrift Lärares arbetstid – En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är 

anställda med ferie enligt Bilaga M till AB 05 uppges följande angående lärares tid för fortbildning: 

Inom ramen för den reglerade arbetstiden avsätts erforderlig tid för 

kompetensutveckling. Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att 
utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. 

Utifrån skolans och den enskildes behov rymmer kompetensutveckling såväl 

ämnesbreddning resp. fördjupning, didaktik/metodutveckling, forsknings och 
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utvecklingsarbete, arbetslagsutveckling, läroplans/programarbete, introduktion 

av ny teknik samt utveckling av den sociala kompetensen. 

Avtalstext ur Bilaga M punkt 6b forts.  

 

Anmärkning 2: 

Inom den reglerade arbetstiden avsätts och samlas tid för kompetensutveckling 

utifrån riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. Denna tid 

fördelas mellan arbetstagarna. 

I texten ovan kan vi läsa hur man enligt avtalet definierar kompetensutveckling, att 104 timmar per 

anställd och år avsätts och att den samlade potten fördelas mellan arbetstagarna. Redan här kan man 

se att det inte finns några garanterade timmar för den enskilde läraren utan att det står arbetsgivaren 

fritt att fördela tiden mellan lärarna. Om vi ändå utgår ifrån att arbetsgivarna tillämpar något slags 

rättvisetänkande så är förutsättningarna tydliga men för att förstå villkoren för professionell utveckling 

och fortbildning för lärare i moderna språk, måste vi också beakta lärargruppens storlek.  

Vid våra skolbesök framgår tydligt att de skolor som har ett större lärarlag också har gemensamma 

möten oftare och tar fler initiativ till kursutveckling och gemensamma aktiviteter. Medan alla skolor 

utom en har minst två lärare i ämnet spanska, finns det på flera skolor endast en lärare i franska och 

tyska1. De lärare som saknar ämneskollegor uttrycker i hög grad att de känner sig ensamma och att de 

saknar forum för samarbete. Vissa lärare har ämneskollegor men träffar dem aldrig på grund av 

deltidstjänster och schemaläggning. Vi är två lärare i tyska men vi pratar aldrig med varandra för vi 

jobbar aldrig samtidigt, berättar en lärare under vårt besök. Ytterligare en parameter som skiljer 

skolorna åt är den tid som lärarlaget i språk har möjlighet att avsätta för möten för planering av 

gemensamma aktiviteter, kurser, instudering av nytt material, diskussioner om undervisningen etc. 

Medan vissa lärarlag träffas regelbundet, 60–90 minuter varje eller varannan vecka, har lärare på andra 

skolor betydligt mindre tid att tillgå. På grund av andra aktiviteter, t.ex. möten inom andra 

konstellationer, friluftsdagar och dylikt, ställs åtskilliga ”språklärarmöten” in, vilket försvårar den 

kontinuerliga dialogen lärarna emellan. Så här beskriver en lärare situationen: 

Alla har två ämnen, folk är splittrade, dagar går bort, vi har friluftsdagar. Så i 

stället för att ha en timme varannan vecka har det blivit någon gång då och då. 

Och då får man inte den här kontinuiteten, att man kan ses och diskutera frågor 

med varandra, hur ska vi undervisa i grammatik?  

Det visar sig under våra besök att de lärarlag som arbetar vid skolor med regelbunden utvecklingstid 

uppskattar detta och använder tiden till kompetensutveckling, t.ex. arbete med moduler inom 

Språksprånget2.  

Samtidigt som förutsättningarna för fortbildning skiljer sig åt från skola till skola, verkar flertalet lärare 

dela erfarenheten att det generellt råder brist på både tid och ekonomiskt stöd för fortbildning i olika 

former. Något som många lärare efterfrågar är fortbildning i länder där deras målspråk talas, d.v.s. 

kurser i fransktalande, spansktalande och tysktalande områden. Lärare som har tidigare erfarenhet av 

detta beskriver denna typ av fortbildning som det bästa, det är där man får inspiration och minns med 

entusiasm tidigare kurser i målspråksområden, bl.a. sådana som arrangerats av FBA. Önskan om 

fortbildning på plats i målspråksområden står i skarp kontrast till hur verkligheten ser ut; majoriteten 

av lärarna, i synnerhet de med kortare yrkeserfarenhet, har aldrig erbjudits denna typ av 

                                                        
1 Detta gäller även för lärare i andra språk, t.ex. för italienska, arabiska och japanska.  

2 Språksprånget är en skolutvecklingsinsats från Skolverket med fokus på moderna språk. Den innehåller fyra moduler: 

muntlig interaktion, skriftlig produktion och interaktion, receptiva färdigheter och interkulturell kompetens. Modulerna 

utarbetas av universitet i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet och deltagarna har själva 

möjlighet att välja studietakt. Inga särskilda statliga medel avsätts för att lärare ska få tid till detta utvecklingsarbete, 

vilket innebär att arbetet med Språksprånget därför genomförs av majoriteten av lärare inom ordinarie arbetstid. 
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kompetensutveckling och förvånande nog känner flera lärare inte ens till att denna möjlighet finns. 

