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Bakgrund: Anledningen till att detta skolutvecklingsprojekt påbörjades grundades på en upplevd 
osäkerhet av lärare och rektorer i kommunen om att undervisa flerspråkiga elever. I kommunen har 
elever med migrationsbakgrund ökat under de sista åren. Just nu har cirka en tredjedel av 
grundskolans elever i Nässjö kommun ett annat modersmål än svenska.  Behovet av 
kompetensutveckling inom detta område har även uppmärksammats nationellt: ”Många lärare 
uppger att de saknar kompetens och kunskap för att undervisa nyanlända elever och därmed viktiga 
förutsättningar för att anpassa undervisningen” (Skolinspektionen 2014). ”Skolväsendet har svårt att 
fullt ut möta nyanlända elevers behov. Det finns brister i mottagandet och utbildningen. En 
utbildning av god kvalitet är av stor betydelse för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället. 
Skolväsendet måste därför fortsätta sin kraftsamling för att stärka mottagandet och utbildningen för 
dessa barn och elever” (Skolverket 2017). 
 
Syfte: Att ge lärare ökad kompetens och kunskap i att undervisa och bemöta flerspråkiga elever i 
klassrummet och I förlängningen öka flerspråkiga elevers måluppfyllelse. 
 
Metod/genomförande: Målgruppen för fortbildningen är personal som arbetar på skolor i Nässjö 
kommun. Fortbildningen finns med i kommunens övergripande plan för kompetensutveckling och 
stäcker sig över ett läsår för varje rektorsområde. Den har pågått under fem läsår. Under 
fortbildningen har Pauline Gibbons böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket används som 
baslitteratur. Vetenskapliga artiklar och filmer används som komplement till litteraturen. Inför 
fortbildningen har kartläggning gjorts inom det aktuella rektorsområdet för att kunna skräddarsy 
fortbildningen för just den personalgruppen. Under ett läsår är det nio fortbildningstillfällen som äger 
rum ute på respektive skola. Fortbildningen bygger på kollegialt lärande där deltagarna inför varje 
träff läser litteratur, gör skriftliga reflektioner i sina loggböcker samt genomför uppgifter i sin 
verksamhet. Under träffen diskuterar och reflekterar deltagarna kring det lästa och det de genomfört 
och en kort föreläsningsdel hålls av oss. Utvärdering av fortbildningen sker kontinuerligt vid 
fortbildningstillfällena samt genom skriftlig utvärdering vid två tillfällen under läsåret. 
 
Resultat: Deltagarna i fortbildningen upplever att de har fått ökad kompetens och kunskap i att 
undervisa flerspråkiga elever. De anger också att många av de nya metoderna inte enbart gynnar 
flerspråkiga elever utan även elever med svenska som modersmål. Många av deltagarna uttrycker att 
de har blivit mer medvetna om vikten av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och då framför 
allt med stöttning. Deltagarna har uttryckt att de nya metoderna har lätt till ökad elevaktivitet, vilket 
är en viktig grund för ökad måluppfyllelse.  
 
Diskussion/reflektion: Resultat visar att fortbildningen stärker lärarna i deras profession och har 
gynnsamma effekter för att stärka flerspråkiga elevers lärande och måluppfyllelse. Med vår 
medverkan den här dagen vill vi sprida goda exempel på hur man arbetar i Nässjö kommun. Det 
handlar både om konkreta undervisningsmetoder och förhållningssätt samt att få alla lärare att lyfta 
språket i varje ämne. Forskning visar att förförståelse, höga förväntningar, stöttning, alignment, 
språkliga mål, förkunskaper, interaktion och elevaktivitet är framgångsfaktorer i ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi vill också sprida kunskap om begreppet translanguaging och bidra 
till att göra lärarna medvetna om att när elevernas språk och kultur används som resurs i 
klassrummet skapas ett förtroende som får avgörande betydelse för elevernas kunskapsutveckling. 
 
 
 


