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Utbildningsnamnden 

Organisation och riktlinjer for mottagande av nyanlanda barn och elever i 
forskola, grundskola och gymnasium 

Information 

Sammanfattning 
Utifran forskning om mottagningsprocesser och introduktion, samt utifran ett nytt lagforslag 
fran den 1 januari 2016 gallande kartlaggning av nyanlandas skolbakgrund och 
skolkunskaper, har utbildningsforvaltningen i samverkan med skolformerna tagit fram nya 
riktlinjer for mottagningsprocessen i forskola och skola. 

Magra viktiga punkter i riktlinjerna är att alla barn och elever ska ha en gemensam ingang till 
skolsystemet och att en enkel forsta kartlaggning gars for att sakerstalla att forskole-
/skolplaceringen blir snabb och relevant utifran elevens bakgrund. I riktlinjema tydliggors 
ocksa skolans uppdrag att Ora fOrdjupade kartlaggningar. 

Forvaltningen ska i samverkan med kulturforvaltningen sakerstalla att kulturnamnden inte far 
negativa ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt overtagande av aktuell fritidsgard. 

Arendet 
De senaste aren har antalet elever fodda utomlands och med kort tid i Sverige &at. Denna 
utveckling forvantas fortsatta de narmaste aren. Prognoser visar att antalet nyanlanda barn och 
unga kommer att Oka markant. 

I Skolverkets "Allmanna rad fbr utbildning av nyanlanda elever" anges flera punkter som 
kommun respektive skola ska beakta vid mottagande av nyanlanda elever. Kommunen bar ha 
riktlinjer for mottagande av nyanlanda elever och utvardera effekterna av riktlinjema. 
Riktlinjema ska vara kanda av skolans personal och information om hur 
mottagningsprocessen till skolan ska gâ till ska finnas latt tillganglig vardnadshavare. 
Pa skolniva lyfts det fram att skolan bar ha rutiner for hur mottagandet och kartlaggningen 
ska gâ till, hur goda och fortroendefulla relationer skapas med elevens vardnadshavare samt 
som hur stod organiseras for nyanlanda elevers introduktion i klassen. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsfOrvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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I en kvalitetsgranskning 2009 konstaterade Skolinspektionen att de granskade kommunema 
hade svarigheter med att ta emot och introducera nyanlanda elever. I de granskade 
kommunema och skoloma genomfOrdes bristfallig kartlaggning och vardering av nyanlanda 
elevers tidigare skolgang och kunskaper. En rapport fran Skolinspektionen 2014 visar pa fern 
framgangsfaktorer for att skapa en god utbildning for nyanlanda elever. De fern faktorer som 
lyfts fram är: 

• GenomfOr tidigt en ordentlig kartlaggning Over elevens kunskaper och erfarenheter. 
• Anpassa undervisningen till det kartlaggningen kommer fram till. 
• Ge de nyanlanda eleverna den studiehandledning pa modersmalet de behover. 
• Sprainlaming sker i alla amnen, alla larare maste vara spraldarare. 
• Ta fram gemensamma strategier. Lamna inte ansvaret till enskilda larare. 

(Fordjupad redovisning kring forskning och utvarderingar finns i bifogad handling) 

Utbildningsdepartementet forslagi  
Utbildningsdepartementet har presenterat en rad forslag till forandringar for att forbattra 
utbildningen for nyanlanda elever. Departementet foreslar att mottagandet och undervisningen 
av nyanlanda barn och ungdomar ska regleras och att forfattningsandringar genomfors for 
ratten till utbildning och skolplikt. 

Rektor ska enligt forandringsforslaget ansvara for att det skyndsamt och senast inom tva 
manader fran en nyanland elevs ankomst till skolan Ors en bedomning av elevens kunskaper 
(andra kartlaggningen). Bedomningen ska utgora underlag for hur undervisningen i de olika 
amnena ska planeras och hur tiden mellan de olika amnena ska fordelas. Utgangspunkten for 
bedomningen ska vara att eleven sà snart som mojligt ska kunna folja och tillgodogora sig 
undervisningen i den elevgrupp som eleven normalt ska tillhora. Bedomningen ska aven 
utgora underlag for beslut om vilken arskurs eleven ska placeras i samt om elevens behov av 
sarskilt stod bar utredas. 

Stodmaterial 
Ett stodmaterial har tagits fram, som en del av Skolverkets och Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) gemensamma satsning kring nyanlanda elever, med syfte att stodja 
kommuner som är mottagarkommuner. Dar framhalls skolan bar vara val rustad for att ta 
emot de nyanlanda. De bar ha kompetent personal som vet vad det innebar att arbeta med 
flersprakiga elever. Och de behover ha val inarbetade rutiner for mottagandet och tydliga 
rollfordelningar. Hela skolan bOr vara informerad om arbetsgangen och det är rektorn som 
ansvarar for att det sker. Skolans organisation bar ocksa vara flexibel, sa att elevens behov 
alltid kan sattas i centrum. 

