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Förord 
 
Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och utmanade process 

som ett utvecklingsprojekt som BIU Online 2.0 med fokus på nationell spridning av 

studiehandledning på modersmål via fjärrundervisning medför, är en synnerligen 

spännande och lärande utmaning. Projekt BIU Online har varit ett utvecklingsprojekt av 

just den karaktären och lärdomarna har varit många.  
 

Vi har följt projektet under dess projektperiod, från våren 2020 till årsskiftet 2022-23, i 

syfte att studera hur projektet utvecklat samverkan och samarbete kring 

studiehandledning på modersmål. Vi har även studerat projektets organisation såväl som 

resultat och effekter av studiehandledning online på modersmål, främst för de i projektet 

ingående samverkansparterna, eleverna och skolorna. 
 

Styrkorna i BIU Online 2.0 har varit tydliga under hela utvärderingsprocessen. 

Utvärderingen, både i dess initiala delar såväl som i dess slutliga,  ger en klar bild av en 

effektiv, flexibel och sammanhållen verksamhet. Såväl samverkansparternas som elevernas 

bedömningar av hur verksamheten löser sitt uppdrag för de enskilda skolorna och 

eleverna får genomgående höga omdömen.  

 

Utmaningarna som många av samverkansparterna står inför vad gäller att kunna erbjuda 

studiehandledning på modersmål har kunnat tillgodoses via BIU Online som uppges vara 

professionella, flexibla och snabbt kunnat tillgodose en bred efterfrågan på språk- och 

ämneskompetens. De är därför glädjande att konstatera att projektet skapat tydliga 

resultat för att öka tillgängligheten till studiehandledning på modersmål för såväl elever 

som samverkanskommuner. 
 

Mer om såväl lärdomar och effekter återfinns i denna slutrapport som förutom en grundlig 

analys av projektet består av ett antal delrapporter, vilka var och en mer ingående på olika 

sätt belyser projektet utifrån samverkansparterna och elevernas perspektiv. 
  

Föreliggande rapport riktas primärt till projektledningen, projektets styrgrupp och 

finansiären Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Vi är emellertid 

övertygade om att utvärderingen också lyfter fram resultat och erfarenheter som kan vara 

av generellt intresse för alla som är intresserade av metodutveckling av online-baserad 

studiehandledning på modersmål.  

 

Kristianstad i januari 2023 
 

            Martin Persson   Lars Dahlberg 

            Utvärderare   Utvärderare 

 
Om utvärderarna 

Martin Persson (f. 73) är sedan mer än 20 år tillbaka verksam inom högskoleväsendet, där han arbetar med 
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konsult med bl. a. ett flertal utvärderings- och utredningsuppdrag för såväl privat som offentlig sektor. 
 

Lars Dahlberg (f. 62) har en bakgrund inom högskoleväsendet, där han arbetat med utbildning och forskning 
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verksam som konsult med inriktning på processledning och utvärdering. 
 

Tillsammans och var för sig har de båda utvärderarna/ följeforskarna sedan år 2000 genomfört fler än 50 
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Sammanfattning av rapporten 

 
Projekt BIU Online 2.0 – en kort bakgrund  
 

Projektet BIU Online 2.0 ska skapa en nationell struktur för studiehandledning online 

som bygger på samarbete och samverkan mellan deltagande kommuner för att öka 

tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud, samt stödja nyanlända och 

utlandsfödda elever att öka måluppfyllelsen.  
 

Studiehandledningen online blir ett komplement till den fysiska studiehandledningen i 

skolan och ska säkerställa tillgängligheten i hela landet utan att studiehandledare måsta 

resa mellan alla kommunerna för att lösa behovet.  
 

Projektet ska: 

 Upprätta ett fungerande samarbete med de deltagande kommunerna. 

 Höja kunskapsnivån i kommunerna kring det lagstadgade uppdraget. 

 Anställda och utbildade fler studiehandledare. 

