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Slussningen
ut till den
ordinarie klassen är
den svaga länken
i inkluderings
arbetet.

Varför fokus på nyanlända just nu?
Antalet nyanlända elever ökar i Sverige och mycket tyder på att
ökningen fortsätter. Allt fler kommuner måste bygga upp beredskap
och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbild
ning. Kommunernas erfarenheter av mottagande av nyanlända varierar
mycket. Ibland finns lång erfarenhet och strategier för verksamheten.
Ibland vilar verksamheten på personal utan fast förankring på den
kommunala nivån.
Skolverkets uppgift är att stödja huvudmän, rektorer, förskole
personal och lärare i arbetet med att skapa förutsättningar för
utveckling av mottagande och undervisning för nyanlända elever.
Skollagen har skarpa formuleringar när det gäller alla elevers rätt
till utveckling och kravet på att ta hänsyn till barns och elevers olika
behov. Detta gäller i högsta grad de nyanlända eleverna. Skolverket vill
i denna broschyr informera om de viktiga förändringar i lagstiftningen
som är på gång. Vi vill också informera om vilka insatser som planeras
kommande år.
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Bättre förutsättningar
Det är uppenbart att samverkan mellan svenska som andraspråks
lärare, studiehandledare på modersmål och ämneslärare måste äga
rum för att höja utbildningskvaliteten. Det skapar bättre förutsätt
ningar för att nyanlända elever och elever med annat modersmål
ska få en god språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen parallellt
med att de erövrar det svenska språket. Därför behöver huvudmän,
rektorer och lärare skapa en organisation där samverkan sker på ett
genomtänkt sätt. Det behövs också tydliga rutiner för en smidig över
gång mellan förberedelseklassen och den ordinarie undervisningen.
Erfarenheter visar att det är slussningen ut till och undervisningen
i den ordinarie klassen som är den svaga länken i inkluderings
arbetet. Detta ställer höga krav på skolornas organisation och flexi
bilitet och lärarnas kompetens. Det är tydligt att kommuner och skolor
har svårt att hitta flexibla lösningar. Det visar sig att organisation och
arbetssätt i allmänhet inte styrs av enbart pedagogiska skäl.
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Vilka insatser görs
de kommande åren?
Under åren 2013–2016 genomför Skolverket en rad olika insatser
med fokus på nyanlända elever. Kartläggnings- och bedömnings
material tas fram och stora satsningar görs på kompetensutveckling
för skolledare och behöriga lärare. Informationsmaterial om den
svenska s
 kolan på ett flertal olika språk är under utarbetande.
Materialet kommer att utgöra en grund för de val som nyanlända
elever och d
 eras föräldrar ställs inför under skolgången.
Ett samarbete har inletts med landets lärosäten och rektors
utbildningar. Ett omfattande utbud av kompetensutvecklingsinsatser
planeras och inleds 2013–2014 och pågår fram till 2016.
Lärare som undervisar i svenska behöver ha kunskap om vad det
innebär att lära sig ett nytt språk, hur andraspråksinlärning går till
samt vilka förutsättningar som krävs för gynnsam språkutveckling,
och hur man utifrån kartläggning kan göra det möjligt att bygga upp
en undervisning som stödjer elevens kunskapsutveckling.
Ämneslärare behöver få utbildning i språk- och kunskaps
utvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen. Rektorers insikt
i hur organisationen kan ge goda förutsättningar för språk-, läsoch skrivutveckling för elever med annat modersmål än svenska
behöver vidareutvecklas.
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Skollagsförändringar?
Utbildningsdepartementet presenterar en rad förslag till förändringar
för att förbättra utbildningen för nyanlända elever (Utbildning för ny
anlända elever, Mottagande och skolgång, Ds 2013:6). Departementet
föreslår att mottagandet och undervisningen av nyanlända elever ska
regleras och att författningsändringar genomförs för rätten till utbild
ning och skolplikt.

Nyanlända elever
Elever som anlänt och påbörjat utbildning i Sverige efter sju års ålder
eller, vid särskilda skäl, åtta år är nyanlända enligt förslaget. Efter
fyra års skolgång anses eleven inte längre vara nyanländ.

Kartläggning
En kartläggning av elevens kunskaper ska göras inom två månader.
Målet är att eleven ska delta i ordinarie ämnesundervisning så snart
som möjligt. Detta kräver svenskkunskaper och därför föreslås att
undervisningstid ska fördelas från ett eller flera ämnen till förmån för
svenska eller svenska som andraspråk. En sådan prioriterad timplan
får en elev ha i högst ett år.

Förberedelseklass
Organisering av förberedelseklasser är vanligt i kommunerna även
om det inte finns författningsstöd. Skrivelsen föreslår att rektor får
fatta beslut om att en elev delvis ska undervisas i förberedelseklass.
Tiden i förberedelseklass får inte överstiga ett år eller, vid särskilda
eller synnerliga skäl, två år.
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Målet är att
eleven ska delta
i ordinarie ämnes
undervisning så snart
som möjligt.

