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Handlingsplan för språkschablon 
Kävesta folkhögskolas arbete med Svenska som andraspråk 
 

1. Skolans allmänna förhållningssätt till svenska 
som andraspråk  
Kävesta folkhögskola strävar efter att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda alla 
kursdeltagare pedagogiskt stöd och en anpassad studiemiljö så att alla kan bedriva studier på 
lika villkor och känna sig respekterade.  
 

1.1. Vilka grupper skolan vänder sig till 
Kävesta vänder sig till personer över 18 år som: 
 

1. Saknar behörigheter för högre studier. (Allmän linje) 
2. Vill fördjupa sig inom respektive konstform (Dans, Musik och Konst och 

formgivning). 
 
Kävesta arbetar med svenska som andraspråk som egen kurs, parallellt med kursen Svenska 
och som extra språkstöd vid behov. (läs mer under kap 2) 

1.2. Integrationsfrågor 
Undervisningen på Allmän kurs utgår från klasser. Klassindelningen baseras på längd på 
studierna utifrån deltagares individuella studieplaner.   
 
Undervisningen på Profilkurserna baseras på årskurs 1 och 2 alternativt utifrån 
inriktning/material inom respektive konstform. 
 
Samtliga deltagare på Kävesta är med på skolgemensamma aktiviteterna Aktuellt och 
Valämne, samt frilufts- och temadagar.  
 

1.3. Lokaler och teknisk utrustning 
Deltagare med svenska som andraspråk använder samma lokaler och tekniska lösningar som 
skolans övriga deltagare. Samtliga deltagardatorer på skolan har program för uppläst text, 
stavningsprogram etc. Vid särskilda behov har skolan flera olika program att tillgå, se policy 
för förstärkningsbidrag. 
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2. Pedagogiska arbetssätt 
Nedan beskrivs Kävesta folkhögskolas arbete med svenska som andraspråk närmare: 
 
 

2.1 Kursen Svenska som andra språk 
Deltagare med svenska som andraspråk rekommenderas att läsa kurserna Svenska som 
andraspråk 1,2,3 istället för kurserna Svenska 1, 2, 3. Kurserna har motsvarande innehåll och 
ger behörighet för högskolestudier. Samarbete och samläsning mellan Svenska och Svenska 
som andraspråk är möjligt då kurserna ges parallellt på deltagarnas schema.   

 
2.2 Extra språkstöd  
Deltagare på Allmän kurs som behöver individuellt stöd utifrån svenska som andraspråk kan 
få det under det frivilliga passet Studieverkstad ca 4 ggr i veckan och det obligatoriska passet 
Handledning 1ggr i veckan.  
Extra språkstöd kan ges till alla deltagare på Kävesta efter överenskommelse.   
 

3. Utvecklingsarbete och fortbildning 
Kävesta folkhögskolas arbete med svenska som andraspråk har utvecklats mycket sedan 
policyn skrevs 2012. Idag har vi, efter medvetet arbete, fler deltagare med svenska som 
andraspråk och fler personal med kompetens för svenska som andraspråk. Detta gör ex att vi 
idag har förutsättningar att arbeta med Svenska som andra språk som egen kurs. Det vi 
behöver fortsätta arbeta med:  
 
 

 
1. Utreda möjligheten att starta en grundskolegrupp (både för deltagare med svenska som 

andraspråk och deltagare med svenska) som sätt att möta den ökande målgruppen av 
deltagare som inte hunnit bli färdig med svenska grundskola. 
 

2. Arbeta med hur vi förhåller oss till svårigheten för deltagare med svenska som 
andraspråk att nå högskolebehörighet i engelska.  

 
3. Se över vilka kontakter med andra organisationer, verksamheter som arbetar med 

svenska som andraspråk och andra folkhögskolor som vi skulle kunna ta för att utbyta 
erfarenhet och utveckla oss, främst utifrån behörigheter i engelska. 
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4. Kontakter med intresseorganisationer för de 
grupper skolan arbetar med 
Kävesta har inga upparbetade relationer till intresseorganisationer inom svenska som 
andraspråk. Se utvecklings- och fortbildningsarbete. 
 

5. Rekryteringsarbete 
Skolan har upparbetad kontakt med studie- och yrkesvägledare inom skolorna i närområdet, 
men även med andra aktörer som träffar målgruppen ex Arbetsförmedlingen. 
 
Allmän kurs marknadsförs genom skolans prospekt, hemsida, Facebook och personliga 
kontakter.  
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