 Testa modellen i skarpt läge 
 

Modellen har vidareutvecklats under 5 terminer (Ht-20 – Ht-22) då 1360 elever i 

grundskolan (åk 7-9), i gymnasieskolan och inom VUX och SFI  har tagit del av 

studiehandledning online. Drygt 50 skolor och utbildningsanordnare i 35 kommuner 

har deltagit i projektet. 

 

Utvärderingsuppdraget  
 

Utvärderingen har genomförts som en lärande utvärdering. Utvärderingen har 

organiserats med fokus på nationell spridning, samverkansparterna (de medverkande 

kommunerna), eleverna som erhåller studiehandledning samt på projektledning och det 

utvecklingsarbete som skett under projekttiden. Utvärderingen ger såväl en beskrivning 

som en analys av hur projektets resa gestaltats och utvecklats under projekttiden samt 

vilka resultat och effekter projektet skapat. Tyngdpunkten har lagts på att i lärande 

syfte illustrera och beskriva de processer och resultat ett projekt av denna karaktär 

kan skapa. Följande aktörer har identifierats som centrala och har kommit att bli 

huvudföremål för studier under utvärderingsprocessen. 
 

 Nationell spridning av modellen för studiehandledning på modersmål  

 Samverkansparterna (rektorer och lärare i samverkanskommunerna) 

 Elever som erhåller studiehandledning och insatser i projektet 

 Projektledning  och projektmedarbetare 
 

Utvärderingens iakttagelser, lärdomar och slutsatser 
 

1) Utveckling av nationellt samarbete 

 

BIU Online 2.0  fokuserar på studiehandledning på modersmål och att finna en modell 

för nationell spridning av insatsen via fjärrundervisning. Projektet har etablerat 

samarbete och bedrivit verksamhet i 35 kommuner i 11 län.  
 

Norra Sverige har varit huvudfokus för BIU 2.0. och samarbete har utvecklats med ett 

20-tal kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Region 

Västerbotten finns även representerad i projektets styrgrupp. I de södra delarna av 

landet var samarbete etablerat sedan det ursprungliga BIU Online-projektet i Blekinge 

och Kalmar län. Under BIU 2.0 har samarbete även utvecklats med kommuner i Skåne, 

Hallands och Jönköpings län.  
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I Mellansverige har projektet under BIU 2.0 etablerat samarbete med enskilda 

kommuner i Västra Götalands, Örebros och Stockholms län. 
 

Lärdomar och slutsatser: 

- Lokal närvaro och personliga relationer avgörande. 

- Påtaglig utveckling av samverkan i norra Sverige. 

- Lokalt anställd samordnare en nyckel- och framgångsfaktor att bygga vidare på.  

- Pandemin har snabbat på digitala arbetssätt, skapat kunskap och beredskap för 

fjärrundervisning men bromsade initialt projektets spridning under 2020 – 2021. 

- Trots detta, har projektet ökat tillgängligheten till studiehandledning i kommuner 

där studiehandledning tidigare var svårt att lösa (Norr- och Västerbotten). Goda 

förutsättningar för fortsatt samverkan föreligger. 

- Projektet kommer knappt att nå målet om 1500 elever (ca 1360) men har med god 

marginal överstigit målet för antalet studiehandledningstimmar (15 000 timmar)  

med ca drygt 50 % (23 699 timmar). 

- Samverkan har etablerats och utvecklats med 35 kommuner varav 21 i norra 

Sverige vilket överstiger målet att etablera samverkan med 23 nya kommuner. 
 

2) Samverkansparternas (rektorerna och lärarnas) bild av BIU Online 2.0 
 

Resultatet av samarbetet med BIU Online  

Flera av rektorerna och lärarna i samverkanskommunerna lyfter både fram att 

tillgängligheten till studiehandledning ökat genom samarbetet liksom att tillgången till 

fler språk stärkts för eleverna. 
 