Skolverkets kartlaggningsmaterial 
Forsta kartlaggningen, som med fordel kan ske av den centrala mottagningsorganisationen, 
ska enligt skolverket innehalla en enkel kartlaggning av elevens skolbakgrund. Forsta 
kartlaggningen berer i huvudsak foljande omraden; Hur manga ar har eleven gat i skolan, 

Utbildni ng for nyanlanda elever, Mottagande och skolgang, Ds 2013:6. 
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vilka arnnen har den last, vilka sprak kan eleven prata/skriva, har eleven lucka i sin skolgang 
pa grund av t ex flykt. 

Andra kartlaggningen, som enligt skolverket ska ske i skolan i samverkan med undervisande 
larare och modersmalslarare, bestar av tva delar; en las-och skrivdel och en matematiks del. 
Dessa är obligatoriska att Ora och skall gOras parallellt med undervisningen under elevens 
forsta tva skolmanader. Denna obligatoriska del syftar till att ge stod till rektorn nar hon eller 
han tar beslut om i vilken arskurs eleven ska ga. 

Tredje kartlaggningen frivillig och amnesspecifik gallande ovriga skolamnen och skall goras 
av elevens amnesundervisande larare. Har finns ingen tidsgrans. 
Skolverket har tagit fram underlag for de olika kartlaggningarna. 

Aven for barn som ska placeras i fOrskolan bor en forsta kartlaggning gams centralt for att 
forskolan ska kunna forbereda en bra introduktion. 

Nuvarande organisation 
Mottagningsorganisationen for nyanlanda barn och elever är idag organiserad inom CIS 
(centrum for introduktion i skolan) och CIS ligger organisatoriskt under gymnasieskolan. CIS 
har ocksa i sin verksamhet forutom mottagandet av alla barn och elever, en 
gymnasieutbildning (SPRINT = sprakintroduktion) med ett elevhalsoteam for den 
verksamheten samt en fritidsgard for ungdomarna inskrivna pa den SPRINT som idag finns 
pa CIS. Pa CIS finns ocksa en liten enhet som genomfor kartlaggning av grundskoleelever. 

Omorganisation 
Da nuvarande organisation inte dr i samIdang med intentionerna i riktlinjema och 
utbildningsforvaltningens ovriga organisation kommer vissa organisationsforandringar bli 
nodvandiga gallande CIS nuvarande organisation om riktlinjerna antas. Mottagningsprocessen 
handlaggs idag inom utbildningsforvaltningens antagningsenhet for alla barn och elever i 
kommunen. Nyanlanda barn och elever bar handlaggas pa samma sat. 

I dag sker kartlaggningen till viss del pa CIS men som enligt ny lag frail 1 januari 2016 ska 
ske pa skoloma. 

SPRINT-programmet bar laggas under gymnasieskolans ansvar dar alla Ovriga SPRINT-
program idag ligger. 

Uppsala antog 1 januari en ny namndorganisation. I kulturnamndens reglemente finns 
ansvaret for fritidsgardar. I enlighet med reglemente bar CIS fritidsgards organisatoriska 
hemvist utredas. Utredningen bar ske i samverkan med kulturforvaltningen och med 
tillvaratagande av den kompetens och erfarenhet som upparbetats inom CIS fritidsgard. 

Utbildningsforvaltningen ansvarar for att organisationen av nyanlanda barn och elever 
organiseras kvalitativt och kostnadseffektivt utifran fOreslagna riktlinjer. Personalen pa CIS 
kommer erbjudas tjanst utifran sin kompetens i nagon av utbildningsforvaltningens enheter. 



Risk-och konsekvensanalys 
I samband med forandringen kommer en risk- och konsekvensanalys att genomforas i 
samverkan med de fackliga organisationerna dá en forandrad organisation och forandrat 
ledarskap for personalen skapar osakerhet i overgangsskedet. Nya strukturer och rutiner 
behover tas fram. 

Bamkonsekvensanalys 
Barn och elever ges i forslaget en snabbare handlaggning och introduktion. De ges mojlighet 
till kartlaggning pa sin hemskola i samverkan med modersmalslarare fran sprakskolan. 
Kartlaggningen kommer att ske utifran skolverkets rekommendationer vilket Or den 
kvalitetssakrad och ger undervisande larare battre kunskap om elevemas formagor. Det finns 
som alltid en risk nar fly verksamhet ska anpassas till kommande verksamhet. Darfor ska 
overgangen goras sa smidig som mojligt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Forslaget pa riktlinjer och omorganisation innebar inga kostnadsOkningar utan sker mom 
budgetram. Vid eventuell overforing av fritidsgarden till kulturforvaltningen sakerstalls att 
aven de nuvarande ekonomiska medlen for verksamheten overfors. Staten har beslutat ge 
kommunema utokad ersattning for mottagande av nyanlanda vilket kan Oka forutsattningama 
fOr ett kvalitativt mottagande i forskola och skola. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektor 

Bilagor 

Riktlinjer for mottagande av nyanlanda barn och elever i forskola, grundskola och 
gymnasiesko1a. 