Det händer inte överhuvudtaget och Jag känner ingen som har gjort det, kommenterar ett par lärare 

under våra samtal. Ett antal lärare med längre yrkeserfarenhet tycker sig se en tydlig och förhållandevis 

drastisk minskning av möjligheten att delta i kurser i målspråksområden på senare år och de efterfrågar 

ökat stöd för detta från huvudmän och skolledningar3. Samtliga lärare som vi besöker är positiva till 

fortbildning utomlands men uppger samtidigt att det är något som hamnar långt ned på prioritetslistan 

på grund av andra åtaganden som tar lärarnas tid i anspråk. Eftersom lärarna förväntas hitta 

finansiering och tid till fortbildningen på egen hand4, genom att söka stipendier eller själva bekosta 

kurserna och resa under sin semester, drar sig de flesta för att ta initiativ till detta. Det är för mycket 

administration, man försöker inte ens, säger en av lärarna. Vissa lärare uppger även att de känner 

osäkerhet inför hur man ska gå tillväga för att söka stipendier och att de saknar kunskap om vilka 

medel som finns att söka och var denna information finns. De betonar att stöd i denna fråga skulle 

vara ytterst värdefull och önskar utveckla samarbete med FBA på detta område.  

Även fortbildningstillfällen i lokal eller nationell regi är svårtillgängliga för vissa av lärarna. Många 

skolledningar avsätter inte medel för konferenser eller lärardagar, utan lärarna får själva stå för 

eventuella anmälningsavgifter. Av samma skäl ser vissa skolor helst inte att lärare deltar i fortbildning 

på ordinarie arbetstid då kostnader tillkommer för att arvodera vikarier för dessa lärare. Lärarna 

uppmuntras i stället att delta i avgiftsfria fortbildningsaktiviteter under helger och lov. Många av de 

lärare vi talar med efterfrågar aktiviteter under vecka 44, då eleverna har höstlov, men säger samtidigt 

att det kan vara svårt att hinna med all fortbildning under en och samma vecka och att olika konferenser 

och lärardagar tyvärr ofta krockar med varandra. Ytterligare en erfarenhet som förs fram av lärarlagen 

är att skolledningar prioriterar fortbildning av mer generell karaktär, t.ex. konflikthantering eller 

kognitiva lärstrategier, på bekostnad av ämnesrelaterad fortbildning. Det finns även en utbredd 

uppfattning bland lärarna att språklärare generellt har sämre villkor för kompetensutveckling än lärare 

inom andra ämnen. Man jämför t. ex. med lärare inom matematik, som uppges få avsevärt mer tid till 

kompetensutveckling inom ramen för Matematiklyftet än vad språklärarna får för motsvarigheten 

Språksprånget. De flesta lärare har, förutom i språkämnet, undervisning i ett annat ämne och kan 

berätta om att de får mer utvecklingstid i sitt andra ämne5   

De lärare som vi träffar är eniga om att det främst är tidsaspekten som är viktig att lyfta fram när det 

gäller förutsättningar för fortbildning. De ger en samstämmig bild av att det finns en utbredd vilja hos 

lärarkåren att kompetensutvecklas och delta i fortbildningsrelaterade aktiviteter men att den ökade 

administrationen och arbetsbelastningen i kombination med minskade resurser (tid och pengar) ofta 

utgör oöverstigliga hinder. En lärare närmar sig diskussionen om synen på läraryrket som ”ett kall” 

och ställer sig tveksam till om det är rimligt att förutsätta att lärare ska arbeta på sin fritid för att ha 

möjligheten att införa något nytt i sin undervisning. Hon hänvisar med följande yttrande till en kollega 

som kan ses som en eldsjäl:  

                                                        
3 Enligt Lärarnas Riksförbund (2016:16) blir det allt mer ovanligt att lärare får delta i fortbildning i målspråkslandet. 

Undersökningens siffror visar att situationen försämrats ytterligare jämfört med tidigare undersökningar. I en tidigare 

undersökning från 2011 (Lärarnas Riksförbund, 2011) svarade 19 procent av lärarna att de hade fått delta i en sådan 

fortbildning, år 2013 (Lärarnas Riksförbund, 2013) var motsvarande andel 12 procent.  

4 Endast lärare vid en skola nämner att de kan få en viss summa av skolledningen. Det är dock oklart hur stor denna 

summa kan vara och om den täcker hela resekostnaden. 

5 Ett konkret exempel på att språk prioriteras ned till förmån för andra ämnen kunde ses i samband med en språklärardag 

i Uppsala i juni 2019. Dagen arrangerades på Celsiusskolan av nätverket för Uppsala kommuns gymnasielärare i språk. 

Lärare från FBA samt en lärare från Stockholms universitet deltog med föreläsningar och workshops under en heldag. 

