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Tio grundskolor i urbana utvecklings
områden1  med låga kunskapsresultat 
deltog 2012–2014 i ett projekt under 
ledning av Skolverket.

 Genom projektet fick lärare kompetenshöjande 
insatser såsom grupphandledning, frivillig indivi
duell handledning och fortbildningsinsatser, bland 
annat en kurs i språkutvecklande arbetssätt. 

Caroline Hall, fil.dr i nationalekonomi, och 
Martin Lundin, docent i statsvetenskap, vid IFAU, 
har utvärderat effekterna på elevers kunskapsre
sultat. I studien jämförs kunskapsutvecklingen på 
insatsskolorna med utvecklingen på liknande sko
lor som inte deltog i projektet. Här presenteras 
huvudresultaten.

Kunskapsökning i engelska 
Elevernas betyg i engelska förbättrades med cirka 
21 procent (se figur). Ökningen motsvarar ungefär 
hälften av det betygsgap som fanns mellan insats

1.  Områden med låg förvärvsfrekvens, högt uttag av långvarigt försörj
ningsstöd och låg utbildningsnivå.

skolorna och övriga skolor i landet före projektet.       
Elevernas betyg på de nationella proven i engelska 
ökade också med cirka 17 procent.

Högre betyg i svenska som andraspråk
Elevernas betyg i svenska som andraspråk förbätt
rades med cirka 13 procent. Däremot förbättrades 
inte resultaten på det nationella provet i svenska.

Starkare elever gynnades mest
Elever födda i Sverige eller som bott här i minst 
fyra år ökade även sina meritvärden. De genom
snittliga och jämförelsevis starka eleverna på sko
lorna verkar ha gynnats mest av projektet.

Forskarna fann inga statistiskt säkerställda 
effekter på betygen i matematik eller andelen 
behöriga till gymnasiet.

Källa
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Positiva effekter av Skolverkets stöd på elevernas betyg och resultat på nationella prov. Figuren visar skattade effekter 
från regressionsanalyser för elever som avslutade grundskolan år 2014. Samtliga skattningar är statistiskt säkerställda.
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