Kunskapsoversikt - Introduktion av nyanlanda, Sweco, maj 2015 
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Forskola 
	

Grundskola 
	

Gymnasium 
Bitr. forskolechef, tillsammans med 
ansvarig forskollarare, kallar 
familjen och spr5kstodjare fr5n 
Spr5kskolan till ett forsta 
mottagningssamtal. Forskolan 
presenteras och tider g6rs upp for 
introduktionen. 

Rektor kallar till 
mottagningssamtal med 
studiehandledare fr5n Sprakskolan. 
Tider Ors upp for skolstart. 

Preliminar klassplacering Ors samt 
ev placering i forberedelseklass. 

Ansvarig p5 forberedande SPRINT 
bjuder in elev (och ev aven 
v5rdnadshavare/god man) for 
introduktionssamtal. 

Skolstart beslutas. 

Bitradande forskolechef ansvarar 
for att sammanstalla underlag till 
Systemstod for hantering och 
5tersok fr5n Migrationsverket. 

Spr5kstodjare fr5n Spr5kskolan 
bokas for introduktionstiden. 

Kartlaggning 2 Ors av ansvarig 
forskollarare med stod av 
spr5kstodjare fr5n Spr5kskolan 

Studiehandledning och eventuell 
modersm5Isundervisning bestalls 
fr5n Spr5kskolan. 

Kartlaggning 2 Ors parallellt med 
undervisningen av ansvarig larare 
p5 skolan med stod av 
studiehandledare fr5n spr5kskolan 
och ev stodjande SVA-pedagog. 
Efter kartlaggning 2 Or rektor 
definitiv klassplacering. 

Studiehandledning och eventuell 
nnodersm5Isundervisning bestalls 
fr5n Spr5kskolan. 

Kartlaggning 2 Ors av skolans 
pedagog med stod av 
studiehandledare. 

Bitradande forskolechef bokar vid 
behov Konsultativt stod for 
handledning, konsultationer och 
krisstOd 

Elevhalsoteamet "utreder" vid 
behov elevens fysiska och psykiska 
status. 
Vid behov av pedagogisk eller 
psykosocial handledning bokas 
detta fr5n konsultativt stod 

Elevhalsoteamet "utreder", om 
behov darav finns, elevens fysiska 
och psykiska behov. 

Pedagogisk eller psykosocial 
handledning kan bokas fr5n 
konsultativt stod 

Efter forsta 
introduktionstiden 

Efter forsta 
introduktionstiden 

Efter forsta 
introduktionstiden 

Beslut tas av bitradande 
forskolechef gallande eventuella 
sarskilda insatser samt fortsatt 
omfattningen av spr5kstod. 
Ansvarig forskollarare med stod av 
spr5kstodjare fr5n Spr5kskolan 
genomfor ett uppfoljningssamtal 
tidigast tre m5nader efter 
introduktionen for fordjupade 
kunskaper om barnets 
spr5kdomaner. Vid ev byte av 
forskola ansvarar bitradande 
forskolechef for att overlamning 
till nasta forskola genomfors. 

Beslut tas av rektor gallande 
eventuellt behov av sarskilt stod 
eller andra insatser. 

Beslut tas gallande fortsatt 
omfattning av studiehandledning. 
Kartlaggning 3 Ors av 
amneslarare. 

Efter forsta introduktionstiden p5 
"For-SPRINT" tas beslut av rektor 
gallande eventuellt behov av 
sarskilt stod eller andra insatser. 

Beslut tas av rektor i samverkan 
med antagningsenheten gallande 
skolplacering utifr5n fordjupad 
kartlaggning och elevens 
onskem51. 

Beslut tas gallande fortsatt 
omfattning av studiehandledning. 

Gemensam overgripande organisation for mottagande av 

nyanlanda barn och elever. 
Central  forsta mottagning och registreringen samt tidsbestallning for kartlaggning 1 for alla 

barn/elever. Ett stalle/en adress dar man far en fOrsta kontakt med utbildningssystemet. 

Forsta kartlaggning gars enligt skolverkets rekommendationer. 