Endast en liten del av kommunens gymnasielärare i språk kunde delta då detta evenemang konkurrerade med andra 

typer av fortbildning av mer generell karaktär eller i lärarnas andra ämne.     
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Jag var på någon språklärardag när NN berättade om vad hon gjorde. Och man 

inser hur mycket tid hon lägger ned på detta. Och det är ju hennes egen tid. Och 

jag vet inte om alla lärare är beredda att göra detta. 

Det är viktigt att betona att de lärare som får stöd och tid för kompetensutveckling uppger sig vara 

mycket nöjda med detta och att de upplever att de blir mer inspirerade och engagerade i sin 

undervisning. En lärare berättar om en handledarutbildning som hon gått för att ta emot lärarstudenter, 

vilket beskrivs som givande. Ett par andra lärare nämner att de blivit beviljade att delta i en kurs om 

betyg och bedömning6. Ett fåtal lärare har även gått Skolverkets handledarutbildning inom 

Språksprånget för att kunna leda studiecirklar med sina lärarkollegor, något som de anser ger 

jättemycket. Tre skolor följer Språksprångets moduler inom ramen för sin utvecklingstid och 

lärarlagen är mycket nöjda med detta.  

2.2 Lärarnas aktuella fortbildnings- och 
kompetensutvecklingsprojekt 

Flertalet språklärarlag i skolorna vi besöker uppger sig arbeta aktivt med fortbildning eller 

kompetensutveckling på ett eller annat sätt. I de flesta fallen sker detta åtminstone delvis på lärarnas 

fritid eftersom arbetstiden inte räcker till. Följande exempel på pågående fortbildning eller idéutbyten 

drivna av lärare kunde vi notera vid skolbesöken:  

• En lärare har fördjupat sig i konceptet eTwinning, som är en plattform för skolor i Europa 

med syfte att underlätta nätbaserad kommunikation mellan elever. Läraren har med framgång 

utvecklat ett samarbete mellan sin skola och en skola i Tyskland och mottagit The European 

Language Label för sitt arbete. Hon föreläser om eTwinning och stöttar lärare som vill lära 

sig mer om verktyget.  

• Två lärare i spanska ansvarar för en bokcirkel på spanska som bl.a. samlar lärare som vill 

hålla målspråket aktivt.  

• Språklärargruppen vid en skola har flera gånger ordnat temadagar i språk (Grundläggande 

stenar) i syfte att jämföra skolans språk — både de som lärs ut och de som talas — med 

varandra. De har även, inom ramen för kulturaspekter i språkundervisningen, arbetat med ett 

projekt som de kallar Krockar och kramar under vilket de tillsammans med skolans elever 

har studerat skillnader och likheter mellan olika kulturer.  

• Tre språklärare vid en skola har deltagit i ett seminarium om uppgiftsbaserat lärande (eng. 

Task-based language teaching, TBLT7) och arbetar nu tillsammans för att utveckla 

klassrumsövningar som de sedan ska följa upp under sin schemalagda utvecklingstid.  

• Tre skolor uppger att de arbetar med Språksprånget under sin regelbundet återkommande 

utvecklingstid. Två av dessa skolor har en lärarrepresentant som gått handledarutbildningen 

vid Skolverket medan en tredje skola följer modulerna online på egen hand. Vid den 

sistnämnda skolan har arbetet med Språksprånget även lett till att lärarlaget börjat arbeta 

aktivt med GERS, den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk8, för att jämföra 

den med den aktuella läroplanen för gymnasiet.  

                                                        
6 Denna kurs gavs vid FBA under höstterminen 2019.  

7 TBLT eller uppgiftsbaserat lärande/undervisning utgår ifrån elevens kunskap och behov och innebär att eleverna 

arbetar med innehåll i högre grad än med form och med meningsfulla, kommunikativa verklighetsbaserade uppgifter. 

Se t. ex. Van Den Branden (2006) eller Long (2014)  

8 I den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) presenteras den syn på språkinlärning, 

språkundervisning och bedömning av språkfärdigheter som grundas på Europarådets arbete under flera årtionden. 

Referensramen beskriver vilka kunskaper och färdigheter eleven måste tillägna sig för att framgångsrikt kunna 

kommunicera på ett visst språk. Beskrivningen tar även upp det kulturella sammanhang i vilket språket ingår. 
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• Flertalet lärare vi talar med uppger att de är aktiva i lärargrupper på Facebook och andra 

sociala medier för att utbyta tips och tankar med varandra.  

Dessa exempel visar att lärarna är intresserade av kompetensutveckling och att de vill lägga ned tid 

och arbete på sin undervisning. När skolan avsätter tid och pengar, för att främja lärares fortbildning, 

tar de till vara möjligheten och använder den till något kreativt. Samtidigt framgår det tydligt vid våra 

besök att lärarnas arbetsbelastning är mycket hög, vilket leder till betydligt sämre förutsättningar för 

fortbildning och även till en sämre arbetsmiljö i allmänhet. När lärarna ombads komma med förslag 

på vad de önskar sig, av skolledning, av kommunen eller av universitetet när det gäller fortbildning 

och kompetensutveckling, nämnde de många konstruktiva förslag som redovisas i följande avsnitt.  

