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Förord 

Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk 
verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Granskningen innebär en detaljerad och 
systematisk undersökning av verksamhetens kvalitet inom ett avgränsat område, i förhållande 
till nationella mål och riktlinjer. Utgångspunkten är alla barns och elevers lika rätt till en god 
utbildning i en trygg miljö.

Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling. Granskningen gör tydligt 
vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella 
området. Syftet är även att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer. 

Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda 
beslut till de granskade skolorna och skolhuvudmännen, dels i denna övergripande och 
sammanfattande rapport. Genom beskrivningar av viktiga kvalitetsaspekter inom gransk-
ningsområdet, avser rapporten att ge ett utvecklingsstöd även för skolor som inte har  
granskats.

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot 
skolhuvudmäns och skolors insatser för nyanlända elever i grundskolan. Iakttagelserna och 
slutsatserna gäller de tio skolhuvudmän och tio skolor som har granskats och avser därmed 
inte att ge en nationell bild av förhållandena. Vilka skolhuvudmän som granskats framgår i 
bilaga.

Resultaten visar framför allt att nyanlända elever inte möter en undervisning som präglas av 
stimulans, utmaningar och individanpassning i tillräcklig grad. Detta beror i första hand på att 
skolorna inte tar ett samlat grepp över de nyanlända elevernas utbildning och att denna  
istället blir enskilda lärares ansvar.

Projektledare för kvalitetsgranskningen har varit Andrés Brink Pinto, ansvarig enhetschef har 
varit Maria Kärrman och ansvarig avdelningschef Björn Persson, Skolinspektionen i Lund.

Stockholm 2014

Peter Ekborg
Biträdande generaldirektör

Björn Persson
Avdelningschef
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Sammanfattning
Skolinspektionen har granskat utbildningen för 
nyanlända elever i årskurserna 7-9.

Granskningen genomfördes i tio kommunala grundskolor under perioden 
november 2013 till och med januari 2014. Vid dessa skolor valdes slump-
mässigt totalt 35 elever ut. Några av eleverna får huvuddelen av sin under-
visning i särskilda undervisningsgrupper, ofta kallade förberedelseklass eller 
liknande, men de flesta av de 35 eleverna får det mesta av sin undervisning 
tillsammans med sina ordinarie klasser. Efter att elever och vårdnadshavare 
samtyckt observerade inspektörerna den undervisning de fick under tre till 
fem dagar. Eleverna intervjuades också. Skolinspektionen genomförde även 
intervjuer med elevernas vårdnadshavare, lärare, rektorer samt med  
representanter för huvudmännen.

Granskningens två huvudsakliga frågeställningar är:

•	 Planeras, genomförs och anpassas undervisningen efter den nyan-
lända elevens förutsättningar och behov?

•	 Arbetar skolan för att ge eleven tillit till den egna förmågan, motiva-
tion och inflytande?

Skolinspektionen ser i denna granskning att utbildningen för nyanlända 
elever uppvisar stora variationer såväl mellan skolorna som inom skolorna 
utifrån de två frågeställningarna. Granskningen visar att det är möjligt att ge 
nyanlända elever en god utbildning. Fundamentet för att lyckas är, efter vad 
som framträder i granskningen, samsyn i förhållningssätt, att all personal på 
skolan tar ett gemensamt ansvar samt att lärarna har kunskap och kompe-
tens som rör nyanlända elevers lärande.  Mindre än en fjärdedel av elever i 
urvalet går på sådana skolor och får där en undervisning i alla ämnen som 
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är anpassad efter deras förutsättningar och behov och som ger dem tillit till 
den egna förmågan, motivation och inflytande. 

Den sammantagna bilden är dock att de besökta skolorna i liten utsträck-
ning planerar, genomför och anpassar utbildningen efter de nyanlända elev-
ernas förutsättningar och behov. Skolorna arbetar också i liten utsträckning 
för att ge eleverna tillit till sina förmågor genom att till exempel lärarna visar 
höga förväntningar på deras förmågor och möjligheter till lärande. Sam- 
tidigt finns det på de flesta skolor exempel på enskilda lärares ansträng-
ningar för att ge nyanlända elever en undervisning som är väl anpassad efter 
deras förutsättningar och behov. På de flesta skolor vilar dessa insatser dock 
på enskilda lärares engagemang och drivkraft. Skolorna saknar generellt 
strukturer, samverkan och ledning som kan ge stöd för ett gemensamt ansvar 
för utbildningen av nyanlända elever.

Framträdande resultat i granskningen

Den första tiden i skolan — de nyanlända förlorar kunskap

De nyanlända eleverna har mycket skilda erfarenheter av tidigare skolgång. 
Flertalet har gått i skola. En viktig förutsättning för elevernas fortsatta 
utveckling och lärande är därför att skolan så snabbt som möjligt tar reda 
på deras tidigare erfarenheter och kunskaper och anpassar undervisningen 
efter det. Flera besökta skolor har ansatser till detta, men ingen av skolorna 
genomför tillräckliga kartläggningar eller använder kartläggningar för att 
planera, genomföra och anpassa undervisningen efter de nyanlända elev-
ernas skiftande behov. Enligt många lärare och rektorer är det viktigast att 

de nyanlända eleverna lär sig det svenska språket den första tiden i 
skolan. Många skolor har därför särskilda undervisningsgrup-

per för detta, ofta kallade förberedelseklasser eller liknande. 
Granskningen visar att den organisatoriska åtgärden 
särskild undervisningsgrupp i sig inte är tillräcklig för att ge 

eleverna en bra start på sin skolgång i Sverige. Det centrala 
är hur undervisningen utformas i förberedelseklassen. I alltför stor 

utsträckning ägnas den första tiden i skolan till isolerad färdighetsträning i 
svenska språket och mindre till undervisning i olika ämnen som berikar elev-
ernas lärande och utveckling av skolsvenska. Några av eleverna i gransk- 
ningen har varit placerade i förberedelseklass i mer än två år, vilket har lett 
till att elever förlorat kunskaper. Lärarna i förberedelseklasserna är ofta 
utbildade i svenska som andraspråk och arbetar engagerat och med hög 
kompetens för att lära eleverna svenska språket. Det som ofta saknas är 
ämneskompetenta lärare som kan utveckla elevernas tidigare förvärvade 
ämneskunskaper och planera och anpassa undervisningen efter detta i fler 
ämnen. Många besökta förberedelseklasser ingår inte som en naturlig del 
i skolans kollegiala och pedagogiska gemenskap. Verksamheten i dessa 
bestäms till övervägande del av ett fåtal undervisande lärare, bortom rektors 
direkta styrning och pedagogiska ledarskap.

En övervägande del av den undervisning som eleverna i urvalet får i ordi-
narie klass utgår inte från deras tidigare kunskaper, erfarenheter och intres-
sen. Ju längre det är mellan förberedelseklassen och skolans övriga under-
visning, både organisatoriskt och i tid, desto mindre kunskap kring eleverna 
förs vidare från den eller de lärare som först möter den nyanlända eleven till 
de lärare som sedan undervisar eleven i ordinarie klass. En konsekvens är att 

 
”... enskilda lärares 
engagemang och 
drivkraft.” 
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den kunskap kring eleven som skolan skapat inte används som utgångspunkt 
för att planera den undervisning de nyanlända eleverna ska få. Många lärare 
berättar att de är oförberedda när de nyanlända eleverna ska börja i deras 
klasser.

Studiehandledning och annat särskilt stöd – ingen samsyn för relevanta 
strategier

Anpassningar och särskilt stöd för de nyanlända eleverna förefaller också, 
precis som andra delar i de nyanlända elevernas utbildning, leva ett eget liv 
vid sidan av skolans normala processer.

Detta hänger ofta samman med att eleverna inte får de särskilda åtgärder 
och relevanta anpassningar som de kan behöva i sin språk- och kunskapsut-
veckling. De nyanlända eleverna bedöms ha ett gemensamt problem: De kan 
inte det svenska språket tillräckligt bra. Men hur insatser-
na för elevens språkutveckling ska ske är sällan definierat 
i gemensamma åtgärder eller i samsyn kring strategier, 
utan vilar främst på enskilda lärares kunskap och förmåga. 
Många skolor har svårt att ta reda på vad eleverna redan 
kan och de som utreder elevernas stödbehov har svårt 
att slå fast vad som enbart beror på elevernas kunskaper 
i svenska och vad som beror på inlärningssvårigheter eller andra stödbehov. 
Av granskningen framkommer vidare att särskilt stöd genom studiehandled-
ning på modersmålet inte ges i tillräcklig kvantitet och kvalitet för att ge stöd 
för de nyanlända elevernas kunskapsutveckling.

Anpassning av undervisningen – en fråga om förhållningssätt och 
gemensamt ansvar

Nyanlända elever har olika kunskaper och erfarenheter med sig in i svensk 
skola. Några är analfabeter, andra har gedigna kunskaper i ett flertal ämnen. 
Eleverna har således mycket olika förutsättningar och behov när de börjar sin 
utbildning i Sverige.

Många lärare uppger att de saknar kompetens och kunskap för att under-
visa nyanlända elever och därmed viktiga förutsättningar för att anpassa 
undervisningen. Den nyanlända eleven blir varje enskild lärares ”problem”. 
Lärarna samverkar i liten utsträckning för att undervisningen ska kunna an-
passas till gemensamma strategier för elevens lärande.

En majoritet av de granskade skolorna saknar tydlig roll- och ansvarsför-
delning som kan ge lärarna förutsättningar för att ge de 
nyanlända elevernas en god undervisning. Konsekvensen 
blir att undervisningen är beroende av enskilda lärares 
insatser och inte av ett gemensamt ansvar på alla nivåer i 
skolsystemet. Avsaknad av sammanhållen långsiktighet i 
planering, genomförande och anpassningar påverkar de 
nyanlända elevernas motivation, tillit till den egna förmå-
gan och därmed deras möjligheter att lära.

Oavsett bakgrund visar de absolut flesta nyanlända elever Skolinspek-
tionen mött en hög motivation för att lära och utvecklas. Samtidigt uppger 
många elever att de känner frustration över att de inte förstår undervisningen 
och att de tappar sina tidigare kunskaper och hamnar efter sina jämnåriga 
kamrater i sin kunskapsutveckling. Därigenom riskerar de nyanlända eleverna 
också att tappa tilliten till den egna förmågan.

 
”Anpassningar och 
särskilt stöd lever 
ett eget liv vid sidan 
om.” 

 
”... undervisningen är 
beroende av enskilda 
lärares insatser inte 
av ett gemensamt 
ansvar ...” 
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Flertalet elever har tidigare erfarenheter av skolsystem som är mer auk-
toritära än det svenska. Ingen besökt skola har haft ett medvetet arbete för 
att utveckla de nyanlända elevernas förståelse för och förmåga att utöva 
inflytande över utbildningen. Få nyanlända elever har blivit tillfrågade om vad 
de tänker om eller hur de önskar sin utbildning.

Av denna granskning framkommer dock ett tydligt budskap från de nyan-
lända eleverna: De vill så snart som möjligt in i gemenskapen med jämnåriga 
klasskamrater och ta del av kunskaper i alla ämnen. 
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1 | Inledning
Nyanlända elever hålls som grupp enbart samman 
av att eleverna migrerat till Sverige relativt 
nyligen.1 

Av detta följer att en övervägande majoritet av de nyanlända eleverna ännu 
inte hunnit ikapp sina jämnåriga klasskamrater vad gäller kunskaper i det 
svenska språket och att de därför har svårt att fullt ut dra nytta av en under-
visning som inte tar hänsyn till elevernas språkliga nivå. Utöver detta är det 
svårt att se något annat som förenar nyanlända elever. 

Några av eleverna i urvalet för denna granskning har kommit till Sverige 
som ensamkommande på flykt undan väpnade konflikter, andra har migrerat 
till Sverige tillsammans med sin familj eftersom någon eller båda föräldrarna 
fått arbete i Sverige. Några av eleverna i urvalet är mitt uppe i en, för eleven 
osäker, asylprocess med allt vad det innebär av stress och oro för framtiden. 
Andra elever har permanenta uppehållstillstånd eller EU-pass. Några av 
eleverna kommer med en mycket bristfällig formell skolgång, medan andra 
har en mycket gedigen utbildningsbakgrund.

Alla barn i Sverige har rätt till en god utbildning. Detta gäller självfallet 
även nyanlända elever. Skolinspektionen genomförde 2009 en kvalitets-
granskning som visade att många granskade kommuner och skolor hade 
stora svårigheter att ge nyanlända elever en ändamålsenlig utbildning.2 
Forskning och beprövad erfarenhet pekar på att läraren och den undervis-
ning varje elev får är den enskilt viktigaste förklarande faktorn till skolfram-
gång. Så är också fallet för nyanlända elever.3 

1 Nyanlända elever definieras i denna granskning som barn i skolåldern som kommit till Sverige inom de se-
naste fyra åren och efter det att skolplikten infaller. En mer precis definition av begreppet finns i Bilaga 4.

2 Skolinspektionen (2009).
3 Håkansson, Jan (2011). Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresul-

tat. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting; Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2012). Utmärkt 
undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur.
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Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska om de besökta skolorna 
ger nyanlända elever förutsättningar för att nå tillräckliga kunskaper i svenska 
och samtidigt nå kunskapskraven i alla ämnen. Inom detta område fokuserar 
granskningen på om undervisningen planeras, genomförs och anpassas 
efter de nyanlända elevernas förutsättningar och behov, samt på om de 
granskade skolorna arbetar för att ge de nyanlända eleverna tillit till den egna 
förmågan, motivation och inflytande.

Granskningen har genomförts med ett elevnära perspektiv, med 
utgångspunkt i den undervisning och det förhållningssätt som 

35 slumpmässigt utvalda nyanlända elever i årskurserna 7-9 
i tio skolor möter de dagar Skolinspektionen besöker deras 
skolor.

För att levandegöra och placera in granskningens resultat 
i ett konkret sammanhang innehåller denna rapport två elevfall; 

Ahmed och Fatima. De två eleverna är fiktiva. Framställningen är till för att 
renodla och synliggöra två ytterligheter som projektet konstaterat vad gäller 
utbildningen för nyanlända elever. Ahmed får en utbildning som är i stort be-
hov av utveckling. Ungefär tre fjärdedelar av de nyanlända eleverna i urvalet 
får en utbildning som till viss eller övervägande del liknar den som Ahmed får. 
Fatima får som kontrast en utbildning som håller en god kvalitet. Mindre än 
en fjärdedel av eleverna i urvalet får en utbildning som liknar den Fatima får i 
exemplet.