Centrala  Antagningsenheten Or placering och meddelar aktuell forskola eller skola. 
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Kunskapsoversikt intro duktion av nyanlanda 

Bakgrund och uppdrag 

De senaste awn har antalet clever fodda utomlands och med kort tid i Sverige okat. Denna 
utveckling forvantas fortsatta de narmaste ren. Det firms prognoser som visar att antalet nyanlanda 
barn och unga kommer Oka ytterligare. Barn som anlander till Sverige under skolaren uppnar i lagre 
grad an andra barn skolans mal. En del har en lang skolgang bakom sig med goda kunskaper i olika 
amnen. Andra saknar helt skolerfarenhet eller har tidigare haft en mycket sporadisk skolgang och 
har darfor inte tillagnat sig grundlaggande kunskaper. I Skolinspektionens overgripan.de  
granskningsrapport 2009:3 granskades nyanlanda elevers rat till en god utbildning i en trygg miljo 
som stimulerar utveckling och larande. Skolinspektionen fann alarmerande brister i utbildningen i 
flertalet av de granskade kommunerna. Sarnmantaget innebar bristern.a i utbildningen for nyanlanda 
clever att eleverna inte far likvardiga mojligheter att na skolans mal. Inspektionsrapporten visar 
ocksa att den.na  grupp inte blir delaktiga i och kan bidra till skolans och samhallets gemenskap pa 
motsvaran.de  sift som andra grupper av elever(Skolinspektion.en. 2009). 

Uppsala kommun overvager att organisera om mottagandet av nyanlanda barn och unga. For att 
skapa battre forutsattningar for detta har Sweco fatt i uppdrag att samman.stalla en kortare 
kunskapsoversikt pa amn.et  introduktion av nyanlanda barn och unga. I detta korta underlag 
redogors for n.agra praktiker, atgarder och processer for arbete med mottagande av nyanlanda 
clever i skolans sociala och pedagogiska verksamheter. Praktikerna skulle kunna betecknas som 
goda (best practices) i meningen att de har varit utsatta for serios utvardering och forskning med 
goda resultat. Implementeringen av nya forskningsron i foini av policy maste dock alltid fore& av 
en noggrann analys av de lokala omstandigheterna och de goda praktikerna maste alltid anpassas till 
den lokala kontexten. 

Un.derlaget bygger till stor del pa ett urval av olika typer av forsknings- och utvarderingsrapporter. 
Kunskapsoversikten är avgran.sad till studier och forskning som ar applicerbar i en svensk kontext. 

Definitioner 

Med nyanland i skolan avses, fran och med 'arsskiftet 2015/2016, barn som har varit bosatt 
utomlands och som nu bor i Sverige eller ska anses bo har och som har paborjat sin utbildning liar 
efter hostterminens start det kalenderar a hen fyller sju ar. En elev upphor att definieras som 
nyanland efter fyra ars skolgang i Sverige. Uttrycket "nyanlanda ungdomar" ska anvandas i 
bestammelserna om sprakintroduktion i gymnasieskolan(prop. 2014/15:45). 

Genomgang av lagstiftning och vagledning pa omradet 
For utbildning av nyanlanda clever galler samma forfattningar som for ovriga clever. I skollagen 
framgar alla elevers ratt till utbildning. Utbildningen ska ta hansyn till barn och elevers olika behov. 
Skolan ska strava mot att uppvaga skillnader i barn och elevers forutsattningar att tillgodogora sig 
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utbildnin.gen.(1 kap. § skollagen). I laroplanen for grundskolan och gymnasieskolan stir det vidare 
att den vaxande rorligheten. Over nationsgranserna staller krav pa alla manniskors formaga att inse 
de varden som ligger i en kulturell mangfald(Skolverket 2011b). 

I Skolverkets "Allmanna rad for utbildning av nyanlanda elever" anges flera punkter som komn-iun 
respektive skola ska beakta vid mottagande av nyanlanda clever. Kommunen bor ha rjktlinjer for 
mottagande av nyanlanda elever och utvardera effekterna av riktlinjern.a. De bor se till aft 
riktlinjerna a.r kanda av skolans personal och att information om hur anmalan till skolan ska ga till 
firms latt tillganglig for eleven och dennes vardnadshavare. De bor ocksa verka for att samarbetet 
mellan olika berorda patter i narsamhallet utvecklas, inventera behovet av och tillgangen pa 
modersmalslarare och larare i svenska som andrasprak samt vid behov samordna resurser Indian 
kommunens skolor. Pa skolniva lyfts det bland annat fram aft skolan bor ha rutiner for hur 
mottagandet ska gá till, hur goda och fortroendefulla relationer med elevens vardnadshavare samt 
som stod for nyanlanda elevers introduktion i klassen. I de Allmanna raden framgar det ocksa aft 
skolan aterkommande ska ge elever och virdnadshavare information om skolan.s vardeg-rund, mal 
och arbetssatt, kartlagga elevens las- och skrivform.aga samt kunskaper i modersmalet och i sven.ska 
samt organisera undervisningen utifran varje nyanland elevs behov och forutsattningar. Allmanna 
tad ar kite bindande pa samma sdtt som forfattningarna ovan men ska vara vagledande for 
huvudmans arbete(Skolverket 2009). 