2.3 Lärares önskemål om fortbildning 

Under våra besök uttrycker lärarna önskemål om bättre stöd för fortbildning. Dessa önskemål 

redovisas i tre avsnitt nedan. Först beskrivs hur lärarna ser på fortbildande kurser, seminarier och 

föreläsningar. Därefter behandlas andra typer av stöd, t.ex. informationsutstick om 

fortbildningstillfällen riktade till språklärare och en webbportal med undervisningsstöd, t.ex. övningar 

och tips. I det sista avsnittet sammanfattas lärares tankar om det stöd som de efterfrågar från 

skolledning och huvudman.  

2.3.1 Kurser, seminarier och föreläsningar 

Lärarna är mycket positiva till ett ökat samarbete mellan skolan och universitet i form av kurser och 

seminarier. Några lärare önskar också besök av universitetslärare som håller föreläsningar eller 

seminarier i didaktik för lärare eller ger en inblick i högskolestudier för elever. De är även intresserade 

av att besöka universitetet med elevgrupper för att delta i workshops eller seminarier. När det gäller 

kurser vid universitet uppger ett flertal lärare att de antingen för närvarande deltar eller tidigare har 

deltagit i kurser i FBAs regi och att det har varit givande. En lärare uttrycker att man, när det handlar 

om fortbildning, vill ha ett proffs, inte ha någon som är på samma nivå som en själv. Även om hon 

uttrycker uppskattning över kollegialt samarbete, anser hon att det är värdefullt att delta i kurser och 

seminarier för att lyssna till en expert.  

Utifrån den nuvarande arbetssituationen, då de har svårt att delta i aktiviteter som inkräktar på 

arbetstiden, föredrar många lärare nätbaserade kurser framför kurser med fysiska campusträffar. Flera 

former av nätbaserade kurser diskuteras, både kurser med ett fåtal diskussionsträffar online, 

förslagsvis på kvällstid, och asynkrona webbseminarier med diskussionsfrågor som antingen kan 

följas av lärare individuellt i egen takt eller användas av en grupp kollegor under gemensamma 

lärarmöten.  

Lärarna uttrycker intresse för kurser som är praktiska, där man får med sig något till klassrummet och 

nämner ett antal specifika områden som de skulle vilja gå kurser i eller lära sig mer om9. Flera områden 

har att göra med färdigheter, såsom läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och muntlig 

produktion. Under samtalen efterfrågar många lärare mer kunskap om hur de kan arbeta med muntlig 

interaktion i klassrummet. De uppger att elever i regel har lättare för att presentera innehåll än att 

interagera med varandra på målspråket för att det är så lite på riktigt. Därför efterfrågar lärarna 

kunskap om och exempel på hur de kan arbeta för att skapa förutsättningar för en naturlig 

kommunikation i klassrummet. De vill även ha stöd för att överbrygga svårigheter i muntlig interaktion 

som uppkommer på grund av heterogena elevgrupper. Lärarna nämner också sin egen muntliga 

                                                        
9 Vid skolbesöken presenterade representanterna från FBA en förteckning över kurser som för närvarande ges vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier samt vissa förslag på kurser som skulle kunna bli verklighet 

i framtiden. Lärarna tillfrågades vilka kurser de hade mest behov av eller hade mest intresse för och uppmanades också 

att komma med egna förslag på relevanta kurser. De kurser som nämns nedan är både kurser som ingår i FBAs 

nuvarande verksamhet, kurser som fanns med som förslag från FBA-representanterna samt idéer från lärarna själva.  
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förmåga som en förutsättning för att använda målspråket i klassrummet och betonar värdet av kurser 

och seminarier i målspråket men också på målspråket för att själva hålla sin muntliga språkfärdighet 

aktiv. Utöver muntlig produktion nämns hörförståelse och läsförståelse som prioriterade områden. I 

synnerhet efterfrågar lärarna stöd för att arbeta med progression inom läs- och hörförståelse och hjälp 

med att hitta fungerande material och övningar. Slutligen, när det gäller skrivande, önskar sig lärarna 

mer kunskap om hur kamratgranskning kan implementeras på lägre nivåer. De menar att de gärna 

skulle arbeta mer på detta sätt, att elever får läsa och kommentera varandras texter, men att det är svårt 

om eleverna inte har relativt goda språkkunskaper.  

