Nämndinitiativ angående svenska som andraspråk (SVA)
Grundskoleförvaltningens senaste kvalitetsrapport visar att Malmös elever har lägst
måluppfyllelse i bl.a. svenska som andraspråk. Bland eleverna som läser ämnet blir ca 34%
underkända och ca 30% uppnår (E), vilket utgör en stor andel av eleverna. Läget ser inte ljust
ut och situationen kräver att politiker agerar i syfte att förbättra situationen för eleverna,
lärarna och skolorna som tacklas med låg måluppfyllelse i svenska som andraspråk, särskilt i
en stad som Malmö.
Det svenska språket är centralt för elever som läser svenska som andraspråk och i synnerhet
för elever som har svårigheter med språket. Svenska är nyckeln till samhället, utvecklandet av
en svensk identitet och avgörande för anpassningen till det svenska samhället.
Grundskolenämnden antog i samband med nämndsbudgeten 2020 att grundskoleförvaltningen
skulle arbeta med ett undersökande åtagande kopplat till matematikundervisningen. Vi anser
att svenska som andraspråk i likhet med matematikundervisningen bör vara ett prioriterat
område som grundskolnämnden ska verka för, för att utveckla och stärka genom att upptäcka
brister samt förbättringsområden.
Politikens passivitet måste brytas gällande elevers svaga svenska kunskaper. Att höja
måluppfyllelsen i svenska som andra språk kan bidra med att förebygga utanförskap samt
underlätta undervisningen för lärare som undervisar i andra ämnen där svenskan utgör en
viktig del som i exempelvis i de samhällsorienterade ämnena. Slutligen vill vi belysa allvaret
med den låga måluppfyllelsen genom att åter betona att svenska är nyckeln till samhället.
Utifrån föregående års resultat kan man tyvärr konstatera att nyckeln till samhället uteblir för
många av Malmös elever, något som politiken måste arbeta för att vända.
Mot bakgrund av allt ovan nämnt föreslår Sverigedemokraterna följande:
-

Att grundskolenämnden uppdrar till grundskoleförvaltningen att anta ett undersökande
åtagande gällande svenska som andraspråk i syfte att höja måluppfyllelsen i ämnet.
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