Sprakintroduktion ar ett av fern introduktionsprograrn i gymnasieskolan. Utbildningen pa ett 
introduktionsprogram ska folja en plan for utbildningen som beslutas av huv-udmannen. For varje 
elev ska det upprdttas en individuell studieplan. Hemkommunen ansvarar for aft alla behoriga 
ungdomar i hemkommunen erbjuds sprakintroduktion. LTtbildningen inom dessa program syftar till 
forberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller for overgang till 
arbetsmarknaden(17 kap. § skollagen). I Skolverkets stodmaterial for introduktionsprogrammet 
sprakintroduktion framgar det aft det är en utmaning att organisera derma typ av utbildning d det 
Oiler att hitta organisatoriska losningar for aft gora det mojligt for eleverna att visa de kunskaper de 
hat och aft utveckla dessa. Det at bland annat viktigt aft undervisningen kommer igang fort for 
elevern.a. Hut organisationen av utbildningen pa gymnasieskolan i kommun.en respektive hos den 
enskilda huvudmannen ska utformas hanger ihop med en tad olika faktorer. Det firms kite en 
organisationsmodell som at ldmplig for alla kommuner. En utgangspunkt at dock aft det finns en 
inbyggd flexibilitet i organisationen(Skolverket 2013). 

I propositionen Utbildning for nyanlanda elever som presenterades av alliansregeringen i september 
2014 och som den nya regeringen i slutet av februari 2015 skickade till riksdagen for behandling, 
framgar regeringens och den bakomliggande utredningen.s syn pa god praktik. Denna kom_mer att 
leda till forandringar i radande lagstiftning som trader i kraft vid arsskjftet 2015/2016 och bildar ett 
frarntida legalt ramverk kring introduktion av nyanlanda barn och unga. Kortfattat handlar det 
framst om att: 

• En elev kite langre ska anses vara nyanland efter fyra ars skolgang i landet. 
• Kartlaggningen skall goras inom tva manader efter att eleven hat tagits emot i skolan. 
• Senast tva manader efter mottagandet skall rektor fatta beslut om placering i arskurs 

och i un.dervisningsgrupp med hansyn till elevens forkunskaper och sociala skal. 
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Fordldrarna far yttra sig (enligt Forvaltningslagen da det ror sig om 
myndighetsutovning) men kan inte overklaga beslut till Skolans overldagandenamnd. 

• Begreppet och formen forberedelseklass infors i skollagstiftningen sa att nyanlanda inte 
hanteras mom ramen for skrivningar om sarskilt stod. 

• Eleverna far delvis undervisas i forberedelseldass (men det är frivilligt for 
kommunerna) i max tva ár. 

• Prioriterad timplan infers varvid undervisningstiden under begransad tid omfordelas 
till svenska/svenska som andrasprak. 

• Skrivningen om garanterad undervisningstid fortydligas (eleverna har ratt till minst lika 
mycket undervisningstid av den aterstaende utbildningen som andra elever). 

Kunskapslaget 

Resultat fran utredningar och utvarderingar 
En tydlig trend är att statliga myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och 
Utbildningsdepartementet samt kommuner, lansstyrelser och frivilliga organisation.er har okat sin 
kunskapsproduktion inom omradet. Referenslistor i dessa sammanstallningar är dock knapphandiga 
och kretsar oftast kring ett par svenska forskningsrapporter och avhandlingar. Det 
kun.skapsvakuum som finns mom omradet fylls med bestallningsrapporter som lagger sig mitt 
emellan. (okritiska) redovisningar av praktiska erfarenheter ("goda praktiker") och ansatser till 
teoretiskt informerade analyser. 

Skolinspektionen har i tva omgangar granskat utbildningen for nyanlanda elever. Den forsta 
granskningen genomfordes ar 2009 och fokuserade pa grundskolan och gymnasieskolan 
(Skolinspektionen. 2009). Den andra granskning som gjordes under 2013 och 2014 inriktade sig bara 
pa grundskolans aldre aldrar(Skolinspektionen 2014). 

I den initiala granskningen ar 2009 konstaterade Skolinspektionen att de granskade kommunerna 
hade svarigheter med att ta emot och introducera nyanlanda elever. Skolinspektionen menade ocksa 
att skolorna maste se Over sin organisation sa att den gynnar integrering av alla elever och att 
nyanlanda elever är en angelagenhet for hela skolan. I de granskade kommunerna och skolorna 
genomfordes bristfallig kartlaggning och vardering av nyanldnda elevers tidigare skolgang och 
kunskaper. Bland Skolinspektionens observationer fanns ocksa att skolorna uppvisade bristande 
forvantan pa nyanlanda elever. Skolorn.a visade dessutom prov pa brister i sitt satt att hantera 
studiehandledning pa elevern.as  modersmal. Granskningen visade ocksa att saval den forrnella 
kompetensen som kunskap om relevanta undervisningsmetoder riktat till nyanlanda elever varierar 
bland larare som undervisar nyanlanda elever(Skolinspektionen 2009). 

