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Internkontroll av behörighet i grundskolan
Kontroll har genomförts av att de lärare som undervisar i ämnet svenska som
andraspråk är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk samt hur
undervisningen är organiserad för att möta elevernas behov.
Genomförande av internkontroll
Internkontrollen har genomförts genom enkätfrågor till samtliga rektorer i
grundskolan. De frågeställningar som berörts var:


Har skolan elever som har rätt till undervisning i svenska som andraspråk
(SVA)? Får alla elever på skolan som har behov av SVA undervisning i
SVA?
 Har skolan behöriga lärare i SVA?
 Används dessa lärare för undervisning i SVA?
 Får alla elever på skolan som läser SVA undervisning av lärare som är
behörig i ämnet?
 Finns det behöriga lärare i SVA på skolan som inte undervisar i ämnet? Om
ja, varför?
En majoritet av de skolor som besvarat enkäten har elever som har rätt till
undervisning i SVA. Endast på ett fåtal av skolorna (3 av 39, samtliga åk 1-6) finns
elever med behov av undervisning i svenska som andraspråk som inte får detta. I ett
fall har skolan ingen behörig lärare i SVA, på de andra två finns behöriga lärare som
dock inte används för undervisningen i SVA.
De flesta skolorna har enligt rektorerna behöriga lärare i SVA:
Har skolan behöriga lärare i SVA?

Ja

Nej

Årskurs 1-3

29

2

Årskurs 4-6

25

4

Årskurs 7-9

12

6

Totalt

66

12

Dessa lärare används i hög utsträckning för undervisningen i SVA. Majoriteten av de
elever som läser SVA får undervisning av behöriga lärare. Det finns också behöriga
lärare som inte undervisar i ämnet. I enkätsvaren framkommer att detta bland annat
beror på att skolan inte har behov av alla behöriga lärare i SVA. Svaren visar också
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att det finns en del lärare som – trots att de har behörigheten i sin legitimation känner
sig osäkra på att undervisa i ämnet. Det kan då handla om äldre mellanstadielärare
som fått behörigheten ”på köpet” i samband med lärarlegitimationen eller
lågstadielärare, där de som är behöriga att undervisa i svenska också med automatik
är behöriga att undervisa i SVA.
Förslag till förbättringsåtgärder
Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att:


Fortsatt följa upp behörigheten i SVA.

