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Handlingsplan för 
språkligt stöd  
Syftet med en handlingsplan för språkligt stöd är att säkerställa att skolan är tillgänglig även 
för utrikes födda deltagare med svårigheter i det svenska språket. De kan ha behov av 
särskilda pedagogiska insatser med kostnader för förstärkta lärar-insatser som följd. 
Bidraget för språkligt stöd ska göra sådana insatser möjliga. 

Bakgrund 

Skolan kan söka bidrag för merkostnader för utökad lärartäthet vid pedagogiska insatser för 
utrikes födda deltagare med svårigheter i det svenska språket. Endast lärartäthet överstigande 
1,8 årslärartjänster per tusen deltagarveckor kan utgöra grund för ansökan. Det är endast 
deltagare med behov av särskild insats som berörs av stödet. 

Mål 

• Göra det möjligt för deltagare att lära sig och utvecklas även om de har svårigheter med 
det svenska språket 

• Underlätta kommunikation mellan deltagare och representanter för skolan 
• Underlätta kommunikation mellan deltagare 
• Underlätta kommunikation mellan deltagare och myndigheter eller andra organisationer 

Metod 

Arbetet med språkligt stöd tar sin början vid det välkomst- eller inskrivningssamtal som hålls 
med alla deltagare efter antagning eller i samband med kursstart när en individuell studieplan 
upprättas. Då dokumenteras för deltagare med utländsk bakgrund eventuella svårigheter med 
det svenska språket och hur dessa konstaterats. Samtidigt informeras deltagaren om sin rätt till 
stöd och till inflytande över planeringen av detta stöd. Denna dokumentation ska sedan, i 
enlighet med integritetspolicyn, förvaras inlåst, eller, om en digital lärplattform eller liknande 
används, lösenordsskyddas. Den som hållit i samtalet ansvarar också för att informera 
skoladministratören för registrering i Schoolsoft. Uppgifterna i Schoolsoft är bara åtkomliga för 
personal med särskild behörighet. 

Bidraget för språkligt stöd används för att öka lärartätheten, så att man ibland kan jobba med 
dubbla lärare i klassrummet eller ha mindre undervisningsgrupper. Detta möjliggör inkludering i 
klassrummet samtidigt som det stärker relationsbyggandet mellan lärare och deltagare och 
ökar möjligheten för läraren att i samråd med deltagaren identifiera vilka anpassningar som 
behöver göras och vilka som är mest effektiva. Detta blir extra viktigt när språkbarriären gör att 
relationerna måste byggas på andra sätt. 
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Centralt i arbetet med deltagare med annan språklig bakgrund är god kvalitet på 
undervisningen i svenska som andra språk. Skolan anställer lärare med dokumenterad 
utbildning inom ämnet och ser utbildningsformen som ett kvalitetshöjande redskap för ökad 
måluppfyllelse. 

Undervisningen på Allmän kurs sker i både blandade grupper och grupper där språklig 
anpassning kan ske. Detta ökar lärartätheten och ger bättre möjligheter att kommunicera med 
deltagare på en lämplig språklig nivå. Deltagare som har behov av det kan också ges extra 
undervisning i svenska.  

I många fall kan språkliga barriärer överbryggas med tid och tålamod, men när mer komplexa 
ämnen, exempelvis i samtal med SYV, ska diskuteras behövs ibland hjälp av tolk. Då behovet av 
diskretion kan vara skiftande anpassas tolkuppdraget efter situation. När det finns behov av det 
görs också viktig skriftlig information tillgänglig på flera språk, anpassat efter den aktuella 
situationen på skolan. 

Forskning har visat att en avgörande faktor för en vuxens möjligheter att tillägna sig ett nytt 
språk är en teoretisk förståelse för det egna modersmålet. Detta innebär att vuxna utan eget 
skriftspråk genast hamnar i ett läge där de har sämre förutsättningar att lära sig svenska. För 
att motverka dessa effekter kan skolan erbjuda hemspråksundervisning om det finns en 
tillräckligt stor språkgrupp för att generera de resurser som behövs.  

