
Språklärarna i Uppsala, Poesi utan gränser 

Minnesanteckningar förda den 31 januari 2019 vid träff med Helena 

Hedman Skoglund, Uppsalas nya kommunalråd (L) med ansvar för 

skolan, tillika ordförande för utbildningsnämnden. 

 

Frågor som Helena Hedman Skoglund avser att prioritera som politiker: 

• Fler elever ska nå gymnasieexamen. För att uppnå det gäller att vara uppmärksam 

ända från förskolan.  

• Speciallärare bör finnas vid varje skola.  

• Även särskilt begåvade elever ska få känna att de utvecklas. 

• Inkludering ska fungera för varje elev; detta kan ibland innebära undervisning i olika 

grupperingar. 

• Satsning på fortbildning av hög kvalitet. Lärarna ska känna att de får valuta för den tid 

som läggs på studiedagar. 

• Lärarna ska ha tid för sina elever: lärarassistenter ska kunna sköta administrativa 

uppgifter som t ex frånvarorapportering. Frågan om lärarassistenter möjligen inte lika 

het på gymnasieskolan som i grundskolan. 

• Ett projekt startas för att lyfta bort mentorskapet från lärarna. Effekten ska utvärderas. 

• Studiero i klassrummet. Lärarna bestämmer om mobilfritt. Fler vuxna i skolan. 

• Analysera förväntningar lärare – föräldrar – elever. Viktigt med dialog. 

• En likvärdig skola, motverka segregation. 

• Sprint bör finnas på alla gymnasieskolor. 

 

Efter Helenas anförande vidtog en engagerad frågestund. De närvarande lärarna 

tog bland annat upp följande: 

Negativt med sammanslagning av olika steg i språkundervisningen; viktigt med 

ämnesspecifik fortbildning; viktigt för språklärare med fortbildning i målspråkslandet; 

negativt att inte kunna åka utomlands med språkelever; förslag att Sprintelever så snart det går 

slussas över till vanliga klasser (jämför Språkintroduktion på grundskolan); viktigt att elever 

har tillgång till böcker på främmande språk på skolbiblioteken;  

 

Allt som allt ägnade Helena en timme och 15 minuter åt att dels berätta om 

politikernas planer, dels lyssna uppmärksamt på deltagarnas synpunkter och 

diskutera dessa. Ett viktigt möte för oss lärare i främmande  språk och svenska 

som andraspråk där vi upplevde Helena som mycket engagerad och villig att ta 

till sig våra synpunkter. 

 