Detta beskrivs t. ex. som en ”stor vinst”, ”fantastiskt” och ”värdefullt”. Majoriteten av 

samverkans-parterna menar vidare att tjänsterna håller hög kvalitet, att eleverna varit 

nöjda samt att studiehandledningen skapar tydliga resultat för elevernas lärande. T. ex. 

menar några parter att ”genomströmningen har ökat”, ”undervisningskvalitén 

förbättrats” samt att ”märker att det går att bedriva undervisning på en högre teoretisk 

nivå när deltagarna får effektiv studiehandledning”. En mindre andel av 

samverkansparterna lyfter vidare fram att studiehandledningen inte fungerat lika bra för 

enstaka elever.  
 

Flera av samverkansparterna uttrycker även att behovet av studiehandledning är stort 

och uppger att verksamheterna utnyttjar BIU Online i relativt stor utsträckning. 
 

Lärdomar och slutsatser: 

- En övergripande slutsats är att samverkansparterna ser ett stort behov av online-

baserad studiehandledning på modersmål, att insatserna fungerat väl och skapat 

tydliga resultat i form av ökad tillgänglighet till kvalificerad studiehandledning såväl 

vad gäller språkutbudet som kan erbjudas via BIU Online samt bredden på 

studiehandledarnas ämneskompetens. Ett ökat antal elever har på detta sätt kunnat 

få sina behov av studiehandledning på modersmål tillgodosedda.  

- Flera menar att om projektet inte funnits så hade studiehandledning uteblivit för de 

aktuella eleverna då de helt saknar sådana resurser. 

- Likaså ser samverkansparterna tydliga resultat för elevernas lärande, motivation och 

studieresultat kopplat till BIU Onlines insatser. 

- De utvecklingsbehov som är angelägna att arbeta vidare med handlar både om att 

öka kunskapen om det lagstadgade studiehandledningsuppdraget på skolorna samt 

om möjligheterna som BIU Online erbjuder så att fler elever kan få del av 

insatserna. 

- Fler skolor och lärare måste komma med på tåget! Det är tydligt att den ”nationella 

modellen” fungerar och har stor utvecklingspotential. 
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3) Elevernas upplevelse av studiehandledning i SO, NO, matematik och svenska 
 

Nedan återfinns en kort sammanfattning av elevernas upplevelse av projektet utifrån 

den enkätundersökning som elever i BIU Online erbjuds att besvara. 
 

 Majoriteten av eleverna (88 – 95 %) uppger att studiehandledningen har skapat 

mer av ökad förståelse, studiemotivation och intresse för det ämne som de haft 

studiehandledning i (SO, NO, matematik eller svenska). 

 Eleverna lyfter spontant fram att de uppskattar hjälpen som studiehandledningen 

på modersmål inneburit. Vidare att studiehandledningen hjälper dem att kunna nå 

ett godkänt betyg samt att förstå studieämnet bättre. Likaså för ett antal elever 

fram att de känner sig bättre nu när de både fått stöd av en studiehandledare och 

samtidigt förstår mer av ämnet.  

 Deltagarnas upplevelse av studiehandledningens påverkan och resultat 

o Större lust att lära 

Studiehandledningen har skapat mycket mer lust att lära sig ämnet, 57 % av eleverna 

uppger att de har mycket mer lust att lära. 38 % menar istället att de har lite mer lust att 

lära sig ämnet.  
 

o Eleverna känner att de klarar av ämnet bättre 

De allra flesta av eleverna uppger att de känner att de klarar av ämnet bättre med 

studiehandledning. 51 % känner att de klarar av ämnet mycket bättre medan 39 % 

känner att de klarar av ämnet lite mer.   
 

o Ökad självsäkerhet genom studiehandledning 

Eleverna har blivit mer självsäkra i ämnet som de haft studiehandledning i. 49 % 

menar att de blivit mycket mer säkra på sig själva och sina kunskaper i ämnet medan 

42 % menar att de är lite mer självsäkra.  5 elever (9 %) uppger att så inte alls är 

fallet.  
 

o Ökade möjligheter för ett godkänt betyg (E) 