De två elevfallen bygger på de observationer, intervjuer och dokument-
studier som gjorts utifrån de 35 nyanlända elever som ingått i urvalet för 
granskningen. Ingen elev motsvarar helt de elever som beskrivs, men alla 
erfarenheter, utsagor och undervisning som beskrivs i texten motsvaras av 
erfarenheter, utsagor eller undervisning som någon, några eller de flesta 
elever mött.

 
”Alla barn i Sverige 
har rätt till en god 
utbildning.” 
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2 | Elevfall
2.1 | När nyanlända är någon annans ansvar            
          - Elevfall Ahmed
Den första tiden på skolan

I sitt hemland har Ahmed gått i skola i sju år och fått undervisning i ämnen 
som i stort sett motsvarar de ämnen som finns i den svenska läroplanen.  
Han placerades i enlighet med kommunens riktlinje direkt i förberedelse-
klass när han började skolan. I samband med att han började tog rektor 
också ett beslut om anpassad studiegång där skolan tog bort de flesta 
ämnen under den period som Ahmed undervisades i förberedelseklassen, 
där fokus var på undervisning i svenska. Ahmed berättar att han gått bakåt i 
sina kunskaper i övriga ämnen under den tid han endast fick undervisning i 
svenska. 

På Ahmeds skola är det de lärre som undervisar i förberedelseklassen 
som är ansvariga för den grundläggande kartläggning som görs genom 
några inledande samtal. Där berörde lärarna kort frågor om Ahmed gått i 
skola och hans kunskaper i svenska och matematik. Lärarna hade mycket 
svårt att ta reda på vad Ahmed egentligen kunde i de ämnen där de själva 
saknar ämneskunskaper. Varken ämneslärare eller studiehandledare deltog i 
kartläggningen.

Under Ahmeds två första läsår på skolan fick han undervisning i alltfler 
ämnen. Beslutet togs utifrån om läraren i förberedelseklassen bedömde att 
hans svenska räckte för att han skulle kunna följa undervisningen i aktuellt 
ämne. Steget in i ordinarie undervisning blev mycket stort för Ahmed. En av 
Ahmeds lärare berättar att Ahmed plötsligt stod i klassrummet, utan att hon 
visste något om honom. I avsaknad av en god kartläggning kunde lärarna 
inte heller utgå från Ahmeds tidigare kunskaper och erfarenheter i plane-
ringen av sin undervisning.
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Studiehandledning och annat särskilt stöd

Ahmed får studiehandledning en timme i veckan utanför ordinarie undervis-
ning. Studiehandledaren undervisar även i ämnet modersmål och är enbart 
anställd på grundval av sin lämplighet som modersmålslärare. Studiehand-
ledaren är anställd vid en central funktion direkt under förvaltningen. Ahmeds 
lärare samverkar i huvudsak inte med studiehandledaren då de saknar forum 
för sådan samverkan. Eftersom studiehandledaren bara kommer till skolan 
vid ett tillfälle i veckan sker inte heller några informella möten eller samtal. 
Oftast vet inte studiehandledaren inom vilka ämnen eller områden som 
Ahmeds stödbehov är som störst, utan studiehandledningen genomförs uti-
från de läroböcker och uppgifter han själv tar med sig. Ahmeds lärare upp- 
ger att de inte vet vad som sker vid studiehandledningen. Rektor följer inte 

upp eller utvärderar studiehandledningens kvalitet.
Kvaliteten på det stöd Ahmed får hänger till stor del på 

studiehandledarens ämneskompetenser. Studiehandledaren 
berättar att hon drar sig för att studiehandleda Ahmed i de 
ämnen där hon upplever att hon saknar ämneskompetens.

Ahmed har, precis som alla nyanlända elever på skolan, 
ett åtgärdsprogram som upprättades i samband med att han 

började på skolan. De åtgärder som beskrivs utgår från skolans 
bild av vad en tänkt nyanländ elev har för stödbehov, främst i form av mer tid 
för undervisning i svenska. Åtgärdsprogrammet bygger inte på att skolan 
tagit reda på vilka stödbehov just Ahmed har och är av en så generell natur 
att programmet inte fungerar som ett verktyg för lärarna att ge Ahmed ett 
relevant stöd i undervisningen. Inte minst då åtgärderna främst handlar 
om organisatoriska lösningar och tilldelning av extra tid snarare än om hur 
undervisningen ska utformas för att bäst stödja Ahmeds kunskapsutveckling. 
Rektor utvärderar inte effekterna av de åtgärder som beskrivs utan nöjer 
sig med att de genomförts. En följd av detta är att det lilla stöd Ahmed får i 
undervisningen varierar efter varje lärares förutsättningar och möjligheter att 
ge stöd.

Undervisning i ordinarie klass

Lärarna utgår från att Ahmed ska vara förberedd för att kunna följa under-
visningen efter tiden i förberedelseklassen. Så när Ahmed börjar i ordinarie 
klass får han en undervisning som helt och hållet utgår från klassen som 
helhet. Lärarna förklarar Ahmeds många underkända betyg med att många 
nyanlända elever har stora stödbehov och med hans bristande kunskaper i 
svenska.

Lärarna anpassar inte sitt språk eller sin undervisning efter att Ahmeds 
svenska inte är på samma nivå som övriga elevers. Lärarna menar att språket 
blir en ”hållplats” där han får vänta tills hans svenska är tillräckligt bra för att 
kunna ta till sig deras undervisning. Ahmed själv säger att han inte förstår det 
mesta av det som händer i klassrummet och att han blir ledsen när han inte 
förstår vad läraren säger. Lärarna berättar att de är väl medvetna om att Ah-
med inte hänger med. Samtidigt upplever lärarna att de saknar tid, resurser 
och verktyg för att kunna anpassa undervisningen till alla elever i klassrum-
met. Några lärare menar också att Ahmed kan arbeta ikapp med det stöd 
som ges utanför lektionerna.

När klassen diskuterar i helklass eller grupp sitter Ahmed i princip alltid 
tyst. Ahmed får inte något stöd eller någon uppmuntran av lärarna för att 

 
”... lärare sam- 
verkar i huvudsak 
inte med studie-
handledaren... ” 
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kunna ta större del av klassrumsdialogen. Det händer ibland att läraren stäl-
ler en fråga direkt till honom, men om han inte svarar omedelbart låter läraren 
frågan gå vidare till någon annan elev.

Ahmed får inte något stöd av lärarna för att kunna ta till sig innehåll i de 
lärmaterial som används eller för att kunna använda och utveckla sin talade 
och skrivna svenska som ett verktyg för kunskapsinhämtning. När Ahmed 
ska visa sina kunskaper sker det på samma sätt som för övriga klassen. För 
Ahmed är det en källa till frustration eftersom hans svenska inte gör hans 
ämneskunskaper rättvisa. Jag har det här inne säger han och pekar på sitt 
huvud.

En konsekvens av att den undervisning som Ahmed får är helt anpassad 
till elever som talar svenska på förstaspråksnivå är att 
Ahmed återkommande misslyckas både med att ta in ny 
kunskap och med att visa de kunskaper han har. I några 
ämnen konstaterar Ahmed att han redan behärskar det 
område som undervisningen behandlar, men att läraren 
ändå kräver att han ska repetera. Ahmed uttrycker till 
viss del samma låga förväntningar på sin förmåga, han 
frågar retoriskt varför han ska be om en svår uppgift när 
han kan få en lätt.

Det är tydligt att den låga graden av individanpassning, den låga graden 
av stöd och lärarnas låga förväntningar, leder till att Ahmed i princip aldrig ut-
manas och stimuleras i sitt lärande under de allra flesta observerade lektio-
ner.

Det inflytande Ahmed utövar har formen av enklare val där läraren på 
förhand definierat alternativen. Eftersom Ahmeds tidigare skolerfarenheter 
är från ett skolsystem som i mycket högre grad bygger på att läraren dri-
ver undervisningen och på att läraren är en auktoritet som inte ifrågasätts 
i klassrummet, tar han väldigt få egna initiativ och han får inte heller några 
möjligheter att utveckla sin förmåga att utöva inflytande.

2.2 | När nyanlända är hela skolans ansvar  
          - Elevfall Fatima
Den första tiden på skolan

Under Fatimas första månader i Sverige fick hon huvuddelen av sin under-
visning i en särskild undervisningsgrupp, på skolan kallad förberedelseklass. 
Där undervisar två lärare med behörighet i många ämnen, däribland svenska 
som andraspråk. Lärarna använde ett kartläggningsmaterial som gav en 
grundläggande bild av var Fatima befann sig avseende kunskaper i svenska, 
matematik och engelska samt några grundläggande förmågor i de natur- och 
samhällsorienterande ämnena. Kartläggningen visade att hon hade goda 
kunskaper i engelska. Hon uttryckte själv att hon ville börja läsa ämnen 
tillsammans med sin ordinarie klass eftersom den undervisningen var mer 
utmanande. Utöver undervisningen i engelska fick Fatima också undervis- 
ning i bild, idrott, musik och slöjdämnena tillsammans med sin ordinarie klass 
inom några veckor från det att hon började på skolan. I övriga ämnen fick hon 
undervisning i förberedelseklassen under sina första månader på skolan. 

Alla lärare anstränger sig för att ta reda på vad Fatima redan vet, i vilken 
utsträckning hon utvecklat ämnesspecifika förmågor och hur hon lär sig bäst 
i just deras ämne. Lärarna känner till den dokumenterade kartläggningen 
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men utgår främst från sin egen kunskap om Fatima och det som lärarna i 
förberedelseklassen muntligt förmedlat kring henne. 

Fatimas övergång från undervisningen i förberedelseklassen till under-
visningen i ordinarie klass underlättades av att hon i förberedelseklassen 
behandlat samma innehåll som hennes klasskamrater gjorde parallellt i den 
ordinarie undervisningen. Den underlättades också av att hon fick extra 
undervisning för att ge henne förförståelse av ämnesspecifika begrepp och 
innehåll.

Studiehandledning och annat särskilt stöd

Fatima, som gått på skolan i ungefär två år, får studiehandledning i fram-
förallt de naturorienterande ämnena. Studiehandledningen ges efter att 
undervisande lärare anmält till rektorn att Fatima behöver detta stöd. Ofta 
går studiehandledningen till så att läraren går igenom ett område i helklass 
samtidigt som studiehandledaren förklarar innehållet på Fatimas modersmål. 
Som del i studiehandledningen får Fatima det material läraren delar ut på 
sitt modersmål. Fatima har också möjlighet att använda sitt modersmål vid 
inlämningsuppgifter och prov. 

Fatima möter en mycket stödjande undervisningsmiljö, där alla lärare 
anstränger sig för att anpassa sitt språk så att hon förstår innehåll och ar-

betsuppgifter. Lärarna ger henne tid att tänka efter och stöd 
för att kunna delta i diskussioner i både grupp och helklass. 
Alla nyanlända elever på skolan har tillgång till datorer med 
program som stödjer deras utveckling av en funktionell 
svenska. Fatima använder datorn på de flesta lektionerna. 

Alla undervisande lärare är förtrogna med programmen och 
kan vid behov hjälpa Fatima att använda dem.

Fatimas lärare arbetar tätt tillsammans och skapar en gemensam bild 
av hennes stödbehov. Alla lärare är engagerade och anstränger sig för att 
hitta bra sätt att ge Fatima stöd på. Rektor beskriver det som att lärarna är 
lösningsfokuserade. Arbetet dokumenteras i åtgärdsprogram som följs upp 
regelbundet.

Undervisning i ordinarie klass

Fatima möter ett gemensamt förhållningssätt från alla lärare, där de hela 
tiden anstränger sig för att just hon ska lyckas i den svenska skolan. Hennes 
lärare utgår från att hon både vill och kan lära sig.

Fatima möter en hög grad av individanpassning, vilket beror på två saker. 
Dels möjliggör den studiehandledning hon får i klassrummet att lärarna kan 
föra resonemang på en språklig nivå som hon kan ta till sig med hjälp av stu-
diehandledaren, som förtydligar, fördjupar och sätter de svenska begreppen 
i en kontext hon förstår. Dels försäkrar sig nästan alla lärare Fatima möter om 
att hon förstår. De stannar ofta upp för att återupprepa centrala begrepp och 
förklara sina resonemang på olika sätt.

Fatima får ofta en undervisning som tydligt kopplar till hennes tidigare 
kunskaper och erfarenheter. I samhällskunskapen arbetar Fatimas klass med 
internationella relationer och migration utifrån en teaterföreställning. Under 
de diskussioner som klassen för efter att de sett teaterföreställningen är 
Fatima den naturliga referenspunkten och läraren låter henne avgöra hur stor 
del av sina egna erfarenheter hon vill dela med sig av. I samtalet tar Fatima 
störst talutrymme. Även vid övriga lektioner deltar hon aktivt vid diskussioner 
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i både helklass och grupp. Där får hon stöd av både lärare och klasskamrater 
för att kunna formulera sig.

Skolan som Fatima går på har genomfört utvecklingsinsatser för att 
undervisningen ska genomsyras av ett språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt. Bland annat har samtliga lärare fått ta del av en föreläsnings-
serie i förvaltningens regi och ungefär hälften av 
Fatimas lärare har också läst en kortare kurs på 
högskolenivå inom området. De lektioner Fatima har 
med dessa lärare innehåller också många inslag av 
ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I 
några ämnen har hon till exempel tillgång till blog-
gar där läraren lägger upp planering, uppgifter och 
sammanfattningar av veckans undervisning. I andra 
ämnen arbetar lärarna konsekvent med multimodala 
framställningar och konkretiserar många moment med hjälp av bilder, föremål 
och olika typer av laborativa inslag.

Den undervisning i svenska som andraspråk som Fatima får har fokus på 
att eleverna snabbt ska tillägna sig en funktionell skolsvenska. I det ligger 
att lärarna anpassar undervisningen i varje ämne så att den också utvecklar 
Fatimas ämnesspecifika ordförråd och begreppsförståelse. Undervisningen 
stimulerar och utmanar Fatima att själva producera tal och skrift, såväl enskilt 
som i grupp.