Skolinspektionens senaste granskning av arbete med mottagandet av nyanlanda, Nyanlanda elever, 
2014:3, visar pa fern framgangsfaktorer for att skapa en god utbildning for nyanlanda elever. 
Rapporten har saledes en mer utbildande ansats an granskande. De fern faktorer som lyfts fram dr: 

• Gar tidigt en ordentlig kartlaggning Over elevens kun.skaper och erfarenheter. 
• Anpassa undervisningen till det kartlaggningen kommer fram 
• Ge de nyanlanda eleverna den studiehandledning pa modersmalet de behover. 
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• Sprakinlatning sker i alla amnen, alla larare maste vara spraklarare. 
• Ta fram gemensamrna strategier. Lamna inte an.svaret till en.skilda larare. 

I Skolverkets stocimaterial fran 2012 "Aft framja nyanlanda elevers kunskapsutveckling" namns 
aven dar faktorer som ãr sarskilt betydelsefulla for nyanlandas kunskapsutveckling. Stor vikt laggs 
vid kartlaggning av tidigare kunskaper, sprakutvecklande arbetssatt, individuell planering med 
regelbunden uppfoljning och studiehandledning pa modersmalet(Skolverket 2012). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommit ut med rapporten "Nyanlanda elevers 
utbildning - goda exempel fran tio kommuner". Stort fokus i derma rapport Egger pa styrkor och 
svagheter med forberedelseklasser (FBK) respektive direktintegrering. Det lyfts fram aft i FBK 
klasser kan man mota elevernas behov och successivt kartlagga elevernas kunskaper. Det ãr dock 
viktigt aft ha en strategi for pa vilka skolor forberedelseklasserna ska ligga, hur elevens tid i FBK ska 
goras sa kort som mojligt samt hur man gor overgangen till ordinarie klass s. smidig som mojligt. 
Majoriteten av de do kommunerna som ingar i studien har arbetat aktivt med aft bygga ut 
modersmalsundervisningen. Nagra av kommunerna lyfter fram metoder med stod av IT som en 
mojlighet i undervisning i modersmal och som stod for studiehan.dledning(SKL 2010). 

Myndigheten for skolutveckling (n.umera n.edlagd) patalade i sin rapport Vid sidan av eller mitt i? aft 
det firms stora skillnader mellan komm.uner i satt aft arbeta och organisera utbildningen Riot sent 
anlan.da elever pa gymnasieskolans. Skolverkets och Myndigheten.s for skolutveckling 
sammanfattande bild av utbildningen for nyanlanda elever var aft manga av de larare och skolledare 
som meter nyanlanda elever har eft djupt engagemang, goda kunskaper samt en stor oppenhet mot 
eleverna och deras foraldrar. Men nyanlanda elever far anda inte alltid en utbildning som dr 
likvardig(Myndigheten for skolutveckling 2005). 

Kort om forskning inom omradet 
Den vetenskapliga nivan Mom omradet som helhet haller en hog niva med ordentliga empiriska 
undersokningar, oftast intervjuer och deltagande observationer, och systemkritiska analyser. 
Den akademiska forskningen om nyanlanda elever i Sverige at inte lika  utvecklad. Det saknas t.ex. 
omfattande och systematiska analyser av mottagningssystemets olika aspekter och dess effekter, 
analyser av undervisningens pedagogiska innehall och analyser av betydelsen av olika 
organisatoriska modeller och klassrumsprakdker for barn i olika aldrar och med olika skolbakgrund 
Det som -vidare lyser med sin franvaro är teoretiskt utvecklande ansatser, fa publiceringar i ansedda 
internationella tidskrifter, langsiktiga uppfoljningar och systematisk saraverkan med forskare fran. 
andra 'ander. (Bun.ar 2010) De tva-tre senaste aren har dock eft okande antal artiklar och 
avhandlingar fran svenska forskare, jamfort med tidigare, mer direkt tagit sig an nyanlandas 
utbildningsvillkor (Fridlund 2011, Skowronski 2013, Svensson och Eastmond 2013, Nilsson och 
Axels son 2013, Nilsson och Bunar 2015, Wernesjo 2014). Det är dock svart aft frilagga forskningen 
om nyanlanda i utbildningsystemet som eft eget valavgransat omrade, d nyanlandas -villkor 
traditionellt oftast har belysts inom ramen for mer overgripande fragor om invandring, integration, 
etnicitet, mangkultur och sprakutveckling. Den forskning som gar aft identifiera kan presenteras 
genom en indelning i flera, omsesidigt overlappande, kategorier. 