Exempel på aktiviteter 

• Välkomst- eller inskrivningssamtal för alla kursdeltagare 
• Anpassad studietakt vid behov av det 
• Extra lärarstöd i klassrummet eller enskilt 
• Anpassade uppgifter med hänsyn till språklig nivå 
• Terminsvisa utvecklingssamtal med klassföreståndare/mentor 
• Vid behov tätare uppföljning av exempelvis närvaro eller stöd i skolarbetet 
• Vid behov anlitande av tolk 

Åtgärder 

Om det under kursens gång framkommer att någon utrikes född deltagare har svårigheter med 
det svenska språket ska anpassningar enligt ovan göras och ett fördjupat samtal föras med 
deltagaren om vad svårigheterna består i och vilket stöd som behövs. Detta ska dokumenteras 
på samma sätt som vid ett välkomst- eller inskrivningssamtal (se ovan) samt meddelas till 
skoladministratören. 

Kartläggning 

Kartläggningen ska visa i vilken mån utrikes födda deltagare med svårigheter i det svenska 
språket får det stöd de behöver. Kunskapen ska sedan användas för att utveckla 
handläggningen och användandet av bidraget för språkligt stöd på skolan. För att undersöka 
hur arbetet med språkligt stöd går används flera kunskapskällor och indikatorer: 
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• Regelbundna samtal mellan lärare och deltagare med utgångspunkt i den individuella 
studieplanen och deltagarens behov av stöd 

• Uppföljning i arbetslaget kring de deltagare som har behov av språkligt stöd 
• Frågor om språkligt stöd och finns med i den årliga verksamhetsenkäten. 
• Rektor eller den som rektor utser tillsammans med kurator, omsorgsgrupp eller liknande 

följer arbetet över tid. 

Uppföljning 

Rektor eller den som rektor utser ansvarar för att kartläggning genonomförs åtminstone en 
gång per år. Kartläggning och analys bör involvera omsorgsgrupp eller liknande samt 
undervisande personal.  

Kartläggning och analys ska mynna ut i en utvecklingsplan för det kommande året. 
Dokumentationen ska följa samma modell som övriga kvalitetsrapporter och utvecklingsplaner 
inom verksamheten (se exempel i Bilaga 1): 

1. Bakgrund och uppföljning beskriver hur det gått med utvecklingsarbetet som beskrevs i 
den förra utvecklingsplanen 

2. Nulägesbeskrivning bygger på genomförda enkäter och utvärderingar samt på lärarnas 
bedömning. 

3. Mål- och aktiviteter beskriver vilka mål man valt att jobba med det kommande året och 
vad man ska göra för att nå dessa mål 
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Utvecklingsplan för 
språkligt stöd 2015-16 
Bakgrund och uppföljning 

Under året som gått har utvecklingsarbetet handlat om att ge alla lärare bättre förståelse för 
behoven hos deltagare med svenska som andraspråk. En halv studiedag ägnades åt dels en 
föreläsning i ämnet med Arne Prosell, dels bearbetning i arbetslagen. Reaktionerna från lärarna 
var blandade. Lärarna på allmän kurs var mest positiva och tyckte det var givande. 

Nulägesanalys 

Eftersom Anita Holst går i pension finns det behov av att rekrytera en ny lärare med kompetens 
inom undervisning i svenska som andraspråk. Med en stor grupp syrianer på allmän kurs finns 
det också behov av att etablera kontakt med en syriansk tolk. 

Mål och aktiviteter 

Mål: Säkerställa kompetens inom svenska som andraspråk 

Aktivitet: Rekrytera en ersättare till Anita som har behörighet eller åtminstone erfarenhet av 
undervisning i svenska som andraspråk 

Mål: Säkerställa att tolk till syrianska finns tillgänglig vid behov 

Aktivitet: Kontakta kommunen för att ta reda på mer om hur de jobbar med anlitande av tolkar. 
Eventuellt teckna nytt avtal med Logic teletolk. 

 

Bilaga 1      Exempel från fiktiv skola 