Största delen av den undervisning som Fatima får innehåller också inslag 
som tydligt utmanar och stimulerar henne. Hon får nästan varje lektion minst 
en öppen och kognitivt komplex fråga eller uppgift. Hennes lärare tilltalar 
henne på ett uppmuntrande sätt och de ger respons på hennes yttranden 
och arbetsinsatser. Fatima berättar att lärarna uppmuntrar och stärker hen-
nes motivation att lära. Hon lyfter fram att hennes lärare ställer tydliga och 
höga krav vilket får henne att arbeta hårt både i och utanför skolan. Enligt 
Fatima är höga krav också något som utmärker de lärare hon tycker är bäst.
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3 | Granskningens 
resultat
3.1 | Den första tiden på skolan

Kartläggningar

En gedigen kartläggning av en nyanländ elevs tidigare kunskaper och 
erfarenheter är en förutsättning för att kunna anpassa undervisningen.4 
Skolverket betonar att kartläggningsfasen kan pågå under en längre pe-
riod och vikten av att skolan också har tydliga rutiner för hur en fortlöpande 
kartläggning ska göras av alla undervisande lärare.5 Här är det viktigt att rätt 
kompetenser är med.6 

Ett av huvudsyftena med att genomföra en kartläggning är att den ska 
ligga till grund för varje undervisande lärares planering av den undervisning 
den nyanlända eleven får. Därigenom kan ämneslärare ta vid där under-
visningen i förberedelseklassen slutat och bygga sin undervisning på den 

4 Forskning pekar också på vikten av att skolan kartlägger den nyanlända elevens kunskaper och förmågor, 
med fokus på elevens starka sidor, i samband med att eleven börjar på skolan. Att i motsats till detta 
fokusera på vad elever inte kan är något som pekas ut som en förklaring till varför undervisningen brister. 
Se Bunar (2010); Cederberg, Mette (2006). Utifrån sett – inifrån upplevt. Malmö: Malmö Högskola; Cum-
mins, Jim (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon: Multilin-
gual Matters; Elmeroth, Elisabeth (2008). Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur; 
Taylor, Shelley K. & Mitsuyo, Sakamoto (2009). Conclusion: language and power à la Jim Cummins. I: 
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 12:3.

5 Skolverket (2012a); Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Stockholm: Skolver-
ket.

6 Forskning på området betonar vikten av att kartläggningen görs av personal med alla kompetenser som 
krävs. Här räcker oftast inte enbart en lärare i svenska som andraspråk. Se till exempel Rosander, Carin 
(2006). Performanceanalysen som redskap – barnets språkutveckling och pedagogens arbete. I: Axelsson, 
Monica, Rosander, Carin & Mariana, Sellgren (red.). Stärkta trådar. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i 
Rinkeby; Skolverket (2012a). Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling. Stockholm: Skolverket.
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nyanlända elevens starka sidor, tidigare ämneskunskaper, erfarenheter och 
intressen. 

Många av de svagheter som framkommit i granskningen kan härledas till 
att skolorna inte gör någon ordentlig kartläggning av de nyanlända elever-
nas tidigare kunskaper och erfarenheter. Generellt har 
kommunerna kommit olika långt i arbetet med att ta fram 
kartläggningsmaterial. Vissa kommuner har ett samarbete 
med andra huvudmän kring att ta fram och testa olika 
material för kartläggning, medan andra i princip helt saknar 
ett systematiskt arbete kring kartläggningar på vare sig 
kommun- eller skolnivå. I de senare fallen kartläggs de 
nyanlända elevernas kunskaper i bästa fall på ett tämligen informellt sätt av 
en lärare på skolan.

De flesta av de granskade kommunerna har en kommunövergripande rikt-
linje kring att kartläggning ska ske och till viss del hur den ska gå till. Utifrån 
hur kartläggningarna av elevernas i urvalet kunskaper gått till går det emel-
lertid att konstatera att dessa följs i väldigt varierande grad.7 

I nästan alla besökta skolor dokumenteras kort elevernas läs- och skriv-
kunnighet, om de fått undervisning i matematik och vilka språk de talar. 
Utöver detta har några av elevernas kunskaper kartlagts djupare i matematik, 
engelska och i de natur- och samhällsorienterade ämnena vid några av de 
besökta verksamheterna.8 Men flertalet av de intervjuade eleverna uppger att 
”ingen frågade mig vad jag redan kunde när jag började på skolan”, som en 
elev uttrycker det.

Det är vanligt att lärare upprättar egna underlag kring elevernas kunska-
per och förmågor. Det som dokumenteras vid lärarnas summativa bedöm-
ningar är till övervägande del sparsmakat och ger ingen tydlig bild av elev-
ernas ämnesspecifika förmågor. Flera elever i urvalet uppger att de arbetar 
under sin kunskapsnivå i något eller några ämnen. En elev berättar till exem-
pel att ”det var lätt för mig att komma in i matematiken här i Sverige eftersom 
jag kunde mer än mina klasskamrater”. En annan elev konstaterar att ”det vi 
lär oss nu till exempel, det lärde jag mig i [mitt ursprungsland] i årskurs 4”.  
Detta pekar på att de undervisande lärarna inte känt till eller tagit hänsyn till 
dessa elevers kunskaper när de planerat undervisningen.

”När börjar skolan?” Undervisning i så kallad förberedelseklass

30 av de 35 eleverna i urvalet har vid någon tidpunkt fått huvuddelen av sin 
undervisning i en särskild undervisningsgrupp, ofta kallad förberedelseklass 
eller liknande.9 De besökta skolor som utgår från att nyanlända elever är en 

7 Skolverkets rapport Behovsinventering inför kompetensutvecklingsinsatser för kartläggning av nyanländas 
kunskaper (dnr 2013:0927) pekar också på den stora varians som finns vad gäller hur kartläggningar 
genomförs, dokumenteras och sprids.

8 Forskning och beprövad erfarenhet pekar på att en kartläggning som täcker alla ämnen och elevernas tidig-
are erfarenheter är en framgångsfaktor för att ge nyanlända elever en god utbildning. Se till exempel Bunar 
(2010). Se även HM Inspectorate of Education (2009). Count Us in: A Sense of Belonging. Meeting the 
Needs of Children and Young People Newly Arrived in Scotland. UK: HM Inspectorate of Education.

9 De så kallade förberedelseklasser eller liknande som granskats inom ramen för denna kvalitetsgranskning 
har genomgående bedömts vara särskilda undervisningsgrupper (som regleras i skollagens tredje kapitel). 
Beslutet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram och med regelbundenhet följas upp och omprövas för att 
eleven ska kunna återvända till sin klass så fort det är möjligt. På några av de besökta skolorna saknas det 
formella beslut om att elever i urvalet ska undervisas i särskild undervisningsgrupp. Elevernas i urvalet gång 
genom det svenska skolsystemet överensstämmer väl med den som beskrivs i Nilsson, Jenny & Axelsson, 
Monica (2013). “Welcome to Sweden”: Newly Arrived Students’ Experiences of Pedagogical and Social 
Provision in Introductory and Regular Classes. I: International Electronic Journal of Elementary Education, 
6:1.
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homogen grupp placerar oftast eleverna i förberedelseklass utan att skolan 
genomför en individuell utredning. Några av de besökta skolorna har istället 
på förhand bestämt att ingen nyanländ elev ska undervisas i förberedelse-
klass. Även dessa skolor utgår från att nyanlända elever är en homogen 
grupp. Det vill säga – stödåtgärden särskild undervisningsgrupp vidtas (eller 
vidtas inte) ofta utan att skolan först tar reda på i vilken undervisningsform 
den nyanlända elevens behov bäst tillgodoses.

Observationerna visar att undervisningen i några besökta förberedelse-
klasser i princip enbart fokuserar på undervisning i svenska språket och på 
vad de intervjuade lärarna vid dessa skolor menar att eleverna behöver kunna 
för att bli ”svenska” elever.10 Denna undervisning har, efter vad som kommer 
fram via observationerna, oftast liten koppling till kursplanerna. Vid några 
av de besökta skolorna framträder bilden av att undervisningen i förbere-
delseklassen är helt upp till de lärare som undervisar där – bortom skolans 
normala uppföljning, kvalitetsarbete och rektors pedagogiska ledarskap. Här 
riskerar de nyanlända eleverna tappa kunskaper i relation till de klasskam-
rater som får undervisning i alla ämnen. Flera av eleverna i urvalet uttrycker 
en vilja att så snabbt som möjligt få ta del av ordinarie undervisning. En elev 
uttrycker det som att ”i förberedelseklassen arbetar man bara med en sak. 
Där har man inte olika ämnen varje dag. Jag lär mig mer ämnen i ordinarie 
klassen.”

Det finns en koppling mellan föreställningen om att de nyanlända eleverna 
ska hämta in kunskaper och språk i nivå med eleverna i deras ordinarie klass 

och att de hålls kvar länge i förberedelseklass.11 I Skolinspek-
tionens kvalitetsgranskning av utbildningen för nyanlända 
elever från 2009 kommer det fram att många nyanlända 
elever tillbringar lång tid, ofta flera år, i förberedelseklass. 
I jämförelse med dessa resultat går det att konstatera att 

de flesta elever i urvalet för denna granskning inte tillbringat 
mer än ett till två år i förberedelseklass. Vi ser dock samtidigt att 

det förekommer elever som hålls kvar i förberedelseklass i flera år och vi ser 
också exempel på när en elev först tillbringar ett år i en kommungemensam 
förberedande undervisning för att sedan placeras i förberedelseklass när 
eleven påbörjar sin utbildning på skolan.

Det varierar också väldigt mellan vad det är som avgör när en elev ska gå 
från förberedelseklass till att få sin undervisning i ordinarie klass. En skola 
har som nedskriven riktlinje att det ”endast är elevens kunskaper i svenska” 
som avgör när detta sker. På andra skolor lämnas beslutet helt till de lärare 
som undervisar i förberedelseklassen. En lärare formulerar det som att ”det 
är en känsla för att förberedelseklassen inte är tillräcklig utmaning” som 
avgör när en elev ska övergå från förberedelseklass till ordinarie klass.

Steget från förberedelseklass till ordinarie undervisning

Forskning pekar på att ett av de enskilt viktigaste stegen i en nyanländ elevs 
skolgång är det som sker när eleven går från att undervisas i förberedelse-
klass till att få sin undervisning tillsammans med sin ordinarie klass.12 Ingen 

10 Detta överensstämmer väl med de resultat som Skolinspektionens tidigare granskning på området konsta-
terat. Skolinspektionen (2009).

11 Vilket också 2009 års granskning konstaterar. Skolinspektionen (2009).
12 Bunar (2010); Skowronski, Eva (2013). Skola med fördröjning: Nyanlända elevers sociala spelrum i ”en 

skola för alla”. Lund: Lunds Universitet.
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av de besökta skolorna har emellertid haft ett i alla delar välfungerande 
systematiskt arbete för att för att säkra övergången. 

Några kommuner har valt att centralisera förberedelseklasser till en kom-
mungemensam resurs. Det kan vara en organisatorisk styrka så tillvida att 
kommunen kan samla lärarkompetens på ett ställe. Det kan också innebära 
att de nyanlända eleverna får undervisning i alla ämnen av behöriga lä-
rare.13 Men vi ser att det skapar ett avstånd mellan förberedelseklassen och 
elevens egentliga skola. Andra besökta skolor har förberedelseklasser som 
fungerar som en skola i skolan. Där lämnas lärarna i förberedelseklassen en-
samma att själva utforma verksamheten utan krav och stöd från rektorn och 
utan kollegial insyn och samverkan med de lärare som undervisar i ordinarie 
klass. Även detta skapar ett avstånd mellan förberedelseklassen och elevens 
ordinarie klass.

En jämförelse mellan de besökta skolorna visar att ju längre det är mellan 
förberedelseklassen och skolans övriga undervisning, både organisatoriskt 
och i tid, desto mindre kunskap kring eleverna förs vidare från den eller de 
lärare som först möter den nyanlända eleven till de lärare som sedan undervi-
sar eleven i ordinarie klass. En konsekvens av detta är att den kunskap kring 
eleven som skolan skapat inte används som utgångspunkt för att planera den 
undervisning som eleverna i urvalet ska få.

Överföringen av de kunskaper kring den nyanlända eleven som lärarna 
i förberedelseklassen har till de lärare som ska undervisa eleven i ordinarie 
klass sker ofta på ett informellt och inte sällan helt muntligt sätt. Det före-
kommer att skolor fokuserar på att sprida de eventuella problem som kommit 
fram, men utan att samtidigt sprida kunskap om elevens starka sidor.14 
Många av de intervjuade lärarna uppger att de börjat undervisa eleverna i 
urvalet utan att ha några djupare kunskaper om deras kunskaper och tidigare 
erfarenheter. En lärargrupp konstaterar att ”vi var inte med i kartläggnings-
processen” vilket ledde till att de fick ”väldigt begränsad info om vad eleven 
har för ämneskunskaper”.

Framgångsfaktorer

Ett fåtal av eleverna i urvalet möter skolor som genomför kartläggningar där 
några lärare tillsammans med studiehandledare tar reda på de nyanlända 
elevernas kunskaper och erfarenheter genom en inledande period av samtal 
och diagnostiska prov som varvas med undervisning. 
På dessa skolor finns ett av alla känt system för att 
genomföra kartläggningar och sprida resultaten till un-
dervisande lärare. De lärare som tar emot de nyanlända 
eleverna i ordinarie klass använder aktivt vad kartlägg-
ningarna visat som utgångspunkt i sin undervisning. 
På dessa skolor har steget in i ordinarie undervisning 
varit lättare att ta för de nyanlända eleverna. Skolorna 
präglas också av en helhetssyn på de nyanlända eleverna som ingår i allt från 
samverkan mellan lärare, rektors pedagogiska ledarskap och skolans utveck-
lingsarbete. Här är det viktigt att notera att kunskap och kompetens hos 

13 Besöken på två skolor visar att den undervisningen som eleverna får i denna typ av konstruktion har fokus 
på att både utveckla deras funktionella skolsvenska och på att befästa och utveckla deras ämneskunskaper 
i respektive ämne.

14 Forskning pekar på vikten av att kartlägga vad eleverna kan, i motsats till att fokusera på vad de inte kan. Se 
till exempel Bunar (2010); Cederberg (2006); Cummins (2000); Elmeroth (2008); Taylor & Mitsuyo (2009).
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de lärare som genomför kartläggning verkar ha varit viktigare för kartlägg-
ningarnas kvalitet än det kartläggningsmaterial som använts på de besökta 
skolorna.

En kortare period där de nyanlända eleverna undervisas i en särskild 
undervisningsgrupp kan gynna deras kunskapsutveckling. Här kan de 
nyanlända eleverna få extra stöd och stimulans att lägga en grund för sin 
skolsvenska, genom exempelvis ämnesundervisning med fokus på ämnes-
specifika genrer och begrepp och på att ge de nyanlända eleverna språkliga 
strategier att inhämta och visa kunskaper på ett för dem nytt språk. De be-
sökta så kallade förberedelseklasser som ger eleverna goda förutsättningar 
att utveckla sin funktionella skolsvenska och att befästa och utveckla sina 
ämneskunskaper i respektive ämne, präglas av ett nära samarbete mellan 
ansvariga lärare och ämneslärare som kommer in i gruppen för att undervisa 
i sina respektive ämnen. 

