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§ 79 
 

Granskning av skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna 
språk, Hortlax skola 
Diarienr 21BUN310 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden ställer sig bakom upprättat svar till 
Skolinspektionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen genomförde, med stöd i 26 kap. 19–20 § skollagen (2010:800), en tematisk 
kvalitetsgranskning vid Hortlax skola 2021/2022. Syftet var att granska kvaliteten i några 
delar av undervisningen i moderna språk (i språken franska, spanska och tyska) – 
undervisning för kommunikativ förmåga inom ramen för språkval i grundskolan. 
Granskningen omfattade 30 grundskolor spridda över landet. Ett fåtal av skolorna erbjuder 
moderna språk via fjärrundervisning. Granskningen ska besvara två frågeställningar: 
1. I vilken utsträckning ger undervisningen i moderna språkeleverna möjlighet att 
utveckla kommunikativ förmåga (produktion och interaktion) så att de kan använda 
målspråket i olika sammanhang? 
2. I vilken utsträckning skapar skolan förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet 
som ger eleverna reella möjligheter att fullfölja sina studier i moderna språk? 
 
Efter granskningen erhöll huvudmannen följande beslut: 
 
Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid Hortlax skola i 
följande utsträckning: 
Undervisningen ger elever möjlighet att utveckla kommunikativ förmåga i flera delar men 
utvecklingsområden finns. 
 
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande delar: 
- Rektorn behöver ge lärarna möjlighet till gemensam planering där de tillsammans ska 
kunna utveckla en gemensam undervisningsidé kring kommunikativ förmåga och hur den 
skulle kunna operationaliseras i klassrummet. 
- Rektorn och lärarna behöver se till att lärarna i moderna språk löpande integrerar aspekter 
av interkulturell kompetens i sin undervisning. Skolan skapar förutsättningar för en 
undervisning av hög kvalitet i flera delar men utvecklingsområden finns. 
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 
- Rektorn behöver se till att lärarna i moderna språk får förutsättningar för att se till att 
utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 
Rektor Krister Johansson redovisar vilka förbättringsåtgärder man tänker vidta utifrån de 
identifierade utvecklingsområdena. 
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Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ställer sig bakom svaret till 
Skolinspektionen. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket blir 
nämndens beslut.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för kvalitet i undervisning för 
kommunikativ förmåga vid Hortlax skola i Piteå kommun dnr 2020:5416 

 Redovisning av förbättringsåtgärder utifrån skolinpektionens granskning av Moderna 
språk vid Hortlax skola dnr.  2020.5416 
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