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Projektet ”Handledning för lärande”

• Stöd till tio grundskolor (åk 6–9) med låga kunskapsresultat i 

”urbana utvecklingsområden”

• Insatser under tre år (60 miljoner kr) 2012–2014

• Fokus på handledning och fortbildning för lärarna

• Övergripande syfte: ”…att stödja eleverna i deras 

kunskapsutveckling och höja kunskapsresultaten” 

(Skolverket)
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Eleverna på insatsskolorna
Insatsskolor Övriga skolor

Genomsnittligt meritvärde, åk 9 167 210

Utlandsfödda 39 % 9 %

Invandrade för 0–4 år sedan 14 % 3 %

Båda föräldrarna utlandsfödda 77 % 17 %

Förälder har försörjningsstöd 33 % 8 %

Mamman har eftergymnasial utbildning 19 % 40 %

Pappan har eftergymnasial utbildning 19 % 31 %

Mammans löneinkomst 120 000 kr 252 000 kr

Pappans löneinkomst 168 000 kr 358 000 kr
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Projektets fem områden

• Handledning – grupphandledning (obligatorisk) och frivillig 

individuell coachning 

• Studiehandledning på modersmål 

• Kontakter med vårdnadshavare 

• Aktiviteter utöver ordinarie skoltid (lovskolor, läxhjälp) 

• Fortbildning – kurser i språkutvecklande arbetssätt 

(”obligatorisk”), formativ bedömning, ämnesdidaktik etc.

Paket av insatser, med ”stärkta lärare” som huvudfokus
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Vår studie

1. Intervjuer med lärare och rektorer 
• Vad har hänt på skolorna under projekttiden? 

• Hur har lärare och rektorer upplevt projektet? 

• Vad kan förklara variationer?

2. Enkäter till elever på insatsskolor och jämförelseskolor 
• Vilka effekter har projektet haft på elevernas uppfattningar om 

skolsituationen?

3. Registerdata över betyg och nationella prov 
• Effekter på kunskapsresultaten?
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Fem huvudresultat i rapporten
• Positiva effekter på kunskapsresultat i engelska och svenska 

som andraspråk

• Positiva effekter på sammanlagda meritvärdet för elever födda 

i Sverige eller invandrade för mer än fyra år sedan

• Positiva effekter på elevernas upplevelser av stämningen i 

klassrummet och undervisningens kvalitet

• Lärarnas upplevelser av grupphandledningen (projektets 

huvuddel) varierar mycket

• Lärarna är mycket positiva till fortbildning i språkutvecklande 

arbetssätt 
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Några resultat från intervjuerna

• Mycket blandade uppfattningar om grupphandledningen

- Användbarhet

- Handledaren och gruppdynamiken

- Arbetsbelastning och turbulens

• Positivt med individuell handledning

• Fortbildning i språkutvecklande arbetssätt mycket användbar

• Projektet tycks ha haft mindre/ingen inverkan på:

- Kontakter med vårdnadshavare 

- Läxhjälp och lovskolor

- Studiehandledningen
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Effekter på elevernas kunskapsresultat?

• Vi studerar följande utfallsvariabler: 

- Betyg i årskurs 9

- Behörighet till gymnasiet 

- Betyg på nationella prov i årskurs 9

• Projektet började hösten 2012 och vi kan observera skolutfall 

t.o.m. våren 2014.

• Vi jämför kunskapsutvecklingen på insatsskolorna med 

utvecklingen för en grupp liknande skolor som inte deltog i 

projektet.
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Tabell 2. Insats- och jämförelseskolor  

Insatsskolor: Kommun: Jämförelseskolor: Kommun: 