Här ser vi också framgångsfaktorer i att rektor tar ett tydligt ansvar som 
pedagogisk ledare även för undervisningen i förberedelseklassen och i att 
de nyanlända eleverna får undervisning av behöriga lärare i alla ämnen. I 
synnerhet när undervisningen tydligt kopplas till den som bedrivs i elevernas 
ordinarie klasser. Det är vidare av avgörande betydelse att den undervis-
ning som eleven får i förberedelseklassen är anpassad till varje elevs förut-
sättningar och behov, samt att verksamheten i förberedelseklassen på ett 
naturligt sätt ingår i skolans övriga verksamhet.15 

3.2 | Studiehandledning och annat särskilt                      
          stöd
Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet är viktigt för att nyanlända elever ska få 
förutsättningar att kunna följa undervisningen.16 Genom att få begrepp och 
sammanhang förklarade på ett språk de behärskar, blir det möjligt för dem 
att utveckla kunskaper i alla ämnen. I alla besökta kommuner finns olika typer 
av policybeslut och styrande system kring studiehandledning som direkt 
påverkar det stöd som enskilda nyanlända elever får. De flesta av de besökta 
kommunerna har olika typer av riktlinjer för i vilken omfattning och hur länge 
studiehandledningen ska ges. Riktlinjerna uppfattas ofta som normerande 
eller tvingande då de ofta kopplas samman med om kostnaden för studie-
handledning ska belasta skolans budget eller om huvudmannen bär kostna-
derna på förvaltningsnivå. Ämneslärarna på en skola beskriver det som att ”vi 
ansöker om att våra elever ska få studiehandledning inför läsåret” och ”svaret 
kan vara att vi får [studiehandledning] eller inte”.   

Två av de besökta skolorna ger inte studiehandledning på modersmålet 
till någon nyanländ elev. Flera andra elever får studiehandledning, men inte i 
tillräcklig utsträckning. Detta trots att både eleverna och deras lärare uppger 

15 Slutsatsen ligger väl i linje med vad som visas i forskning och Skolinspektionens tidigare granskning på 
området. Se exempelvis Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända 
elever i den svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådet; Skolinspektionen (2009), Utbildning för nyan-
lända elever – rätten till en god utbildning i en trygg miljö. Stockholm: Skolinspektionen.

16 Se Skolverket (2013a). Studiehandledning på modersmålet. Stockholm: Skolverket.
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att eleverna skulle vara betjänta av ett sådant stöd.17 En lärare slår fast att 
”jag har elever som man känner vilken skillnad det skulle göra för. Som har 
varit här kanske ett eller två år och som är väldigt på G eller på tårna, vilken 
skjuts de skulle få!”

Besöken visar att samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare 
i hög grad är avhängig enskilda lärares och studiehandledares initiativ och 
samarbetsvilja i de verksamheter där studiehandledningen sker vid ett eller 
ett fåtal tillfällen i veckan, och då oftast utanför schemalagd undervisnings-
tid. Vissa elever förväntas i hög grad själva ansvara 
för att studiehandledningen behandlar de områden 
där de har störst behov. Några intervjuade lärare 
uttrycker det som att ”eleverna är ganska duktiga 
på att veta själva vad de behöver och då tar de med 
det till studiehandledningen”. Samtidigt konstaterar 
lärarna att ”tyvärr är det inte så ofta vi har diskus-
sioner med studiehandledarna kring vad eleverna behöver”. Nästan alla 
intervjuade studiehandledare uttrycker å sin sida att samverkan med lärarna 
är något essentiellt för att studiehandledningen ska gynna eleverna, men att 
de saknar strukturer för detta. I kombination med att de modersmålslärare 
som genomför studiehandledningen inte alltid har ämneskompetens inom 
de ämnen där elevernas behov är störst, innebär detta att eleverna i urvalet 
alltför ofta inte får ett effektivt stöd genom studiehandledningen.

Många kommuner och skolor har en snäv bild av vad studiehandled-
ning på modersmål innebär – att det är något som sker mellan en utbildad 
modersmålslärare och en eller ett fåtal elever. Detta för med sig en risk att 
skolorna inte anställer lämpliga studiehandledare som kan både ämne och 
elevens modersmål, men saknar behörighet att undervisa som modersmåls-
lärare. I förlängningen riskerar nyanlända elever att gå miste om studiehand-
ledning på modersmålet i de ämnen där deras behov är som störst. Det finns 
också anledning för kommuner och skolor att överväga sätt att komplettera 
den studiehandledning som idag sker vid personligt möte, till exempel med 
lösningar för distansutbildning eller genom olika typer av lärverktyg. 

Annat särskilt stöd

Nyanlända elever med behov av särskilt stöd ska, precis som alla andra elev-
er i svensk skola, få det. Nyanlända elevers största, och ibland enda, stöd-
behov kopplas på flera av de besökta skolorna till deras bristande kunskaper 
i svenska språket. De intervjuade lärarna och specialpedagogerna uttrycker 
ofta en svårighet att skilja nyanlända elevers behov av särskilt stöd från att 
de precis börjat lära ett främmande språk. Detta får allvarliga konsekvenser 
för de elever som, i och med detta, riskerar att inte få det särskilda stöd de 
har behov av.

På en del besökta skolor inkluderas inte nyanlända elever i skolans nor-
mala system för särskilt stöd. En speciallärare konstaterar att ”de nyanlända 

17 Rätten till studiehandledning på modersmålet i en utsträckning och på ett sätt som avgörs av varje enskild 
elevs behov slås fast i skollagen 3 kap 10 § och skolförordningen 5 kap. 4 §. Forskning och beprövad 
erfarenhet pekar också på vikten av att anpassa studiehandledning på modersmålet till varje elevs behov. 
Se till exempel Bunar (2010); Skolverket (2012a); HM Inspectorate of Education (2009); Sellgren, Mariana 
(2006). Ämnesundervisning för flerspråkiga elever – integrering av språk och kunskap. I: Axelsson, Monica, 
Rosander, Carin & Mariana, Sellgren (red.) Stärkta trådar. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby; 
Skolverket (2013).
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eleverna faller mellan stolarna”. Detta hänger ofta samman med att skolorna 
ser nyanlända elever som en homogen grupp med ett och samma problem – 
att de inte behärskar det svenska språket. Skolorna utgår därför inte från en 
utredning av varje enskild elevs stödbehov. 

Av åtgärdsprogram för eleverna i urvalet och intervjuer med pedagoger 
och elever att döma varierar kvaliteten i det stöd eleverna i urvalet får. Alltför 
ofta saknar åtgärdsprogrammen en tydlig koppling till elevernas stödbehov. 
Ofta är stödbehovet endast uttryckt som ett konstaterande om att elevens 
svenska är otillräcklig. Alla observerade lärare genomför inte heller de stöd-
åtgärder som dokumenterats i åtgärdsprogrammen. Flera lärare berättar att 
de upplever att de saknar kompetens för att kunna ge nyanlända elever rätt 
typ av stöd. En lärare uttrycker det som att ”de här eleverna är svaga. Jag vet 
inte vad jag ska göra. Vi måste kartlägga dem för att förstå varför de inte lär 
sig svenska. […] Vi behöver mer stöd för att förstå hur vi ska arbeta”.

Det finns skolor som ger nyanlända elever egna datorer till följd av ett 
stödbehov. Många lärare är dock okunniga om hur datorn ska användas som 
ett kompensatoriskt hjälpmedel för eleven. Det finns också flera lärare som 
bedömer att de har nyanlända elever som hade gynnats av tillgång till exem-
pelvis egen dator, men att denna typ av kompensatoriska hjälpmedel saknas 
på deras skola.

Handledning på svenska och undervisning i svenska som andraspråk

Flera av eleverna i urvalet får stöd i form av handledning på svenska. Stödet 
i sig är positivt för elevernas kunskapsutveckling. I synnerhet för de elever 
som efter ett antal år i Sverige fått svenska som sitt starkaste skolspråk. En 
elev konstaterar ”jag kommer inte ihåg så många ord på [mitt modersmål] 
från skolan. Det skulle bli lite svårare, jag har kommit längre i svenska.” När 
handledningen ges i samband med ordinarie undervisning i alla ämnen ser 
elever och lärare endast fördelar.

Det förekommer dock att handledning på svenska ges på tid som är 
schemalagd för undervisning i svenska som andraspråk. Upplägget leder till 
att vissa av eleverna i urvalet inte får någon undervisning i ämnet under delar 
av den schemalagda tiden. Istället får eleverna stöd i de ämnen där de har 
svårt att nå kunskapskraven.

Framgångsfaktorer

Granskningen pekar entydigt på hur avgörande det är att nyanlända elever 
får studiehandledning på modersmålet. Alla intervjuade elever som får  
studiehandledning är nöjda med att få det, och flera elever önskar att de 

kunde få mer. 
En av de besökta kommunerna lämnar beslutet kring hur 

mycket studiehandledning en elev ska ges och under hur 
lång tid stödet ska ges till den ansvariga rektorn. Här är 
också rektor studiehandledarnas närmsta chef. I jämförelse 

med övriga besökta skolor fungerar studiehandledningen bäst 
på denna skola. Studiehandledarna deltar i skolans planering och 

utvärdering av studiehandledningen görs tillsammans med ämneslärarna. 
Lärarna har också en nära samverkan med studiehandledarna vid genomför-
andet av undervisningen.

Observationerna visar att studiehandledning på modersmålet som sker i 
direkt anslutning till den undervisning som sker i klassrummet gör det möjligt 

 
”Studie-
handledning är  
en central resurs.” 
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för läraren att stimulera och utmana de nyanlända eleverna. Genom studie-
handledarens stöd kan de nyanlända eleverna tillgodogöra sig undervisning, 
som annars hade varit för svår och lett till frustration.18 

De besökta skolor som utgår från en konkret och tydlig bild av vilka behov 
den nyanlända eleven som det gäller har och vilka åtgärder skolan ska vidta 
för att stödja elevens kunskapsutveckling är bättre på att ge nyanlända elever 
ett bra stöd. Kommuner som utvärderar det stöd som nyanlända elever får på 
huvudmannanivå lyckas bättre med att ge de nyanlända eleverna stöd.

Det förekommer skolor där de nyanlända eleverna möter ett konsekvent 
användande av hjälpmedel i form av program för språkinlärning och översätt-
ning integrerat i all undervisning de får. Observationerna visar att sådana 
hjälpmedel stödjer de nyanlända eleverna att arbeta självständigt gentemot 
en lärobok och i att själva skriva svenska.

3.3 | Anpassning av undervisningen – en 
          fråga om förhållningssätt och   
          gemensamt ansvar

Anpassning av innehållet

Alla elever i urvalet har tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen som 
på olika sätt kan utgöra en tillgång för deras kunskapsutveckling i den 
svenska skolan. Det är lättare för nyanlända elever att erövra en funktionell 
skolsvenska och utveckla sina ämnesspecifika förmågor när undervisnings-
stoffet redan är bekant.19 

Vid en majoritet av de observerade lektionerna får de nyanlända eleverna 
en undervisning som till sitt innehåll till synes är helt opåverkad av att det 
finns nyanlända elever i klassen.20 Lärarens val av stoff styrs ofta av de läro-
medel som används och av en snäv tolkning av hur kursplanernas centrala 
innehåll kan behandlas. Därmed präglas stoffet av ett, oftast omedvetet, 
snävt svenskt kulturellt perspektiv som förutsätter en förtrogenhet med det 
specifikt svenska som de nyanlända eleverna oftast saknar.21 Innehållet i 
ämnesundervisningen används inte heller vid dessa lektioner för att göra 
utblickar, jämförelser eller ta upp diskussioner utifrån de nyanlända elevernas 
erfarenheter. Detta påverkar de nyanlända elevernas förutsättningar för att få 
sammanhang och förståelse, eftersom det som händer eller förmedlas inte 
kan relateras till det de varit med om tidigare.

Lärare som har svaga eller obefintliga kartläggningar att utgå från uppger 
att de har svårare att genomföra meningsfylld anpassning av innehållet då 

18 Gibbons (2009); Mariani (1997).
19 Cummins, Jim (1984). Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy. Clevedon: 

Multilingual Matters; HM Inspectorate of Education (2009); Reichenberg, Monica (2000). Röst och kau-
salitet i lärobokstexter: En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis; Thomas, Wayne & Collier, Virginia (2002). A National Study of School Effectiveness for 
Language Minority Students’ Long Term Academic Achievement: Final Report. Hämtad från http://crede.
berkeley edu/research/llaa/1.1_final.html 2002 10 23.

20 För en diskussion om nyttan av kontextuellt stöd vid nyanländas lärande, se Rosander (2006).
21 Det ligger i linje med resultat som pekar på att en del lärare bedömer elever efter en föreställd svensk-

het. Kallstenius, Jenny (2010). De mångkulturella innerstadsskolorna. Om skolval, segregation och 
utbildningsstrategier i Stockholm. Stockholms universitet: Acta Universitatis Stockholminesis; Runfors, 
A. (2004). ”’När blir man svensk?’. Om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens samspel.” Ur SOU 
2004:33 Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Rapport från 
Integrationspolitiska maktutredningen. Stockholm: Fritzes.
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de saknar kunskaper om eleverna. En lärare konstaterar att ”man vet på tok 
för lite om dem. Jag hade önskat mina kollegers professionella syn på deras 
kunskaper.”

Lärarens grad av anpassning av innehållet hänger samman med varje 
lärares sätt att bedöma de nyanlända elevernas kunskaper och med vilka för-
väntningar lärarna signalerar till de nyanlända eleverna. Några lärare anpas-
sar undervisningen genom att sänka svårighetsgrad och kognitiv komplexitet 
i de uppgifter de nyanlända eleverna ska göra.22 Det förekommer också att 
elever konstaterar att de går igenom områden de redan behärskar. En elev 
berättar till exempel att ”det är först nu i nian som klassen har börjat lära sig 
saker som jag inte kunde innan jag flyttade”.