Den forsta kategorin omfattar studier som utgar fran mottagandets organisatoriska forutsattningar 
och dess effekter for inkludering av nyanlanda elever i skolans sociala gemenskaper. 
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Forberedelseklasser och direkt integrering är de tva mest forekommande modellern.a pa 
grundskoleniva, medan tidigare IVIK och num.era Sprakintroduktionsprogrammet är fasta 
organisatoriska former pa gymnasieniva. Tillsammans utgor de vad som skulle kunna kallas for 
forberedande undervisningsnivaer (Skowronski 2013). Nagra av slutsatserna som presenterats 
(Norrbacka Landsberg 1998, Fridlund 2011, Bunar 2012, Cederberg 2012, Kasten-Ebeling och 
Otterup 2014, Nilsson och Bunar 2015) är att det forekommer vasentliga variationer mellan 
kommunemas modeller for mottagandet. De ar ocksa sallan byggda pa vetenskaplig grund och 
ibland fora.ndras de pa oklara grunder. De forberedande undervisningsnivaerna riskerar att 
utvecklas som en parallell utbildningsstruktur. Dikotomin mellan forberedelseklasser och ordinarte 
Masser har praglat diskussioner om organisatoriska modeller i Sverige, men ocksa i manga andra 
lander. (Fridlund 2011). Fragan är om det med sakerhet gar att fastsla att den ena modellen at den 
andra overlagsen i samtliga aspekter av elevernas sprak- och kunskapsutveckling samt sett i ljuset av 
det sociala perspektivet. Utifran resonemanget om utmaning och stottnin.g som nodvandiga 
forutsattningar for skolframgang (Mariani 1997, Gibbons 2002, 2009) kan det havdas att nyanlanda 
elever ifiBK hamnar i en trygghetszon mellan lag kognitiv utmaning och hog stottning, medan de i 
RK harnnar i en zon mellan hog kognitiv utmaning och lag stottning och praglad av frustration och 
angslan(Bunar 2015). 

Den andra kategorin, den mest forekommande och mest "inbakad" i studier av andra malgrupper, 
fokuserar pa de pedagogiska aspektern.a av de nyanlandas integrering i skolan och i synnerhet pa 
elevernas villkor for sprakinlarning. Axelsson visar i tva studier att sprakinlarningen i en 
forberedelseklass bast beframjas om lararna utgar ifran det inn.ehallsliga sammanhanget i 
undervisningen (den progressiva pedagogiken) och inte fokuserar pa ovningar med isolerade ord 
och fraser ryckta -ur sift sammanhang (den traditionella pedagogiken). Vidare papekas det att barnets 
ursprung och modersmal maste ges storre utrymme i undervisningen och pedagogerna maste fà 
utbildning i och mer samarbeta kring flersprakighet, andraspraksutveckling, kulturmonster och 
kulturella processer. (1998, Axelsson m.fl. 2002) Nagra kvantitativt orienterade studier om 
nyanlanda belyser deras prestationer i det svenska skolsystemet. Det kon.stateras att den kritiska 
invandringsaldern är cirka nio ar, men dess betydelse och granser betingas av elevernas sociala 
bakgrund och graden av skolans stod genom kardaggning av tidigare kunskaper och 
tillhandahallandet av studiehandledning pa elevernas modersmal. (Bohlmark 2007, Edin m.fl. 2009). 

Avslutningsvis firms en tredje kategori, dar ensamkommande barn och ungdomar urskiljs som en 
egen grupp och detta ar ett vaxande forskningsomrade. Utbildningsfragorna undersoks har oftast 
som en aspekt av det institutionella natverkets arbete, tillsammans med socialtjan.sten, gode man, 
Migrationsverket mm., med de ensamkommande (Lennartsson 2007, Hessle 2010, Backlund m.fl. 
2012, Lundberg och Dahlquist 2012, Wernesjo 2014). 

God praktik f6r utbildning av nyanlanda — ur ett organisatoriskt, pedagogiskt och 
socialt perspektiv 

Efter en genomgang av intemationell och en del svensk forskning sammanfattas i 
oversiktsrapporten Nyanlanda och larande ett flertal faktorer som lyfts fram som goda strategier att 
utga fran nar utbildningen for nyanlanda diskuteras och planeras (Bunar 2010). 

• Ai t det finns ett samlatpoliggrepp, pi nationell sdval som pd /0/cal nivd, for aft Oversiktligt definiera 
vagledande principer for mottagandet och inkludering. (Derma fraga ingar ocksa i prop. 
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'Skolforordning Utbildning for nyanlanda elever') vilket ger aft det fran och med 2016 
infors i skolforordningen pa nationell niva. 

• Att intresse finns hos lokala politiker for nyanleindas utbildningssituation samt resurser som lean tacka 
seirskilda insatser for nyanlanda. Ekonomiska resurser ãr basen i utvecklingsarbetet, men eft 
mottagande av hog kvalitet han.dlar langt ifran om enbart pengar. 

• Alt en centralt placerad grupp finns i kommunen som &ear familjen, gor en initial kartleiggning av 
elevernas bakgrund och bereittar om skolystemet. Detta it en faktor som har lyfts i en del 
utvarderingar (se t.ex. Skolinspektionen 2014). Bo tkyrka är exempel pa en komn-iun med 
stort mottagande som tillampar metoden. Start Jarva i nordvastra Stockholm och 
Landningen i Gavle är tva andra exempel. 