När det gäller andra förslag på kurser har lärarna många idéer om hur kulturella eller samhälleliga 

aspekter kan integreras i undervisningen. Flera lärare uppger att de skulle vilja arbeta mer med musik, 

dans, film och media i klassrummet eftersom detta är element som eleverna uppskattar. De nämner 

även att de vill lära sig mer om ungdomskultur och vardagsliv i målspråksområdet samt hur 

samhällsrelaterade frågor kan anpassas till språkundervisningens tidigare stadier. Just dessa element 

och aspekter i undervisningen relaterar lärare starkt till elevernas motivation och betonar att det att 

viktigt att få eleverna att känna sig som hemma och få en personlig relation till språket. Även kurser 

som specifikt handlar om elevers motivation att lära sig språk efterlyses av lärarna. Ytterligare några 

förslag som nämns speglar aktuella förändringar i samhället och i skolvärlden och handlar om kurser 

som skulle kunna ge lärare verktyg att hantera dessa situationer. Flera lärare uttrycker t.ex. intresse för 

att lära sig mer om ett interkulturellt arbetssätt och om verktyg för att dra nytta av det flerspråkiga 

klassrum som idag utgör många lärares vardag. Vidare efterfrågar lärare mer kunskap inom området 

betyg och bedömning, bl.a. hur man ska bedöma elevers användning av strategier i kommunikationen, 

och hur den svenska läroplanen förhåller sig till GERS. En lärare i italienska efterlyser kurser och 

seminarier riktade mot just lärare i italienska och uttrycker att detta språk tenderar att hamna i skuggan 

av de traditionellt dominerande moderna språken franska, spanska och tyska. Ytterligare ett önskemål 

från lärarna handlar om kurser eller seminarier om hur språkundervisning kan anpassas för elever med 

särskilda behov, t.ex. dyslexi, social fobi eller hörselnedsättning. Slutligen nämner ett flertal lärare att 

de gärna ser fler seminarier och kurser inriktade mot allmän språkdidaktik där lärare kan få tips och 

konkreta exempel på teori och metod som kan användas i undervisningen. Ämnesmässiga kunskaper 

har vi redan, säger en lärare, vi behöver mer metodik och didaktik.  

2.3.2 Andra former av universitetsstöd för fortbildning 

Som vi tidigare har konstaterat upplever de lärare som vi besöker att tiden inte räcker till för 

fortbildning och att de heller inte hinner utveckla undervisningen i den utsträckning de önskar. Många 

lärare nämner också ett ”informationsglapp”, att det finns mycket fortbildning att ta del av, såsom 

undervisningstips och nya forskningsrön, om man vet var man ska leta, men att man inte har tid och 

möjlighet att sovra bland denna information eller inte vet var man bäst hittar den. Flera av lärarna 

nämner att de skulle vilja hitta mer undervisningsmaterial, t.ex. vardagsnära, aktuella och lättlästa 

texter, övningar i grammatik, läsförståelse eller hörförståelse, eller aktuella serier och filmer som de 

kan tipsa om eller använda i klassrummet. Informationsglappet gör att man själv måste vara väldigt 

aktiv för att få reda på saker, som en lärare uttrycker det. Information om t.ex. utlysningar av 

stipendier, lärardagar, kurser och liknande når inte heller alltid ut till lärarna och de efterfrågar därför 

en kanal för denna typ av upplysningar. Vid flera besök kommer vi in på två konkreta exempel för att 

komma till rätta med informationsglappet, nämligen FBAs nyhetsbrev och en digital portal för lärare, 

som FBA ansvarar för10. I nyhetsbrevet som regelbundet skickas ut digitalt kan, utifrån lärarnas 

önskemål, information ges om aktuell forskning, t.ex. i form av länkar till nyutkomna artiklar, 

uppgifter om aktuella utlysningar av stipendier, t.ex. för utlandsresor eller utbildningsdagar, och även 

påminnelser om kommande utbildningstillfällen, seminarier och liknande. På den digitala plattformen 

ser lärarna gärna att det finns övningar och texter som kan användas i undervisningen, länkar till 

nyhetsbrev samt till webbföreläsningar om språkdidaktiska teman. Det är även önskvärt att man via 

                                                        
10 På www.edu.uu.se/fba kan man prenumerera på nyhetsbrevet och få då relevant information till sin mejl. 

http://www.edu.uu.se/fba
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portalen kan kontakta FBA och få praktiskt stöd t.ex. i samband med stipendieansökningar och 

planering av utlandsförlagd fortbildning. 

2.3.3 Stöd från skolledning och huvudman  

De lärare vi möter under skolbesöken berättar samstämmigt att huvudmän och skolledningar under 

senare år har avsatt allt mindre resurser för ämnesrelaterad fortbildning men även att attityden till 

språk, specifikt moderna språk, inte är lika positiv som till andra skolämnen. Vi är inte prioriterade 

[…] vi kommer alltid sist, konstaterar en lärare uppgivet. Det som framför allt brister, utifrån lärarnas 

perspektiv, är att tiden inte räcker till för fortbildning. Som tidigare nämnts deltar flera skolor i 

satsningen på Språksprånget och två lärare i kommunen har inom ramen för denna satsning fått tid för 

att genomgå en handledarutbildning. Meningen är att fler lärare ska involveras i satsningen genom att 

handledarna delar med sig av sin nya kunskap i diskussionsövningar med övriga i lärarlaget på deras 

gemensamma utvecklingstid. Flera lärare vi pratar med uppger dock att tiden sällan räcker till för att 

träffas regelbundet och arbeta med Språksprångets moduler eftersom endast handledarna vid skolan 

har fått extratid avsatt för denna kompetensutveckling. Majoriteten av kollegorna förväntas hinna med 

detta inom ramen för sin tjänst, vilket har visat sig vara en utmaning. Enligt de lärare vi träffar skulle 

en timme i veckan för att arbeta med Språksprånget ge dem tid att tillgodogöra sig satsningen på ett 

bra sätt.  