Anpassning av undervisningen

En majoritet av de lärare vars lektioner observerats anpassar inte sin under-
visning till de nyanlända elevernas behov – som kan vara väldigt olika. Många 
av de nyanlända eleverna får en undervisning i helklass där läraren talar som 
om alla elever i klassen hade svenska som förstaspråk.23 Många elever upp-
lever att de inte förstår huvuddelen av vad läraren vill förmedla, varken vad 
gäller innehåll eller vad som förväntas av eleverna. En elev berättar att ”jag 
förstår 35 procent av vad [lärarna] säger.” Flera av de intervjuade eleverna 
berättar att de inte frågar läraren i sådana situationer. En elev beskriver det 
som att ”om jag inte har förstått går jag hem utan att ha förstått”.

Inte sällan beror avsaknaden av anpassning på att lärarna 
upplever att de saknar kompetens och förutsättningar för 

att anpassa sin undervisning. En lärare uttrycker det 
som att ”jag önskar att jag skulle kunna [anpassa under-
visningen], jag är jättefrustrerad över det men jag känner 
att jag inte hinner, helt enkelt”. Flera intervjuade lärare 

hänvisar också till stödåtgärder som ska vidtas utanför 
den ordinarie undervisningen och allt som oftast av någon 

annan än den undervisande läraren.
Observationerna visar att många av de nyanlända eleverna inte ges 

stöd eller tid att finna rätt ord eller formulering i de diskussioner som förs i 
helklass. Lärarna uttrycker inte någon på förhand genomtänkt strategi för att 
stödja eleverna när de arbetar i par eller grupp.  Vid de flesta observerade 
lektionerna har inte heller de nyanlända eleverna fått möjlighet att förbereda 
deltagande i diskussioner i grupp eller helklass. De nyanlända eleverna intar 
vid många observerade lektioner oftast en passiv roll i interaktionen med 
sina klasskamrater. En konsekvens av detta är att elever i urvalet berövas en 
central arena för att använda och därmed utveckla sin talade svenska i ett 
lärande sammanhang.24 

22 Faran med detta förfaringssätt är att eleverna berövas möjlighet att fortsätta en kognitiv utveckling såväl 
som en utveckling i sina ämneskunskaper. Thomas, Wayne & Collier, Virginia (1997). School Effectiveness 
for Language Minority Students. USA: National Clearinghouse for English Language Acquisition (NCELA) 
Resource Collection Series, Nr. 9; Thomas & Collier (2002); Cummins (2000).

23 Detta förefaller vara ett vanligt förekommande problem. Nilsson & Axelsson (2013) 
24 Forskning pekar på vikten av att läraren anpassar sitt språk och stödjer nyanlända elevers självständiga 

språkliga produktion. Axelsson, Monica (2003). Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. I: Bjar, L. 
& Liberg, C. (red.). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur; Bunar (2010); Majlesi, Ali Reza (2014). 
Learnables in Action: The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swe- 
dish as a Second Language Classrooms. Linköping : Linköpings universitet; Skolverket (2012b). Greppa 
språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Stockholm:Skolverket; Thomas, Wayne & Collier, 
Virginia (2003). The multiple benefits of dual language. I: Educational leadership, 61:2.
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Vid många av de observerade lektionerna domineras de nyanlända elevernas 
språkliga arbete av reception och reproduktion. Det förekommer betydligt 
mindre av öppna uppgifter och egen språklig produktion som utmanar och 
stimulerar de nyanlända eleverna att utveckla sin ämnesspecifika svenska. I 
flera av skolorna får andra uttrycksformer och variation av arbetsformer litet 
utrymme i det dagliga lärandet. I många klasser arbetar alla elever, oavsett 
om de är nyanlända eller har svenska som modersmål, med samma uppgifter 
och samma innehåll.

En övervägande del av eleverna i urvalet läser svenska som andraspråk 
inom ramen för språkvalet. Intervjuade rektorer och lärare uttrycker att det 
är en medveten strategi från skolans sida för att ge de nyanlända eleverna 
fler undervisningstimmar i svenska.25 Många av de intervjuade eleverna ser 
positivt på att få mer undervisning i svenska. Men flera av de elever som 
intervjuats uttrycker också en önskan att läsa ett modernt språk. Samtidigt 
uppfattar eleverna lärares och rektorers starka rekommendationer som i 
princip tvingande. En elev berättar att ”jag ville läsa spanska, […] men de sa 
att jag behövde svenska som andraspråk bättre”.

Att nyanlända elever så konsekvent hänvisas till att välja svenska som 
andraspråk på språkvalet får negativa konsekvenser 
för elevernas möjligheter att söka högre utbildning, 
där ett modernt språk ger meritpoäng. Med tanke 
på att vissa av eleverna i urvalet redan lärt sig flera 
främmande språk finns det inte heller något som per 
automatik säger att ytterligare ett främmande språk 
skulle innebära störst utmaning för nyanlända elever. 
Tvärtom går det att föreställa sig att det kan vara till gagn för en nyanländ 
elev att möta en undervisning där alla i klassen börjar på samma nybörjar-
nivå.

Förväntningar

De elever i urvalet som möter lärare som ser nyanlända elever som ”svaga” 
elever möter sällan höga förväntningar.26 Många av de lärare som intervjuats 
för fram elevernas inneboende egenskaper och bristande kunskaper i det 
svenska språket som huvudsaklig förklaring av de kunskapsresultat eleverna 
når.

Flera elever och vårdnadshavare uttrycker också en önskan om att elev-
erna ska få större utmaningar. En vårdnadshavare uttrycker det som att ”jag 
är orolig för att de [barnen] inte lär sig”.

Många av de nyanlända eleverna i urvalet får själva ta en stor del av 
ansvaret för att finna utmaningar och stimulans i lärandet. En grupp lärare 
konstaterar att de ger en nyanländ elev på skolan större utmaningar och sti-
mulans eftersom det finns ”starka krav hemifrån, [och från] en aktiv elev”, men 
också att de inte ger samma grad av utmaningar och stimulans till de övriga 
nyanlända eleverna de undervisar. Flera lärargrupper berättar att de upplever 

25 Nilsson & Axelsson (2013) pekar också på att skolor använder en medveten strategi för att skapa så 
mycket undervisningstid som möjligt i svenska som andraspråk, bland annat genom att ta tiden för språkval 
och elevens val i anspråk.

26 Forskning pekar på att lärarens förförståelse kan innebära ett hinder för nyanlända elevers lärande. Se 
Granstedt, Lena (2006). Lärares tolkningsrepertoar i samtal om en grupp elever med utländsk bakgrund 
och deras föräldrar. I: SOU 2006:40 Utbildningens dilemma: Rapport av Utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering.
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att de saknar förutsättningar och kompetens för att anpassa sin undervisning 
så att den utmanar och stimulerar de nyanlända eleverna. 

Några intervjuade lärare uttrycker också att nyanlända elever har orea-
listiska förväntningar på sitt eget lärande och att lärarna därför ser som sin 
uppgift att förklara för eleverna att de inte kan så mycket som de tror.27 Syn-
sättet hänger samman med lågt ställda förväntningar på elevernas förmågor. 
Detta visar sig också genom att lärare planerar sin undervisning så att de 
nyanlända eleverna kan nå ett E - men knappast längre. En lärare, som har 
skapat vad hon kallar för minikurser med enklare svenska, beskriver det som 

att ”allt som de [nyanlända eleverna] ska kunna finns ju med i 
minikurserna, men ska man sträva efter ett högre betyg så 
behöver man ju gå in i den mer utförliga boken eller hitta 
mer utförliga texter på nätet.”

Ingen observerad lärare har uttalat lågt ställda för-
väntningar direkt till de nyanlända eleverna. Men en låg 

grad av individanpassning och en låg grad av stöd för också 
med sig en tydlig risk för att de nyanlända eleverna återkommande kommer 
misslyckas med att både ta in och redovisa kunskaper. Detta riskerar att i sin 
tur leda till att lärare och elever internaliserar misslyckandena och ser dem 
som på förhand givna. Då kommer läraren signalera låga förväntningar till de 
nyanlända eleverna som i sin tur kommer tappa sin tillit till den egna förmå-
gan. En elev berättar att ”när det är något som jag inte förstår blir jag väldigt 
stressad. När jag går hem får jag ont i (pekar på magen). Jag tänker mycket 
på det, varför jag inte kan något. Alla kan så mycket, de kan läsa och skriva, 
varför kan inte jag så mycket?”

Nyanlända elevers inflytande över undervisningen

Vid några av de observerade lektionerna får eleverna tillfälle att reflektera 
över undervisningen och koppla vad som gjorts till kursplanernas mål. Det 
förekommer också att elever får tillfälle att resonera kring sitt eget sätt att 
lära. När detta sker är det i samband med att hela klassen genomför en 
sådan reflektion. I huvudsak intar de nyanlända eleverna en passiv roll i 
dessa diskussioner.

Alla besökta skolor har formella forum för elevinflytande som klass- och 
elevråd. Vanligen deltar de nyanlända eleverna i dessa fora på samma villkor 
som alla andra elever på skolan. På några av de besökta skolorna har även 
de så kallade förberedelseklasserna representanter i elevrådet. De flesta 
skolor har även olika typer av trivselenkäter. Några av dessa enkäter tar ock-
så upp frågor som mer tydligt berör vad eleverna tycker om undervisningen. 
Ett fåtal skolor särredovisar de nyanlända elevernas svar, vilket är ett sätt för 
skolan att få syn på problem som denna grupp elever upplever på skolan.
Flera nyanlända elever uppger emellertid att de sällan eller aldrig tillfrågas 
om sina synpunkter på utbildningen. Dessa elever har vanligen tidigare 
erfarenheter av skolgång i skolsystem som är mycket mer auktoritära än det 
svenska. Lärarna på dessa elevers skolor har ofta svårt att beskriva sko-
lans gemensamma arbete för att utveckla de nyanlända elevernas förmåga 

27 Joakim Lindgren pekar också på hur lärarna vid en kraftigt segregerad ”lågstatusskola” anpassar utbild-
ningen för elever med utländsk bakgrund utifrån sina egna föreställningar om ett behov av särskilt stöd och 
anpassning – även där denna föreställning går stick i stäv med eleverna egna ambitioner. Lindgren, Joakim 
(2010). Spaces, Mobilities and Youth Biographies In the New Sweden. Studies on education governance 
and social inclusion and exclusion. Umeå: Department of Education, Umeå University.
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att utöva ett reellt inflytande. Vi ser också att undervisning som i hög grad 
bygger på att eleverna själva ska utforma sitt lärande är svår att tillgodogöra 
sig för de nyanlända elever som är vana vid att läraren är den som helt driver 
lärandet i klassrummet.

En anpassad undervisning gynnar nyanlända elever

De flesta nyanlända eleverna möter vid någon eller några av de observerade 
lektionerna undervisning som stimulerar och utmanar dem. Vanligen är det 
en eller ett fåtal av elevernas lärare, oftast lärare i svenska som andraspråk, 
som står för denna undervisning.

Det som utmärker denna undervisning är att lärarna intresserar sig för de 
nyanlända eleverna och vinnlägger sig om att ta reda på deras tidigare kun-
skaper, erfarenheter och intressen.28 Observationerna visar också ett fåtal 
goda exempel där lärare tydligt utgår från nyanlända elevers tidigare kunska-
per, erfarenheter och intressen.  Därigenom ökas de nyanlända elevernas 
kunskaper samtidigt som hela klassen ges en ökad förståelse för omvärldens 
komplexitet.

Vidare går det att konstatera att de lärarkollegier som utgår från elevernas 
behov när de planerar och genomför sin undervisning ger nyanlända en hög 
grad av individanpassad undervisning i alla ämnen. Detta kan yttra sig ge-
nom att läraren anpassar sitt talade och skrivna språk efter elevens språkliga 
nivå, exempelvis genom att tala långsammare, använda ett rakare språk eller 
genom att upprepa centrala resonemang med synonymer. Det kan också 
yttra sig genom att eleverna får möjlighet att förbereda sig tillsammans med 
läraren inför lektionen, att eleverna ges tillgång till skrivramar i samband med 
övningar och prov samt genom att eleven utmanas att använda alla språkliga 
kompetenser i ett tillåtande och stödjande sammanhang. 

”Om jag är i Sverige måste jag ju kunna svenska” – Förutsättningar för 
att utveckla en funktionell svenska

Nyanlända elever som får en undervisning som utmanar och stimulerar 
dem att använda alla språkliga kompetenser uppger i högre grad än andra 
nyanlända elever att de snabbt utvecklar sin svenska. 
Det handlar till exempel om att de nyanlända eleverna 
ges möjlighet att tala, lyssna, skriva och läsa svenska. 
Att de får träna sin svenska genom ren imitation och 
genom att återupprepa känd text. Men också att de 
utmanas att självständigt producera både tal och text i 
en stimulerande och stödjande miljö.29 

Lektionsobservationerna visar att de nyanlända eleverna är mer aktiva i 
klassrumsdialogen vid de lektioner där de får stöd av läraren att ta del av 

 
”... lärare som utgår 
från alla elevers 
erfarenheter ...” 

28 Detta pekas också ut som en framgångsfaktor i forskningen. Se till exempel Granstedt (2006); Rosander 
(2006).

29 Se till exempel Cummins (2000); HM Inspectorate of Education (2009); Murtagh, Lelia & Tracy, Francis 
(2012). Supporting pupils with EAL and their teachers in Ireland: the need for a co-ordinated strategy. I: 
Language and Education, 26:3; Skolverket (2012b); Wasyl, Cajkler & Hall, Bernadette (2009). ‘When they 
first come in what do you do?’ English as an additional language and newly qualified teachers. I: Language 
and Education, 23:2.
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det samtal som förs i klassrummet. Detta kan ske genom att eleverna får en 
direkt uppmaning att svara på en fråga eller hålla ett kortare anförande. Men 
det sker också genom att elever i urvalet får möjlighet att förbereda talade 
moment, som för övriga klassen kan framstå som spontana initiativ av lära-
ren, med stöd av läraren. Det sker genom att läraren aktivt styr hur eleverna 
fördelas i grupp- eller pararbeten och sedan aktivt stimulerar de nyanlända 
elevernas aktiva deltagande i dessa.30 

Ett annat sätt att stärka elevernas språkutveckling i svenska är att utgå 
från deras starkaste språk.31 Vissa nyanlända elever möter en undervisning i 
svenska där de till exempel parallelläser skönlitteratur på både svenska och 
modersmålet och uppmanas att först formulera kognitivt komplexa resone-
mang på sitt starkaste språk för att kunna utgå från ett färdigt resonemang 
när de ska formulera sig på svenska.