Framgångsfaktorer
Departementsskrivelsen lyfter fram några framgångsfaktorer där
samstämmigheten är stor. De tre faktorerna är kompetens, flexibilitet
och höga förväntningar. I fråga om kompetens gäller det att lärare har
kunskap och kompetens om flerspråkighet och andraspråksutveckling.
Specialistkompetens krävs i vad det innebär att lära sig ett nytt språk.
Skrivelsen poängterar också vikten av att lärare i alla ämnen har
grundläggande kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbets
sätt. I fråga om organisation och arbetssätt krävs flexibilitet samt höga
förväntningar på eleven från kommunen och skolan.
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Om nyanlända
undervisas i egna
lokaler under längre tid
utan kontakt med andra
elever i det omgivande
samhället försvåras
inkludering.

Vad säger forskningen?
Forskning om nyanlända elever lyfter fram betydelsen av att mot
tagning och inkludering av elever inte ska skiljas från övrig verksamhet
i kommunen. Om nyanlända undervisas i egna lokaler under längre tid
utan kontakt med andra elever i det omgivande samhället försvåras
inkludering.
Vikten av vad som händer inne i klassrummet betonas i nutida
forskning. Yttre faktorer eller ramar som till exempel ekonomiska
resurser, lärares utbildning, skolstorlek och möjlighet till skolval
tycks ha mindre betydelse för elevers lärande. Det är faktorerna
inne i klassrummet, som ett tillåtande arbetsklimat, kollegialt
lärande så att lärargruppen drar åt samma håll, formativ bedömning,
pedagogiskt ledarskap och inkludering som har avgörande betydelse
för resultaten. Påverkansfaktorerna behöver samspela med varandra
för att det ska hända något med elevernas lärande. Det räcker inte
att koncentrera sig på exempelvis inkludering eller formativ bedöm
ning utan man måste täcka dessa fem faktorer samtidigt och förhålla
sig till dem i det vardagliga arbetet.
All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för
måluppfyllelse och goda resultat.
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Vad säger Skolinspektionen?
Inspektioner och granskningar som genomförts visar att bristerna
i mottagande på många håll är stora. Nyanlända elever får inte
alltid den utbildning de har rätt till. Själva mottagandet cementerar
på många håll segregation och särskiljande. Det finns stora brister
i kommunernas sätt att kartlägga och bedöma de nyanländas för
kunskaper, och den individuella bedömningen av varje elevs förut
sättningar saknas ofta.

Resultat
Nyanlända elever har generellt sett svårare att uppfylla kunskaps
kraven i grundskolan och gymnasieskolan. Det är framförallt de elever
som kommer sent till Sverige som har svårt att uppnå kravnivåerna.
Skolinspektionen har i en granskning från 2009 funnit brister
i utbildningen i flertalet av de granskade kommunerna.
Bristerna innebär att de nyanlända eleverna inte får likvärdiga möj
ligheter att nå skolans mål, de blir inte delaktiga och kan inte bidra
till skolans och samhällets gemenskap. De nyanlända elevernas äm
nes- och språkkunskaper är viktiga resurser för samhälle och individ,
men deras tillgångar tas inte till vara. Elevernas kunskapsutveckling
bromsas upp och studietiden förlängs. På ett övergripande plan fram
står det i många fall som om skolorna, tvärtemot sitt uppdrag, utgör
starten på och befäster särskiljande och segregering.
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Attityder
Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009:3) poängterar att
lärares bemötande av nyanlända elever också är en fråga om attityder
och förhållningssätt, och att det är tydligt att det behövs insatser
för kompetensutveckling inom detta område. Lärarna behöver bli
medvetna om hur diskussioner kring egna normer och föreställningar,
med utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv, kan bidra till ökad
inkludering av alla elever.
De nyanlända eleverna och deras familjers uppfattningar om hur
utbildning och undervisning ska se ut kan också behöva diskuteras
i samråd mellan elev, familj och skola.

Språk- och kunskapsutveckling
I en kvalitetsgranskning genomförd 2010 av språk- och kunskaps
utveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska
formulerar Skolinspektionen också en hel del kritik. Arbetet med
språk- och kunskapsutveckling har på många håll brister. En viktig slut
sats är att utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
inte bara gynnar flerspråkiga barn och ungdomar utan alla elever.

Höga förväntningar
I granskningen påpekas att personalen ska ha höga förväntningar
på eleverna och inleda med att kartlägga elevernas förutsättningar
och förkunskaper. Det är också mycket betydelsefullt att arbeta
språk- och kunskapsutvecklande i all ämnesundervisning. Trots att
studiehandledning på modersmålet är en lagstadgad rättighet är det
en verksamhet satt på undantag.
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Mer information om insatserna
finns på Skolverkets webbplats.
www.skolverket.se/nyanlanda
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