Som tidigare nämnts anser lärare att ämnesrelaterad kompetensutveckling tenderar att bli 

nedprioriterad till förmån för kurser eller föreläsningar av mer allmän karaktär. Men att moderna språk 

har lägre status än andra ämnen påverkar enligt lärarna inte bara hur mycket resurser som avsätts för 

fortbildning. De beskriver även en schemaläggning där språkundervisningen hamnar på måndag 

morgon eller fredag eftermiddag, med avhopp eller sämre närvaro som följd. De talar om elever som 

skickas med buss till andra skolor för att språket de läser inte erbjuds på skolan och om språksteg som 

ställs in på grund av bristande resurser. Flera lärare talar också om att det gjorts besparingar inom 

administrationen, vilket innebär att de har förlorat sin språksamordnare. De efterfrågar mer stöd från 

skolledningen men även från kommun och huvudmän för att kunna underlätta samarbeten mellan 

skolor. Något som nämns vid flera skolbesök är att övergången mellan högstadiet och gymnasiet i 

språkämnen är känslig och att språkgrupperna i år 1 på gymnasiet ofta är mycket heterogena. Därför 

önskar lärarna att det systematiskt organiserades tillfällen då lärare från grundskolan och gymnasiet 

kunde träffas för att utbyta tankar och idéer. Lärarna på högstadiet vill gärna veta hur de kan förbereda 

eleverna för gymnasiestudier medan gymnasielärarna är intresserade av att veta mer om 

undervisningen under årskurs 6–9.  

 

3 Diskussion 
I våra samtal med verksamma språklärare ser vi ett stort intresse för kompetensutveckling i olika 

former: kurser i målspråksområdet, nätbaserade kurser samt seminarier och föreläsningar i samband 

med lärardagar eller besök från universitetet. Vi kan också konstatera att många lärare tar egna initiativ 

till kvalitativ fortbildning (se s. 8 ovan om eTwinning, bokcirkel på målspråket, Krockar och kramar, 

TBLT, GERS, och Facebook-grupper). Det är otvetydigt så att lärare vill utvecklas i sin profession, att 

ambitionen och engagemanget finns, men att arbetstiden inte räcker till.  

Många lärare uppger att de inte beviljas att delta i lärardagar under skoltid utan att de i stället förväntas 

göra detta på helger eller lov. Under våra besök tar lärarna upp frågan om huruvida man bör betrakta 

läraryrket som ett kall och betonar att alla inte har möjlighet att arbeta på sin fritid (jfr. s. 8 ovan). Det 

faktum att många språklärare drivs av ett brinnande personligt intresse för språk och kultur får inte 

innebära att arbetsgivaren brister i respekt för gränsen mellan arbete och fritid. Det finns säkerligen 

faser i livet då en ung nyexaminerad lärare, som ännu inte har familj, på eget initiativ arbetar mer än 

sin stipulerade arbetstid men det finns också andra faser i livet, då samma individ men med små barn 
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hemma eller en sjuk anhörig varken kan eller vill ta med sig arbetet hem. Fritiden är individens egen 

och ska inte intecknas av arbetsgivaren. 

Även i de fall då skolan schemalägger utvecklings- eller samarbetstid för språklärarna, uppger lärarna 

att den ofta äts upp av friluftsdagar eller möten i andra (obligatoriska) ämnen och att den tid som 

avsätts för fortbildning ägnas företrädesvis åt fortbildning av mer allmän karaktär. Flera lärare vid 

skolor som deltar i Språksprånget nämner t.ex. att de inte hinner arbeta med modulerna i den takt som 

planerats eftersom de inte har möjlighet att träffas tillräckligt ofta då gemensamma språklärarmöten 

ofta ”går bort”.  

Att språklärarna upplever att de inte får tillräckligt mycket ämnesrelaterad fortbildning kan delvis ha 

att göra med moderna språks förhållandevis låga status i skolan. Moderna språk är inte obligatoriskt 

och prioriteras möjligen ned till förmån för insatser som leder fram till en bättre måluppfyllelse för 

eleverna i obligatoriska ämnen. Undersökningen Lärarnas riksförbund (2016) visar att språkens status 

i skolan upplevs vara lägre 2016 än i motsvarande undersökning från 2013 (Lärarnas Riksförbund, 

2013). Då uppgav 27 procent av de kommunalt anställda lärarna att de ansåg att språken hade en svag 

ställning på skolan. År 2016 var motsvarande andel 34 procent (LR, 2016:18). I diskussionen om 

moderna språks status i skolan är också frågan om obligatorium relevant. Att moderna språk inte är 

ett obligatoriskt ämne signalerar ett lägre värde. Många elever har av goda skäl en pragmatisk och 

rationell inställning till skolan och eftersom eleverna kan välja bort moderna språk, gör många det och 

får därmed möjligheten att erhålla ett högre betyg med en lägre arbetsinsats i ett annat ämne11. 