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen – en framgångsfaktor när 
det implementeras

Inom forskningen kring nyanländas lärande finns en relativt 
bred enighet kring att nyanlända elever, såväl som andra 
elever som ännu inte nått förstaspråksnivå i svenska, sär-
skilt gynnas av att ämneslärare aktivt arbetar för att också 
lära ut den svenska som är specifik för respektive ämne.32 

Ett sådant arbetssätt kan benämnas språk- och kunskaps-
utvecklande. 

Skolinspektionen genomförde 2010 en granskning av i 
vilken utsträckning 21 förskolor och 21 skolor i 12 kommuner 

hade ett arbetssätt som utvecklar språk och kunskaper och som ger fler-
språkiga barn och elever goda förutsättningar att nå de nationella målen. 
Granskningen visade bland annat att undervisningen och olika aktiviteter 
alltför sällan utformas utifrån ett flerspråkigt eller interkulturellt perspektiv.33 
Denna granskning stärker Skolinspektionens tidigare slutsatser, men kan 
också peka på förekomsten av goda exempel där lärare och skolor lyckas ge 
nyanlända elever en individanpassad undervisning som präglas av lärarnas 
konsekventa användning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Lektionsobservationerna visar att nästan alla elever i urvalet vid något 
tillfälle möter didaktiska grepp som är tydligt utformade för att stödja och 
stimulera deras erövrande av en ämnesspecifik svenska och utveckla deras 
ämneskunskaper.34 Det kan till exempel vara lärare som förklarar samma 
resonemang flera gånger på olika sätt, som genomgående presenterar un-

30 Det råder en samsyn bland språkforskare kring vikten av att nyanlända elever måste få rikliga tillfällen till 
språkanvändning och interaktion. Se Calderon, Lena (2004), Komma till tals: flerspråkiga barn i förskolan. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling; Skolverket (2012b); Skowronski (2013); Lindberg, Inger. 
(2009). I det mångspråkiga Sverige. I: Utbildning och demokrati, 18:2; Norton, Bonny (1997). Language, 
Identity and the Ownership of English. I: TESOL Quarterly, 31:3; Pavlenko, Aneta (2002). Poststructural-
ist approaches to the study of social factors in second language learning and use. I: Cook , Vivian (red.) 
Portraits of the L2 user. Clevedon: Multilingual Matters.

31 Se till exempel Axelsson, (2003); Bunar (2010); Thomas & Collier (2003).
32 Skolverket (2012b).
33 Skolinspektionen (2010). Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än 

svenska. Stockholm:Skolinspektionen.
34 Detta arbetssätt pekas ut som en framgångsfaktor. Se Sellgren (2006); Skolverket (2012b).
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dervisningens stoff multimodalt och som inför varje lektionstillfälle ger elever 
i urvalet möjlighet att förbereda det kunskapsområde som ska behandlas.35 

Flera besökta kommuner och skolor har genomfört satsningar på kompe-
tensutveckling inom området. De intervjuade lärarna från dessa skolor visar 
en generellt högre medvetenhet kring hur språkut-
vecklande arbetssätt kan se ut och kan oftast ge 
något eller några konkreta exempel på genomförda 
övningar eller moment där de själva försökt arbeta 
specifikt språkutvecklande. 

Lektionsobservationerna visar att eleverna på 
dessa skolor i större utsträckning får en undervis-
ning med inslag av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Men 
observationerna visar också att omfattningen är lärarberoende. Vissa av de 
observerade lektionerna på dessa skolor präglas av språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt, men andra lektioner saknar helt sådana inslag. Det är 
möjligt att detta kan kopplas samman med skolornas sätt att identifiera be-
hov, genomföra kompetensutvecklingsinsatser och sedan gå vidare till nästa 
prioriterade område utan att säkra att all undervisning verkligen förändrats 
efter utvecklingsinsatserna. 

Motivation och bemötande

En majoritet av eleverna i urvalet ger uttryck för en stark inre motivation att så 
snabbt som möjligt erövra ett nytt språk och samtidigt utveckla sina kunska-
per. En elev berättar att ”först jobbar jag hela dagen i skolan och sedan job-
bar jag hela dagen hemma. Jag försöker att lära mig allt och att visa läraren 
att jag gör mitt bästa.” Flera elever har ett stort, nästan ensidigt, fokus på att 
lära sig svenska. En elev uttrycker det som att ”svenskan är nyckeln till allt”.  

Vissa lärare och skolor förmår bygga vidare på de nyanlända elevernas 
starka inre motivation. En lärargrupp konstaterar att de dragit nytta av de 
nyanlända elevernas höga motivation för att, med dessa som goda exempel, 
höja hela klassens motivation. Lektionsobservationerna visar vidare att de 
lärare som i högre grad anpassar sin undervisning också i högre grad ger 
positiv återkoppling på elevernas prestationer och stöttar deras självtillit. 
Undervisningen utmärks också av att lärarna ställer tydliga, höga och uppnå-
bara krav på elevernas ansträngningar och prestationer.   

35 Fler exempel på hur språkutvecklande arbete kan se ut ges i Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010). 
Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm:Hallgren & Fallgren.

 
”...en stark inre 
motivation att så snabbt 
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nytt språk ...” 
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4 | Avslutande diskussion
Skolans förhållningssätt är centralt för de nyanlända elevernas 
förutsättningar

Utifrån denna gransknings resultat går det att konstatera att skolans 
förhållningssätt är avgörande för vilken undervisning de nyanlända eleverna 
får.37 Om skolan har fokus på vad de nyanlända eleverna kan eller fokus på 
vad de nyanlända eleverna inte kan är centralt. En viktig del i detta är om 
skolan ser nyanlända elever som ett problem eller som en tillgång.38  För 
att skapa ett bra förhållningssätt måste synen på nyanlända elever som en 
tillgång spridas från ansvariga politiker, via förvaltning och rektorer till de 
undervisande lärarna.39 

Utmärkande för de skolor där nyanlända elever möter stora utmaningar 
och får mycket stöd i sitt lärande är att lärargruppen som helhet tar ett 
gemensamt ansvar för att genomföra undervisningen så att den passar de 
nyanlända eleverna.40  

De skolor där nyanlända elevers lärande är några enskilda lärares ansvar 
– eller kanske till och med elevernas eget – ger nyanlända elever en under-
visning som huvudsakligen inte planeras, genomförs eller anpassas efter 
deras förutsättningar och behov.

37 Jfr Tursunovic, Mirzet (2010). ”Skolan i de asylsökande barnens vardag” i Andersson, H. E. (red.), Mellan det 
förflutna och framtiden: asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande, Centrum för Europaforskning, 
Göteborgs universitet (CERGU), Göteborg.

38 Jfr Skolinspektionen (2010b). Rätten till kunskap. Stockholm:Skolinspektionen.
39 Jfr Sveriges Kommuner och Landsting (2010) Nyanlända elevers utbildning – goda exempel från tio kom-

muner. Västerås: Edita.
40 Det råder stor enighet på fältet om att en kombination av stora utmaningar och mycket stöd är mest gynn-

samt för nyanlända elevers lärande. Se till exempel Mariani, Luciano (1997). Teacher support and teacher 
challenge in promoting learner autonomy. I: Perspectives: A Journal of TESOL Italy, 2; Gibbons, Pauline 
(2002). Scaffolding language, scaffolding learning: Teaching second language learners in the mainstream 
classroom. Portsmouth: Heinemann; Gibbons, Pauline (2009). English learners academic literacy and 
thinking. Learning in the challenge zone. Portsmouth: Heinemann; Thomas & Collier (1997; 2002).
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Det gynnar inte nyanlända elever att deras utbildning hamnar vid sidan 
av den ordinarie

De nyanlända elevernas utbildning är ofta en parallell verksamhet, vid sidan 
av skolans ordinarie undervisning. Verksamheten i förberedelseklassen be-
drivs avskild utan samband med skolans övriga undervisning.41 Resultaten av 
de kartläggningar av de nyanlända elevernas kunskaper 
och erfarenheter som görs stannar hos den funktion som 
genomför dem. Studiehandledningen sker avskilt utan 
samarbete med de nyanlända elevernas ämneslärare.

Vi har sett att samverkansproblem byggs in när de 
som möter de nyanlända eleverna har olika rektorer, 
verkar vid olika enheter och har olika tider för planering. 
Studiehandledare, lärare som undervisar i förberedel-
seklass och lärare som undervisar i ordinarie klass får därigenom svårt att 
skapa naturliga och kontinuerliga former för samverkan kring undervisningen 
av varje enskild elev. Alltför ofta resulterar detta i att ämneslärarna lämnas 
ensamma att planera och anpassa sin undervisning efter de nyanlända 
elevernas förutsättningar och behov utan att ha den kännedom om eleverna 
och de didaktiska verktyg som krävs.42 Det finns en risk att ämneslärare då 
börjar se nyanlända elever som någon annans ansvar och att de inte förmår 
förändra sin undervisning.43 

Skolinspektionen konstaterade 2009 att många nyanlända elever inte 
fick undervisning i alla ämnen och att studiehandledning på modersmålet 
ofta saknades.44 I denna granskning har vi sett att flera kommuner skapat 
skolor eller kommungemensamma förberedelseklasser där man koncentrerat 
resurser.45 Många kommuner har också centraliserat ansvaret för studie-
handledning till en kommungemensam funktion. Detta är delvis ett sätt för 
huvudmännen att säkra att eleverna ska få den undervisning och det stöd de 
har rätt till. 

Det finns emellertid inget i denna granskning som pekar på att det i sig 
gynnar de nyanlända elevernas steg in i och fortsatta skolgång i ordinarie 
klass att centralisera resurser på detta sätt. Skolinspektionen kan konstatera 
att sökandet efter organisatoriska lösningar, som i hög grad utgår från att 
finna en lösning som ska passa alla nyanlända elever snarare än efter från 
varje enskild elevs behov, riskerar att skapa ett stort avstånd mellan de delar 
av den kommunala organisationen som har ansvar för att stödja de nyanlän-
das lärande och undervisningen i ordinarie klass.46  

För att alla lärare ska få förutsättningar att ge nyanlända elever en god 
undervisning krävs att deras undervisning sätts in i ett större sammanhang: 
Kollegialt, i skolan och i kommunens organisation. Det krävs en tydlig linje av 

41 Lena Fridlund konstaterar i en studie att undervisningen i både förberedelseklass och i svenska som 
andraspråk betraktas som, och i praktiken ofta också är, skilda från skolans övriga verksamhet. Den 
segregerade undervisningen ges legitimitet på varje nivå inom skolan utifrån antaganden om skilda sätt att 
vara, skilda behov och skilda förutsättningar för lärande. Fridlund, Lena (2011) Interkulturell undervisning 
– ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. 
Göteborg: Geson Hylte Tryck.

42 Nilsson & Axelsson (2013) pekar också på att en avsaknad av ett strukturerat arbete på skolnivå för att 
stödja nyanlända elevers lärande resulterar i att lärarna lämnas ensamma utan relevanta didaktiska redskap.

43 Nilsson & Axelsson (2013) pekar på denna risk.
44 Skolinspektionen (2009).
45 Detta benämns i forskningen som en avskild integrering. Se Short, D. J. (2002). Newcomer Programs: An 

Educational Alternative for Secondary Immigrant Students. I: Education and Urban Society, 34:2.
46 Den forskning som finns på fältet tenderar också att förhålla sig kritisk till förberedelseklasser som fenomen. 

Se till exempel Tursunovic (2010).
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ansvar och förväntningar kring nyanlända elevers utbildning från förvaltning-
en, via rektorn och lärarkollegiet ner till den undervisande läraren.

En god undervisning för nyanlända elever gynnar alla elever i 
klassrummet

Skolinspektionen har i denna granskning mött nyanlända elever som sins-
emellan har olika erfarenheter, olika intressen och olika förmågor. Utöver att 
de migrerat till Sverige och inte talar svenska på förstaspråksnivå finns det 
mer som skiljer dem åt än som håller dem samman som grupp.47 När skolor 
söker sätt att anpassa undervisningen så att den gynnar nyanlända elever 
finns det anledning att i första hand betona elever snarare än nyanlända. Det 
går inte att finna en uppsättning didaktiska grepp som per automatik innebär 
att undervisningen blir anpassad till alla nyanlända elevers förutsättningar 
och behov. De pedagogiska svaren måste präglas av samma mångfald som 
de nyanlända eleverna.

Det förekommer att rektorer lämnar över huvuddelen av ansvaret för 
nyanlända elevers utbildning till några speciellt intresserade lärare, inte sällan 
i svenska som andraspråk, som på egen hand utvecklar sin kompetens i att 
undervisa nyanlända elever.48 Dessa eldsjälar har ofta svårt att, utan rektors 
aktiva stöd, övertyga sina kollegor om värdet av att anpassa och bredda den 
egna didaktiska kompetensen för att främja nyanlända elevers lärande.

Lärare som utgår från att nyanlända elever kan och vill lära, som har 
tillgång till en bred pedagogisk verktygslåda och som undervisar på skolor 

där nyanlända elever får riklig tillgång till det stöd de 
behöver, kommer att ge nyanlända elever en god 

undervisning. En god allmändidaktisk kompetens är 
en förutsättning, men det krävs också att läraren 
erövrar en god kompetens kring andraspråksinlär-

ning och språk- och kunskapsutvecklande arbets-
sätt. Detta kan ske genom till exempel kompe-

tensutveckling specifikt riktad mot undervisningen för 
nyanlända elever, kollegialt lärande eller en tydlig strategi för hur studiehand-
ledning på modersmålet bäst ska anpassas till elevernas skiftande behov.

Lärare som utgår från att det är lärarens ansvar att skapa förutsättning-
arna för alla elevers lärande kommer att lyckas möta en större bredd av för-
utsättningar och behov hos hela elevgruppen.49 Språkutvecklande arbetssätt 
är ett positivt inslag för de flesta eleverna i ett klassrum, inte minst i relation 
till de sjunkande resultaten kring läsförståelse i alla ämnen.50 Ett inklude-
rande och nyfiket förhållningssätt och en breddad didaktisk kompetens hos 
lärarna kommer alla elever till del. Här finns utrymme för många skolor att gå 
från en undervisning som är god nog till en som är excellent.51 

47 Ulrika Wigg visar i sin avhandling att varje nyanländ elev måste ses utifrån sin historia och sina behov. Wigg, 
Ulrika (2008). Bryta upp och börja om Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. Linköping: LiU-
Tryck.

48 Sabine Gruber pekar i sin avhandling på att vissa lärare antar rollen av att vara ”experter” på invandrar-
elever och på de konsekvenser i form av segregation detta får. Gruber, Sabine (2007). Skolan gör skillnad. 
Etnicitet och institutionell praktik. Linköping: UniTryck.