• Alt skolorna kartlagger elevernas tidigare kunskaper - och alt det gars med fokus _pd cad eleverna lean och 
inte bara med fokus pd brister. I och med den nya skolforordningen blir skolorna skyldiga aft 
kartlagga elevernas tidigare kunskaper mom en rad olika amn.en. Detta framkommer bland 
annat i Skolinspektionens gran.skningar. 

• Alt eleverna i de sarskilda undervisningsgrup_perna undervicas i alla amnen och inte bara i svenska som 
andra,ordk. Sarskilda insatser maste goras, i synnerhet for sent anlanda elever (arskurs sex 
och uppat) med tidigare skolgang, for aft uppratthalla och vidareutveckla redan forvarvade 
amneskunskaper. 

• Alt de nyanlandas narvaro pa skolan och i de ordinarie klasserna avdramatiseras genom information til-
de &riga eleverna och deras foreildrar. Stigmatisering och daligt rykte skall forebyggas genom 
information till och samverkan med det lokala samhallets aktorer. Tidigare forskning visar 
ocksa aft nyanlanda foraldrar (Bun.ar 2015) och barnen Nilsson 2015) foredrar etniskt 
blandade skolor, dar barn med svenska som modersmal utgor atminstone halften av 
skolan.s elever. 

• Alt studiehandledningpd elevernas modersmdl ingdr som en av de viktigaste pedagogiska insatserna. 
Parallellt med satsningar pa svenskundervisning gots ocksa satsningar pa 
modersmalsutv-eckling. 

• Alt nyanlanda fran start erhd ller tvd mentorer, en fran majoritetsbefolkningen och (om mojligt) 
en som delar den nyanlanda elevens modersrnal, for aft underlatta inkluderingen.. 

• Alt leirarna far fortbildning. I stort sett samtliga forskningsrapporter lyfter from betydelsen av 
valutbildade larare i amnet svenska som andrasprak, men ocksa i mangkulturella fragor. 

• Alt det sker en kontinuerliguppfoljningoch utveirdering av gstemets samtliga aipekter. Detta ses som 
en grundforutsattning for okat larande och for aft kunna utveckla verksamheten 

Utover detta dr en sarskilt viktig punkt vid mottagningen av nyanlanda kontinuerlig kontakt och 
samverkan med foraldrarna. (Bunar 2015) 

Sammanfattande slutsatser 
De senaste aren har introduktionen av nyanlanda barn och unga fatt allt mer uppmarksamhet i 
diskussionen om utvecklingen av den svenska skolan.. Orsakerna till detta as flera. Bland annat har 
aft vi sett en okning av antalet flyktingbarn (ensanima och med familjer) som anlan.t. Det ftnns 
ocksa en tilltagande diskurs om den svenska skolans misslyckande, dar dessa barn pekas ut som en 
bidragande orsak till n.edgangen (jfr. Stewart 2012, Devine 2013), men ocksa en intensifierad debatt 
om den -urholkade likvardigheten. Till detta laggs aft dessa barns utsatthet i manga fall vida 
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overstiger skolans kompensatoriska och stodjande atgarder. Manga larare kanner sig ocksà osakra 
kring vilka organisatoriska och pedagogiska modeller som ger basta resuhat. 

Den framtida forandringen i lagstiftningen ger ett tydligare ramverk for huv-udman att forhalla sig 
till da det tydligare framgar vad som aligger varje part. Nihad Bunars sammanstallning kring vad 
som är verksamma praktiker ger aven den vagledning for hur organisationen kan tankas se ut. Dar 
lyfts framforallt fram att det hays gemensamma kommunala riktlinjer saint resurser och intresse 
fran samdiga patter. Nagon form av centralt mottagande med ett overgripande kartlaggnings- och 
inforrnationsuppdrag iir aven det nagot som lyfts fram. Forskning visar ocksa att nyanlanda 
foraldrar (Bunar 2015) och barnen (Nilsson 2015) foredrar etniskt blandade skolor, dar barn med 
svenska som modersma1 utgor atminstone halften av skolans elever. 

Pa skolniva lyfts kontakten med virdnadshavare fram, fordjupad kardaggning av elevernas tidigare 
kunskaper med fokus pa vad eleverna kan och inte bara med fokus pa brister samt att eleverna 
undervisas i alla amnen och inte bara i svenska som andrasprak. Att de nyanlandas n.arvaro pa 
skolan och i de ordinarie klasserna avdramatiseras genom information till de ovriga eleverna och 
deras foraldrar ãr ocksa viktigt. Uthkad studiehandledning pa elevernas modersmal och ett system 
med mentorer kan ocksa vara bra. 

Om dessutom lararna far fortbildning och det sker en kontinuerlig uppfoljning och utvardering av 
system.ets samtliga aspekter ftnns goda forutsattningar for ett mottagande och introduktionen av 
nyanlanda barn och unga som ger alla elever bra forutsattningar att utvecklas kunskapsmassigt saval 
som socialt. 
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