Lärarna uppger tidsbrist som den enskilt viktigaste orsaken till att de känner sig missnöjda med 

villkoren för fortbildning och professionell utveckling. Under våra besök noterar vi också en 

korrelation mellan språklärarlagets storlek vid en skola och de initiativ som tas till fortbildning. I större 

lärargrupper stimulerar man varandra, fler kan hjälpas åt och ansvaret behöver inte bli lika tungt för 

individen. Flera lärare i tyska och franska saknar helt ämneskollegor vid sin skola och uppger att de 

känner sig ensamma i sin yrkesroll. Här tar man återigen upp tidsbristen som ett hinder för att 

organisera samarbete mellan olika skolor och skapa nätverk. 

När det gäller lärarnas önskemål om fortbildningens innehåll återfinns kurser på plats i 

målspråksområden högt upp på önskelistan. Ytterst få lärare får möjlighet att delta regelbundet i 

fortbildningskurser i målspråksområden, trots att många önskar sig just detta. Vid de skolor som vi 

besökte var uppfattningen att denna typ av fortbildning har minskat under en lång tid. Som vi nämnde 

inledningsvis, bekräftas detta av Lärarnas riksförbund (2016) som konstaterar att bara var tionde lärare 

hade fått betald fortbildning i målspråkslandet de senaste fem åren. Många lärare som vi talade med 

visste inte ens om att denna möjlighet fanns och majoriteten känner sig osäkra på var pengar kan sökas, 

hur man praktiskt går tillväga, etc. De lärare som deltagit i kurser förlagda i målspråksområden 

vittnade om dessa kurser som ett sätt att inspireras och hålla språket vid liv och som den bästa 

fortbildning som man kan få. I ovan nämnda undersökning uppgav 85 procent av lärarna i moderna 

språk att de har ett behov av ökad fortbildning i sitt språk för att kunna känna sig tillfreds med sin 

undervisning. Att få vistas i målspråkområden och få ämnesrelaterad fortbildning är för flertalet 

språklärare en förutsättning för att upprätthålla språket och utvecklas i yrket. Dessutom vill lärare 

gärna delta i seminarier och föreläsningar med inriktning mot allmän språkdidaktik eller mer specifika 

teman som muntlig språkfärdighet i klassrummet eller hur man kan integrera ungdomskultur i 

undervisningen, för att nämna ett par exempel. Språk utvecklas ständigt och det krävs ny input för att 

lärarna ska kunna hålla undervisningsspråket levande och aktuellt. Den ökade arbetsbördan för lärare 

och den krympande utvecklingstiden gör även att de har svårt att hinna med kursutveckling inom 

ramen för sin arbetstid. Många lärare vi talar med uttrycker frustration över att inte ha tid för att 

uppdatera kursmaterial, prova på nya didaktiska grepp i sin undervisning och ta del av aktuella 

forskningsrön. De är medvetna om att dagens obegränsade tillgång till Internet erbjuder många 

möjligheter för den som letar men menar att de själva sällan har tid att sovra bland all information som 

                                                        
11 Se: Krigh 2019: 169 
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finns att tillgå. Samtalet på detta område mynnar ut i ett konstruktivt förslag, nämligen en webbportal 

i FBAs regi som kan tillhandahålla länkar till kursmaterial, didaktiska tips och aktuell forskning, 

tillsammans med aktuell information om FBAs verksamhet, vilket också är något som lärarna 

efterfrågar. De ser gärna ett ökat samarbete mellan universitet och skolor. 

  

4 Slutord och förslag till åtgärder 
Efter våra samtal med språklärare i nio skolor står det klart att många lärare i moderna språk i Uppsala 

behöver ett utökat utrymme för fortbildning och professionell utveckling i sin tjänst. Detta vore ett sätt 

för huvudmän och skolledningar att visa att de är av uppfattningen att språk är viktigt och att de tar 

lärarnas synpunkter på allvar.  Vi har också fått en tydlig bild av vilken typ av kurser och seminarier 

som lärarna efterfrågar samt hur lärarna ser att FBA på andra sätt kan stödja dem i deras yrkesutövning. 

Med utgångspunkt i ovan nämnda samtal formulerar vi nedan, utan rangordning, förslag till åtgärder 

att genomföra på olika nivåer för att höja språklärarkollektivets professionella kompetens, höja 

moderna språks status i skolan och få fler unga att vilja bli språklärare.   

• Prioritera regelbunden kompetensutvecklingstid för språklärare 

Huvudmän och skolledningar uppmanas att omprioritera för att ge lärarna regelbundet återkommande 

tillfällen att samarbeta i lärarlaget och utrymme att gå kurser, delta vid språklärardagar och genomföra 

utvecklingsprojekt såsom Språksprånget, Erasmus+ och eTwinning. 