49 Skolinspektionen (2014). Stöd och stimulans i klassrummet – rätten att utvecklas så långt som möjligt. 
Stockholm: Skolinspektionen.

50 Skolinspektionen (2010a); Skolverket (2012b).
51 Håkansson & Sundberg (2012).
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Konsekvenser för de nyanlända eleverna

Det framkommer av tidigare granskningar såväl som av denna att de nyan-
lända eleverna halkar efter i sin kunskapsutveckling de första åren i svensk 
skola.52 Tiden i förberedelseklass ägnas åt att inhämta kunskaper i svenska 
språket, men i mycket liten utsträckning åt att förstärka och utveckla den 
kunskap nyanlända elever har med sig. När de nyanlända eleverna placeras 
i ordinarie klass möter alltför många av dem en undervisning som inte ger 
dem förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Konsekvensen blir att 
många nyanlända elever går miste om en god utbildning och en god start på 
det nya livet i Sverige.

Att skolor misslyckas riskerar att leda till känslor av misslyckande hos den 
enskilda eleven, inte minst i ljuset av de nyanlända 
elevernas ofta höga ambitioner. I förlängningen får 
skolornas misslyckande stora konsekvenser för de 
nyanlända elevernas möjligheter att bygga ett vuxen-
liv i Sverige, med allvarliga risker för att de hamnar i 
ett utanförskap.53 Ett större fokus på kunskapsupp-
draget, tidigt i elevernas utbildning, kan förbättra de 
nyanlända elevernas möjlighet att nå kunskapskraven 
i alla ämnen.

När skolan saknar ett gemensamt arbete för att utveckla de nyanlända 
elevernas förmåga att utöva inflytande över undervisningen blir resultatet att 
nyanlända elever, som ofta har erfarenheter från andra betydligt mer auktori-
tära skolsystem, riskerar att missgynnas i skolor som bygger undervisningen 
på att eleverna ska ta ansvar för att sätta mål, välja metoder och finna rele-
vant information. Nyanlända eleverna riskerar också att berövas möjligheter 
att utveckla de förmågor som krävs för att kunna vara aktiva medborgare.

Konsekvenser för skolan och samhället.

I den observerade undervisningen syns det förvånansvärt lite av att vi lever i 
en globaliserad värld. Det globala perspektivet borde ingå som en självklar 
del i alla elevers kunskapsutveckling, inte minst i ljuset av att Sverige är ett 
litet land som i hög grad är beroende av att vara en integrerad del av världen, 
samtidigt som världen blir en alltmer integrerad del av det svenska samhäl-
let. Skolan har en viktig roll som en mötesplats där alla elevers erfarenheter 
bör tas tillvara och synliggöras. Både för att en skola med många röster 
speglar ett pluralistiskt samhälle och för att elevers olika erfarenheter kan 
vara en viktig resurs för att fostra demokratiska medborgare med respekt för 
allas lika värde. Genom att inte ta tillvara och lyfta fram de nyanlända elev-
ernas erfarenheter och kunskaper berövas deras klasskamrater värdefulla 
referenspunkter och en genväg till en djupare förståelse av både omvärlden 
och det svenska samhället.54 Det fönster till omvärlden som de nyanlända 
eleverna kan vara med och öppna förblir alltför ofta stängt.

52 Skolinspektionen (2009).
53 Lundqvist, Catarina (2010). Möjligheternas horisont. Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om 

karriärer Linköping: LiU-Tryck; SOU 2005:56.
54 Sabine Gruber pekar också på att de ”svenska” eleverna ofta förväntas ta del av det multikulturella per-

spektivet i samband med särskilda projekt och arrangemang, snarare än som en del av vardagen. Gruber 
(2007).

 
” I förlängningen 
får skolornas 
misslyckande stora 
konsekvenser ...” 
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I ett samhälleligt perspektiv går det att konstatera att den svenska skolan 
riskerar att slarva bort en värdefull resurs för framtiden genom att miss-
lyckas med att ge nyanlända elever en god utbildning. Inte minst i ljuset av att 
de allra flesta elever som Skolinspektionen mött så tydligt uttryckt en stark 
vilja att erövra det svenska språket, ta chansen till en god utbildning samt 
etablera sig i och bidra till det svenska samhället.

Det behövs mer kunskap om utbildningen för nyanlända elever

Skolinspektionen har i detta projekt samlat in ett relativt omfattande material. 
Framförallt elevernas egna berättelser pekar på att det finns mycket kvar att 
ta reda på kring utbildningen för nyanlända elever som inte täckts av denna 
gransknings frågeställningar. 

En grundförutsättning för lärande är att lärandet sker i en trygg miljö där 
eleven ingår i skolans sociala gemenskap. Så är inte alltid fallet för nyanlända 
elever.55 Forskning pekar också på vikten av att skolan ingår i ett större sam-
manhang där fler aktörer är närvarande.56 Även föräldrarnas aktiva deltagan-
de i de nyanlända elevernas utbildning förs fram som en framgångsfaktor.57 

Här kan Skolinspektionen konstatera att det varit mycket svårt att få vård-
nadshavare att ställa upp på intervju i denna granskning. Kanske beror detta 
på att det varit en statlig myndighet som frågat, vilket pekar på vikten av att 
den fria forskningen studerar hur nyanlända vårdnadshavare inkluderas eller 
exkluderas från sina barns utbildning. Avslutningsvis kan Skolinspektionen 
konstatera att detta är ett område där det behövs mer kunskap utifrån olika 
perspektiv, både i form av utredningsarbete och i form av fri forskning.58 

 

55 Skolinspektionen (2009); Nilsson & Axelsson (2013).
56 Sveriges Kommuner och Landsting (2010).
57 Blob (2004); Tursunovic (2010); Ungdomsstyrelsen (2008)
58 Även forskningen pekar på att detta är ett understuderat område, se Bunar (2010).
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5 | Bakgrund, syfte och 
frågeställningar
Nyanlända elever har betydligt lägre resultat än övriga elever. Den problem- 
och framgångsbild som fås från aktuell forskning och utredning gällande 
utbildningen för nyanlända elever pekar tämligen samstämmigt mot att det 
finns ett stort utrymme att utveckla den undervisning som nyanlända elever 
får. Bilden bekräftar även till stor del resultaten från Skolinspektionens  
tidigare kvalitetsgranskning av området (2009).59  

Den forskning som finns på området pekar på att mottagning och 
kartläggning av nyanlända elever är av stor vikt för skolans fortsatta arbete 
med elevernas utbildning.60 Trots detta har Skolinspektionen sett många 
exempel på brister inom området. Flera rapporter konstaterar att det före-
ligger en stor variation mellan olika kommuner och skolor när det kommer 
till ekonomiska och andra resurser, ansvarsfördelning och rutiner. Såväl i 
inspektionens egen granskning som i andra rapporter och studier talas om 
en segregerad undervisning utifrån godtyckliga kriterier och utan hänsyn till 
individuella förutsättningar.61  

Bland de faktorer som, i forskning och rapporter, lyfts fram som avgö-
rande för framgång för alla elever är lärarkompetens (inklusive kännedom 
om regelverk och styrdokument); tilltro till elevens förmåga; goda kontakter 
mellan hem, elever och lärare i olika ämnen; samt arbetet med undervisning 
i modersmål och tillgången till studiehandledning på detsamma. Elevens 
språkliga förmåga utgör en väsentlig kompetens som bör tas tillvara. Att 
kunna använda sitt modersmål för att förstå ett begrepp eller ämnesom-
råde kan ha stor betydelse för elevens kunskapsinhämtande. Därför blir 
modersmålsundervisning och vid behov studiehandledning på modersmålet 

59 Bunar (2008); Böhlmark (2007); Myndigheten för skolutveckling (2005); Skolverket (2005); Skolverket 
(2006); Skolverket (2013b). Redovisning av regeringsuppdrag. Redovisning av uppdraget om skol- och 
resultatinformation Dnr U2012/4307/S; Socialstyrelsen (2010); Statistiska centralbyrån (2011); Szulkin 
(2007); Ungdomsstyrelsen (2008).

60 Bunar (2010). Se även Skolinspektionen (2009a; 2010).
61 Blob (2004); Skolinspektionen (2009a); Skolverket (2006).
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”Nyanlända tenderar 
att ses som en 
enhetlig grupp ...” 

väsentliga, men också lärarens kompetens om språkutveckling och tvåsprå-
kig utveckling, liksom ett samarbete mellan klasslärare/ämneslärare och 
modersmålslärare.62 

Ett genomgående tema för alla dessa områden, vilket också framgår av 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning rörande utbildningen för nyanlända 

elever från 2009, är att skolorna ofta bedömer den nyan-
lända eleven utifrån grupptillhörighet, snarare än efter 
den egna personen. Nyanlända tenderar att ses som 
en enhetlig grupp och med detta följer antaganden om 
gemensamma (huvudsakligen språkliga) brister. Ett så-

dant förhållningssätt tenderar att åsidosätta elevens rätt 
till en undervisning som utgår från elevens egna kunskaper 

och förmågor, behov, intressen och övriga relevanta förutsättningar.63 
Vidare pekar Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2009 på att 

nyanlända elever ofta bemöts med ett synsätt som saknar tydligt formulerade 
höga förväntningar på deras förmågor. Många av de intervjuade nyanlända 
eleverna upplevde också att de inte inkluderades i skolans sociala gemen-
skap. Eleverna kopplade ofta sina upplevelser av exkludering till att undervis-
ningen för dem, stundtals under lång tid, organiserades i särskilda under-
visningsgrupper, ofta kallade förberedelseklass eller liknande. De särskilda 
undervisningsgrupperna är inte sällan också avskilda rumsligt, på ibland 
långa avstånd, från skolans övriga undervisning. 

Mot bakgrund av detta är syftet med denna kvalitetsgranskning att 
granska om skolan ger den nyanlände eleven tillräckliga förutsättningar för 
att nå tillräckliga kunskaper i svenska och samtidigt nå kunskapskraven i alla 
ämnen. 

Inom detta område fokuserar granskningen på följande frågeställningar, med 
underliggande delfrågor:

1. Planeras, genomförs och anpassas undervisningen efter den nyanlända 
elevens förutsättningar och behov?

 - Utgår undervisningen från en kartläggning av elevens kunskaper och 
erfarenheter, samt annan relevant information?

 - Anpassas innehåll, struktur och arbetsformer efter den nyanlände 
elevens individuella förutsättningar och behov?

 - Tillhandahåller skolan studiehandledning och annat särskilt stöd, 
anpassat efter elevens förutsättningar och behov?

 - Är de former i vilka undervisningen bedrivs anpassade efter den 
nyanlända elevens förutsättningar och behov?

2. Arbetar skolan för att ge eleven tillit till den egna förmågan, motivation och 
inflytande?

 - Uttrycker lärarna höga förväntningar på elevens förmågor och re-
sultat?

 - Ges de nyanlända eleverna möjlighet att påverka undervisningssitu-
ationen med utgångspunkt i egna erfarenheter och behov?

 - Visar de lärare som eleverna möter i undervisningen ett gemensamt 
synsätt på engagemang och ansvar för eleverna?

62 Bunar (2010); Skolinspektionen (2009a; 2010b); Sveriges Kommuner och Landsting & Migrationsverket 
(2010).

63 Ekemo (2005); Gruber (2007); Kallstenius (2010); Lindgren (2010); Myndigheten för skolutveckling 
(2005); Runfors (2004); Skolinspektionen (2009a); SOU 2005:56; Ungdomsstyrelsen (2008).
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6 | Metod och 
genomförande
Projektet har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9 
på tio slumpmässigt valda kommunala grundskolor med minst två nyanlända 
elever. Granskningen genomfördes under perioden november 2013 till janu-
ari 2014 och bygger på en kvalitativ metod och ett elevnära perspektiv.

Underlaget till granskningen har samlats in genom att 35 slumpmässigt 
utvalda nyanlända elever på de besökta skolorna har samtyckt till att Skol-
inspektionens inspektörer observerat all undervisning de fått under två till 
tre dagar. Lektionsobservationerna har varit strukturerade och genomförts 
utifrån en till granskningen anpassad version av det observationsschema 
som finns i Skolinspektionens modell för undervisningsgranskning.

Förutom observationer av undervisningen genomfördes även semistruk-
turerade kvalitativa intervjuer utifrån en projektgemensam intervjuguide. 
Eleverna i urvalet intervjuades enskilt. Utöver eleverna intervjuades även 
undervisande lärare, studiehandledare, rektorer och förvaltningstjänstemän.

Granskningen bygger också på studier av den dokumentation som 
skolorna upprättat kring eleverna i urvalet samt skolornas och kommunernas 
dokumentation som specifikt rör utbildningen för nyanlända elever.
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8 | Bilagor 
1. Granskade kommuner 
2. Metod och genomförande.
3. Kunskapsöversikt 
4. Ord- och begreppslista
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Bilaga 1

Granskade kommuner

Granskningen har besökt tio kommunala grundskolor i tio kommuner. Av 
hänsyn till integriteten för eleverna i urvalet har de besökta skolornas namn 
anonymiserats och samtliga benämns Alfaskolan.

Följande kommuner har granskats:

Alingsås
Kalmar
Katrineholm
Lerum
Malmö
Sandviken
Stockholm
Strömsund
Täby
Västerås
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Bilaga 2

Bilaga Urval och Metod

Projektets huvudsakliga metod är fallstudier där enskilda elevers skolsitua-
tion är i fokus. Underlaget till fallstudierna har samlats in genom undervis-
ningsobservationer, intervjuer och dokumentanalys. 

Urval

Projektet är avgränsat till att omfatta elever i årskurs 7-9. Avgränsningen är 
gjord utifrån forskning och Skolverkets statistik som pekar på att nyanlända 
elevers resultat sjunker i relation till stigande ålder vid ankomst till Sverige.1 
De skolor som granskas i projektet har valts ut slumpmässigt, i enlighet med 
den huvudprincip som anges i Skolinspektionens Riktlinje och rutin vid val 
av verksamheter som ska granskas. Riktlinjerna har till viss del frångåtts så 
att projektets frågeställningar blivit möjliga att besvara. Tio kommuner har 
valts ut, och dessa har minst fyra nyanlända elever, med minst två nyanlända 
elever per skola.

Eftersom projektet utgår från ett elevnära perspektiv står vad eleverna 
möter i undervisningen i centrum för granskningen.

Urvalet av elever har skett i beaktande av följande faktorer: 

•	 Eleverna bör ha kommit till kommunen som nyanlända mellan 2009 
och hösten 2011. Detta för att ge en bredare bakgrund och garantera 
ett mer omfattande underlag för förståelsen av elevernas nuvarande 
skolsituation.  