Bergsjöskolan  Göteborg Bergums skola Göteborg 

Gårdstensskolan Göteborg Nytorpsskolan Göteborg 

Lövgärdsskolan Göteborg Hjällboskolan Göteborg 

Ryaskolan Göteborg Sandeklevsskolan  Göteborg 

Bodaskolan Borås Sjumilaskolan Göteborg 

Fröknegårdsskolan Kristianstad Vättleskolan Göteborg 

Hjulstaskolan Stockholm Enbacksskolan Stockholm 

Hovsjöskolan Södertälje Rinkebyskolan Stockholm 

Kronan Trollhättan Ronnaskolan Södertälje 

Sofielundsskolan Malmö Rosengårsskolan (-2013) Malmö  
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Tabell 3. Beskrivande statistik för elever som gick ut årskurs 9 2009−2014 

 Insatsskolor Jämförelse-

skolor 

Flickor (andel) 0,487 0,485 

Född i annat land (andel) 0,372 0,343 

Invandrade för 0-4 år sedan (andel) 0,156 0,149 

Båda föräldrarna är utlandsfödda (andel) 0,758 0,783 

Mammans utbildningsnivå (andel)   

   Grundskola eller lägre 0,363 0,380 

   Gymnasial utbildning 0,333 0,350 

   Eftergymnasial utbildning 0,186 0,149 

Pappans utbildningsnivå (andel)   

   Grundskola eller lägre 0,265 0,304 

   Gymnasial utbildning 0,358 0,362 

   Eftergymnasial utbildning 0,198 0,165 

Mammans löneinkomst 121 996 114 255 

Pappans löneinkomst 166 728 154 243 

Antal elever 4 810 4 274 
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Figur 1: Genomsnittligt betyg i engelska i årskurs 9 för insatsskolor, jämförelseskolor och övriga skolor  

 

Not: Den vertikala linjen markerar året innan Handledning för lärande påbörjades.   
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Figur 2: Genomsnittliga betyg i årskurs 9 på insatsskolor, jämförelseskolor och övriga skolor  

 

Not: Den vertikala linjen markerar året innan Handledning för lärande påbörjades.   
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Högre betyg i språkämnen

Resultat från regressionsanalyser:

• Vi finner inga effekter på betyg år 2013.

• År 2014 finner vi statistiskt säkerställda effekter på 

• betyg i engelska (förbättring med 20%)

• betyg i svenska som andraspråk (förbättring med 13%).

• Vi finner positiva samband för flera andra utfall år 2014 (t ex 

meritvärde), men där är effekterna inte statistiskt säkerställda.
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Bättre resultat på nationella provet i 

engelska men ej i svenska

• Vi finner inga effekter på betygen på de nationella proven 

år 2013.

• År 2014 finner vi en statistiskt säkerställd effekt på 

provbetyget i engelska (förbättring med 17%).

• Vi finner däremot ingen statistiskt säkerställd effekt  på 

resultatet i svenska eller matematik.
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Påverkades olika grupper olika?

• Projektet verkar främst ha förbättrat resultaten för 

genomsnittliga och relativt starka elever på skolorna.

• För elever som är födda i Sverige eller som invandrat 

för mer än fyra år sedan finner vi statistiskt 

säkerställda effekter på:

• Meritvärde, betyg och provresultat i engelska, samt 

betyg i svenska som andraspråk 

• Stor osäkerhet i hur nyanlända elever har påverkats
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Slutsatser

• Positiva effekter på betyg och klassrumssituationen:

• Stämningen i klassrummet verkar ha förbättrats och 

eleverna uppger att lärarna undervisar bättre

• (Stora) positiva effekter på betyg i engelska och svenska 

som andraspråk, samt på det nationella provet i engelska

• För elever som är födda i Sverige eller invandrade för mer 

än fyra år sedan finns även positiva effekter på meritvärdet
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Slutsatser (forts.)

• Projektet bestod av många delar och vi kan inte fastställa 

effekterna av olika delinsatser.

• Effekterna hänger troligen samman med en kompetens-

förstärkning av lärarkåren. 

• Grupphandledning, individuell handledning och kursen 

i språkutvecklande arbetssätt var projektets största delar.

• Lärarna är positiva till kursen i språkutvecklande arbetssätt

• Åsikterna om grupphandledningen varierar mycket.
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