Om skolledningar avsätter resurser inte bara för fortbildning av generell karaktär men också för 

ämnesrelaterad fortbildning i målspråksområden, kan FBA ge lärarna stöd för att ansöka om medel 

och skräddarsy kurser.  

Mer tid för samarbete och fortbildning ger lärarna möjlighet att ta del av FBAs fortbildningsutbud. 

FBA kommer att utveckla en webbportal med länkar till undervisningsmaterial, webbföreläsningar 

och nya forskningsrön. Lärarna efterfrågar t.ex. stöd för att arbeta med progression inom läs- och 

hörförståelse på ett konstruktivt sätt och önskar även hjälp med att hitta fungerande material och 

övningar. Flera lärare uttrycker också intresse för att lära sig mer om ett interkulturellt arbetssätt och 

om verktyg för att dra nytta av det flerspråkiga klassrum som idag utgör många lärares vardag.  

• Ge lärare förutsättningar att organisera internationella utbyten 

Av de skolor vi besökte var det endast en grundskola och en gymnasieskola som regelbundet 

arrangerade internationella utbyten. Med goda förutsättningar för språklärare att organisera utbyten 

skulle sannolikt språkstudier vara intressanta för fler elever. Att under ordnade former få åka 

utomlands med sin språkgrupp i grundskolan eller i gymnasieskolan beskrivs av lärarna som en 

oöverträffad motivator när det gäller språkinlärning. Ett utbyte med en skola i ett målspråksområde 

innebär dessutom att lärarna håller språket levande i kommunikation med sina kollegor under 

förberedelserna och under den tid läraren och klassen vistas i målspråksorådet. 

• Ge lärare bättre möjlighet och utrymme för samarbete mellan skolorna i regionen   

Uppsala kommun avsätter medel för samordning av ett nätverk för språklärare i de kommunala 

gymnasieskolorna. Detta är en i flera avseenden lyckad konstruktion: nätverket är mycket aktivt och 

samarbetar regelbundet med Språklärarnas riksförbund, Uppsala universitet och FBA. En motsvarande 

satsning på språklärare i grundskolan är önskvärd. I detta sammanhang vill vi betona vikten av 

samarbete mellan språklärare på alla skolor, oavsett huvudman. Lärare i moderna språk är ibland 

ensamma på sina skolor och skulle vinna mycket på ett samarbete mellan Uppsala kommun och 

enskilda huvudmän t. ex. genom deras intresseorganisationer Friskolornas riksförbund eller Idéburna 

skolors riksförbund. 

Med bättre möjlighet för samarbete mellan lärare på olika skolor skulle man t. ex. kunna genomföra 

ett utbytesprogram mellan grundskolor (6–9) i Uppsala/regionen. Lärare med en viss expertis 
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”gästundervisar” för elever vars ordinarie lärare undervisar i en annan klass. Det vore intressant för 

eleverna med en ny språklärarprofil och stimulerande för lärarna att möta andra klasser och lärare. 

Utbytet skulle kunna genomföras som en nätverksaktivitet en eller ett par gånger om året och FBA 

kan bistå i att utveckla formerna för detta.  

Vidare behöver skolledare och huvudmän skapa utrymme för lärare att regelbundet träffas och 

diskutera övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan. Även här kan FBA medverka genom 

att under en återkommande dag organisera föreläsningar som kan följas av workshops om övergången 

mellan grundskola och gymnasium. Förutom att det är ett tillfälle att skapa kontakter är det en 

möjlighet att diskutera undervisningsvillkor och olika förväntningar på hur mycket eleverna har med 

sig till gymnasieskolan.  

• Reglera utrymmet för lärares fortbildning på nationell nivå 

Att vi ska behärska ytterligare ett språk är ett uttalat mål i Europeiska Unionen. Språk är viktigt och i 

många fall räcker det inte att kunna sitt modersmål och engelska.  

OECD har i sin slutrapport från 2015 Improving schools in Sweden: an OECD perspective påpekat att 

fortbildningen måste bli ett nationellt ansvar i Sverige. Regering och riksdag avsätter medel årligen, 

med ett särskilt uppdrag till Uppsala universitet för att anordna viss internationell fortbildning för 

lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Det är 

bra men inte tillräckligt då många lärare inte ges tid att delta. En nationell reglering av utrymmet för 

fortbildning och professionell utveckling skulle ge fler språklärare utrymme att samarbeta och delta i 

den fortbildning som utvecklas och erbjuds av Uppsala universitet och andra fortbildningsanordnare. 

• Gör moderna språk obligatoriskt i grundskolan och i gymnasieskolan 

Detta är en fråga som drivs hårt av Lärarnas Riksförbund och som stöds av lärare i moderna språk, 

framförallt i gymnasieskolan. Så många som 78 procent av gymnasielärarna och 48 procent av 

grundskollärarna i undersökningen vill se att moderna språk blir obligatoriskt i grundskolan och 

gymnasieskolans högskoleförberedande program. Ett obligatorium skulle signalera att det är lika 

viktigt med främmande språk som med matematik, svenska eller engelska.     
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