•	 Endast elever i grundskolan ingår i urvalet. Eleverna ska vara pla-
cerade i årskurserna 7-9 eftersom äldre nyanlända elever har lägst 
studieresultat. Därför är det särskilt angeläget att granska skolans 
och huvudmannens insatser rörande dessa elever.

Projektet har besökt tio kommuner och valt ut 35 elever.

Metod 

Utgångspunkten i projektet har varit att följa den undervisning som enskilda 
elever får via observationer av undervisningen och via intervjuer med elever. 
Detta underlag har kompletterats genom intervjuer med vårdnadshavare, 
lärare och rektorer samt genom den dokumentation som skolan upprättat. 
Genom studiet av en elevs undervisning går det att synlig- och levandegöra 
skolors och huvudmäns arbete med att ge nyanlända elever en ändamålsen-
lig utbildning. De utvalda kommunerna utgör granskningsobjekten och varje 
elev i urvalet betraktas som ett fall som ligger till grund för de idealtypiska 
elevfall som beskrivs i projektets slutrapport.

1 Myndigheten för skolutveckling, 2005; Skolverket, 2006; Statistiska centralbyrån, 2011; Ungdomsstyrelsen, 
2008, s. 93-94.
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Dokumentanalys 

Inledningsvis begärdes relevant dokumentation in från kommunerna rörande 
de enskilda eleverna, till exempel kartläggningar, eventuella åtgärdsprogram 
och uppföljningar. Därefter skapades en ”elevmapp” per elev.

I dokumentstudiet av innehållet i elevmappen granskades de underlag 
och beslut som har lett fram till den skolsituation eleven har vid besökstillfäl-
let, utifrån projektets interna bedömningsmaterial. På så sätt rekonstruerades 
och analyserades de överväganden och omständigheter som funnits i sko-
lans och huvudmannens arbete för att ge de nyanlända eleverna en ända-
målsenlig undervisning. Exempel på sakförhållanden som kommit fram via 
dokumentstudier är insatser och åtgärder för enskilda elever i projektet och 
hur utredningar och stödåtgärder följts upp och tillvaratagits. Resultaten av 
dokumentstudierna har utgjort en utgångspunkt för intervjuerna. Dokumen-
tationen som direkt behandlar den enskilda eleven har kompletterats med 
en analys av exempelvis centrala rutiner för kartläggning eller utvärderingar 
av den undervisning som skolan gett nyanlända elever. Även om denna typ 
av dokument inte utgår från de enskilda eleverna återspeglar dokumenten 
processer som är av vikt för hur undervisningen anpassas till den enskilda 
elevens behov. 

Undervisningsobservationer

Granskningsprojektet syftar främst till att fånga undervisningens kvalitet 
med fokus på hur undervisningen anpassas efter den nyanländes behov, 
att undervisningen skapar en positiv atmosfär och att lärarna har positiva 
förväntningar på eleverna så att de får förutsättningar att nå kunskapsmålen 
i alla ämnen. För att få ett djup i granskningen av undervisningen har därför 
undervisningsobservationer genomförts enligt Skolinspektionens modell för 
undervisningsgranskning. Inspektörerna har följt elevernas skolgång under 
två till tre dagar. För att skapa likvärdighet i granskningen har inspektörerna 
utgått från ett observationsschema, hämtat från Skolinspektionens modell 
för undervisningsgranskningar och anpassat till projektets specifika fråge-
område, där granskningens frågeställningar har operationaliserats. Ett kort 
inledande samtal med lärarna har enlig planen skett dagen före observatio-
nen för att få en bild av lektionernas upplägg. Inspektörerna genomför un-
dervisningsobservationer i syfte att skapa ett empiriskt material som, tillsam-
mans med övriga underlag, sedan har analyserats och bedömts.

Intervjuer

Under besöket har enskilda elevintervjuer med de nyanlända elever som 
ingår i granskningen genomförts av den inspektör som observerat den 
undervisning eleven fått. För att få ett så tillförlitligt underlag som möjligt har 
elevintervjuerna spelats in när elever gett sitt samtycke till detta. De inspe-
lade intervjuerna har behandlats i enlighet med Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer.2 Efter besöket har ansvarig inspektör lyssnat igenom 
de inspelade intervjuerna och skrivit ner relevanta delar utifrån projektets 
frågeställningar och projektets interna bedömningsunderlag där dessa op-
erationaliserats. Övriga delar av intervjuerna har sammanfattats. Därefter har 

2  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.
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inspelningarna förstörts. Den huvudsakliga vinsten med detta arbetssätt är 
att de nedskrivna delarna av intervjuerna går att analysera djupare. Analysen 
gör det möjligt att finna konkreta exempel på hur undervisningen anpassas 
efter den nyanlända elevens behov. Arbetssättet gör det också möjligt att 
spegla elevernas olika upplevelser av anpassning av undervisningen, hur 
skolan arbetar för att ge dem tillit till den egna förmågan, motivation och 
inflytande. Det ger dessutom en ökad tillförlitlighet vad gäller underlag och 
därmed bättre likvärdighet i projektets beslut och den övergripande gransk-
ningsrapporten. 

Utöver intervjuer med enskilda elever har pedagogisk personal som 
undervisar och/eller har undervisat eleverna intervjuats i grupp. Dessa 
intervjuer har i huvudsak kretsat kring hur de samverkar och anpassar un-
dervisningen efter den nyanländas behov och ger eleven tillit till den egna 
förmågan, motivation och inflytande. Vidare har rektorer på de skolor de 
enskilda eleverna går intervjuats tillsammans med personer med ansvar för 
utbildningen av nyanlända elever på huvudmannanivå för att bidra med un-
derlag kring förutsättningarna att anpassa utbildningen efter den nyanlända 
elevens behov. Slutligen har även vårdnadshavare intervjuats med fokus på 
hur skolan arbetar för att anpassa undervisningen till elevens behov.

Bearbetning av svaren 

Resultatet från granskningen har sammanställas på ett sådant sätt att analys 
och presentation är möjlig på såväl en aggregerad nivå i den övergripande 
rapporten som i respektive skolbeslut. Det som projektdeltagare antecknar 
under intervjun eller observerar vid ett lektionsbesök, påbörjar den temati-
sering av data som projektledaren använder för den övergripande rapporten.

Underlagen från lektionsobservationer och intervjuer har rapporterats in 
via Skolinspektionens inrapporteringsverktyg och tematiseras i enlighet med 
projektets frågeställningar. Resultatet i den övergripande rapporten base-
ras på den dokumentation, sammanställningar och statistik som samlas in 
genom de olika skolbesöken.

Sammanfattning

De datainsamlingsmetoder som använts i projektet har varit observationer 
av undervisningen, intervjuer och dokumentstudier. Vid varje intervjutill-
fälle, förutom elevintervjuerna, har det varit två inspektörer, där den ena för 
samtalet medan den andra aktivt lyssnar, för anteckningar och vid behov 
kommer med eventuella följdfrågor. För att förtydliga vilken datainsamlings-
metod som har använts i relation till vilka frågor återfinns en matris nedan.
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Lek-
tions- 
observa-
tioner

Elevin-
tervjuer Personal

Rektor, 
Förv.

Vård-
nadsha-
vare

Elev-
mapp

Övriga  
doku-
ment

Planeras, genomförs och anpas-
sas undervisningen efter den 
nyanlända elevens förutsättning-
ar och behov?

Utgår undervisningen från en 
kartläggning av elevens kunskaper 
och erfarenheter, samt annan 
relevant information?

X X X X X X X

Anpassas innehåll, struktur och 
arbetsformer efter den nyanlände 
elevens individuella förutsättningar 
och behov?

X X X X

Tillhandahåller skolan studiehand-
ledning och annat särskilt stöd, an-
passat efter elevens förutsättning-
ar och behov?

X X X X X X X

Är de former i vilka undervisning-
en bedrivs anpassade efter den 
nyanlända elevens förutsättningar 
och behov?

X X X X X X

Arbetar skolan för att ge eleven 
tillit till den egna förmågan, 
motivation och inflytande?

Uttrycker lärarna höga förvänt-
ningar på elevens förmågor och 
resultat?

X X X X

Ges de nyanlända eleverna möjlig-
het att påverka undervisningssitua-
tionen med utgångspunkt i de egna 
erfarenheterna och behoven?

X X X X X X X

Planeras, genomförs och anpas-
sas undervisningen efter den 
nyanlända elevens förutsättning-
ar och behov?

X X X X X X
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21 Skolverket 2011a, s. 7. 
22 17 kap. 16 § skollagen (2010:800). 
23 Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Pressmeddelande om tillsättande av utredning. 

<http://regeringen.se/sb/d/14058/a/177032>.  
24 Regeringsbeslut II:2 U2012/2890/S. 
25 Unicef 2007. 
26 SOU 2007:34. 
27 SOU 2010:5. 

28 29 kap, 2 och 3 §§ skollagen (SFS 2013:298). 
29 Finansdepartementet. Budgetpropositionen för 2013. Förslag till statens budget för 2013, 

finansplan och skattefrågor. 16 kap. 4.2.4 §. 

http://regeringen.se/sb/d/14058/a/177032
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Ett stort antal studier och allmän statistik visar på sämre studieresultat för elever 

födda utom landet, relativt de födda inom det. Det finns även ett starkt samband 

mellan ålder för invandring och slutbetyg från gymnasiet vid 20 års ålder. 

Endast cirka tio procent av de tjugoåringar som invandrat vid 16-17 års ålder 

har uppnått ett slutbetyg, medan andelen sedan ökar stadigt ju längre gruppen 

har varit bosatt i landet. Den grupp som har anlänt till Sverige i förskoleåldern 

uppnår i det närmaste lika ofta slutbetyg som gruppen av svenskfödda med 

utländsk bakgrund (det vill säga knappa tio procentenheter lägre än 

svenskfödda med inhemsk bakgrund).37 I Ungdomsstyrelsens rapport, Fokus08, 

baserad på tillgänglig statistik samt ett stort antal intervjuer, illustreras för några 

utvalda skolor hur andelen elever med utländsk bakgrund korrelerar på ett 

negativt vis med genomsnittliga meritvärden och uppnådd 

gymnasiebehörighet.38     

I Skolverkets rapport Vad är det för skillnad vad skolan gör? utreds med hjälp av 

befintlig statistik samt sex fallstudier möjliga bakomliggande orsaker till 

variationen i måluppfyllelse mellan skolor. Författarna sluter sig till en liten 

egen effekt för utländsk bakgrund, liksom för skolans inriktning och 

elevsammansättning, men konstaterar att socioekonomisk status är den variabel 

som i första hand sammanfaller med grad av måluppfyllelse.39 I samma 

myndighets omfattande kvantitativa studie Vad händer med likvärdigheten? 

                                                           
32 Skolinspektionen, 2012. 
33 Skolinspektionen, 2010a. 
34 Skolinspektionen, 2009b. 
35 Skolinspektionen, 2010b. 
36 Skolinspektionen, 2011. 
37 Statistiska centralbyrån, 2011. 
38 Ungdomsstyrelsen, 2008, s. 93-94. 
39 Skolverket, 2005. 



Skolinspektionen 

Litteraturöversikt 

 6 (19) 
Bilaga 3 

 

konstateras att ”utlandsfödd” är en variabel som ger en tydlig negativ effekt på 

studieresultaten, men att något motsvarande inte gäller för elever födda i 

Sverige av utlandsfödda föräldrar. Förklaringen söks återigen till stor del i 

elevens egna socioekonomiska bakgrund.40 I Socialstyrelsens Social rapport från 

2010 bekräftas det starka sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och 

risken för låga grundskolebetyg.41 Det hävdas också föreligga starka samband 

mellan betyg från grundskolan och framtida psykosociala problem, även i de fall 

där en rad uppväxtvillkor är desamma.42  

                                                           
40 Skolverket, 2006. 
41 Socialstyrelsen, 2010, s. 235. 
42 Socialstyrelsen 2010, s. 258. 
43 Myndigheten för skolutveckling, 2005. 
44 SOU 2005:56, s. 223. 
45 SOU 2005:56, s. 234. 
46 Ungdomsstyrelsen, 2008. 
47 Sveriges Kommuner och Landsting, 2010. 
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48 Sveriges Kommuner och Landsting & Migrationsverket, 2010 Ensamkommande barn och ungdomar – 

ett gemensamt ansvar.  
49 Socialstyrelsen, 2010, s. 281-282. 
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50 ”Brist på kunskap om nyanlända” i Curie, Vetenskapsrådet. 

<http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2012-05-22-brist-pa-kunskap-om-nyanlanda.html 

> 

http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2012-05-22-brist-pa-kunskap-om-nyanlanda.html
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www.skolinspektionen.se

Regelbunden tillsyn av alla skolor 
SKOLINSPEKTIONEN granskar löpande all skolverksamhet, 
närmare 6 000 skolor. Tillsynen går igenom många olika 
områden i verksamheterna för att se om de uppfyller det 
som lagar och regler kräver.

Kvalitetsgranskning 
inom avgränsade områden 
SKOLINSPEKTIONEN granskar mer detaljerat kvaliteten
i skolverksamheten inom avgränsade områden.
Granskningen ska leda till utveckling.

Anmälningar som gäller
förhållandet för enskilda elever 
ELEVER, FÖRÄLDRAR och andra kan anmäla missför-
hållanden i en skola till Skolinspektionen, till exempel 
kränkande behandling eller uteblivet stöd till en elev.

Fristående skolor
– kontroll av grundläggande förutsättningar  
SKOLINSPEKTIONEN bedömer ansökningar om att starta
fristående skolor. Bedömningen innebär en grund-
läggande genomgång av skolans förutsättningar inför 
start.

Regelbunden tillsyn av alla skolor 
SkolinSpektionen granskar skolverksamhet, förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 
Utgångspunkten är de lagar och regler som finns 
för verksamheten.

Kvalitetsgranskning  
inom avgränsade områden
SkolinSpektionen  granskar kvaliteten i skolor och 
andra verksamheter inom avgränsade områden. 
Granskningen ska leda till utveckling.

Anmälningar som gäller 
förhållandet för enskilda elever
elever, föräldrar och andra kan anmäla missför-
hållanden i en skola till Skolinspektionen, till  
exempel kränkande behandling eller uteblivet  
stöd till en elev

Fristående skolor 
– kontroll av grundläggande förutsättningar 
SkolinSpektionenbedömer ansökningar om att starta
fristående skolor. Bedömningen innebär en grund-
läggande genomgång av skolans förutsättningar in- 
för start.
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