Majoriteten av eleverna anser att studiehandledningen ökat deras möjligheter att få 

eller nå upp till ett godkänt betyg (vilket är E). 44 % menar att de ökat sina 

möjligheter mycket mer medan 49 % tycker att de ökat sina möjligheter lite mer. 7 

% uppger att så inte alls är fallet. 
 

o Mer tid ägnas åt att studera ämnet 

För de allra flesta av eleverna 53 % har studiehandledningen gjort att de ägnar lite 

mer tid åt att studera ämnet medan 41 % uppger att de ägnar mycket mer tid åt att 

studera ämnet som de får studiehandledning i.  
 

 Möjlighet att få extra hjälp och studiestöd av någon i hemmet. 
 

o Endast 18 % av eleverna uppger att de alltid får extra hjälp och stöd i sina 

studier med ämnet som de har studiehandledning i av någon i hemmet där de 

bor (t.ex. av föräldrar, syskon, vänner eller någon annan). 37 % av eleverna menar 

att de ibland får extra hjälp och stöd med ämnet av någon i hemmet. Den 

största andelen av eleverna, 46 %, menar att de sällan eller aldrig får någon 

sådan extra hjälp eller studiestöd i hemmet.  
 

 Tillgång till studiehandledare  
 

o Störst andel elever, 73 %, uppger att de enbart har studiehandledning via dator 

i skolan som de går på. En liten andel av eleverna, 27 %, uppger även att de har 

tillgång till en studiehandledare på plats i sin skola. 
 

Lärdomar och slutsatser: 

- Att få möjligheter till studiehandledning på modersmål är ett viktigt stöd på många 

plan för eleverna.  
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- En övergripande slutsats är studiehandledningen spelar en stor och viktig roll för att 

eleverna ska kunna förstå ämnesinnehållet och därmed för att kunna uppnå sina 

studiemål om godkända betyg och en plats på ett ordinarie gymnasieprogram.  

- Likaså är studiehandledning en viktig nyckel för elevernas möjlighet att utveckla sitt 

svenska språk, för att skapa större lust att lära samt för att stärka elevernas 

självkänsla och självförtroende.  

- Eleverna i undersökningen är genomgående positiva till de tudiehandledningsinsatser 

de erhållit via BIU Online. Eleverna lyfter spontant fram att de uppskattar hjälpen 

som studiehandledningen på modersmål inneburit. Vidare att studiehandledningen 

hjälper dem att kunna nå ett godkänt betyg samt att förstå studieämnet bättre. 

Likaså för ett antal elever fram att de känner sig bättre nu när de både fått stöd av 

en studiehandledare och samtidigt förstår mer av ämnet. 

- Med studiehandledning online på modersmål så ges eleverna möjlighet att prestera 

utifrån sin kunskapsnivå i ämnet så att språket inte blir ett avgörande hinder för 

elevernas prestationer. 

- Fler skolor och lärare måste komma med på tåget! Det är tydligt att den 

”nationella modellen” fungerar och har stor utvecklingspotential. 
 

Projekt BIU Online i backspegeln, erfarenheter inför framtiden  
 

Projektets långsiktiga potential handlar om strategisk implementering av BIU Online:s digitala 

lärplattform i kommuner som inte når upp till kraven på att kunna erbjuda studiehandledning 
 

Den främsta utmaningen i projektet har varit att etablera samverkan med nya 

kommuner under Corona-pandemin för att sprida kunskap om möjligheterna med den 

digitala lärplattformen och studiehandledning på modersmål via fjärrundervisning. 

Ytterst handlar detta arbete om att stödja enskilda kommuner och skolor att kunna nå 

upp till skollagens  och gymnasieförordningens  krav på att kunna erbjuda studiehand-

ledning på modersmål till de elever som har rätt till stödet.  
 

Projektet har trots pandemin, bl.a. genom att anställa en lokal samordnare i norra 

Sverige, utvecklat samarbete med 21 av de 29 kommunerna i Norrbotten och 

Västerbotten.  Såväl rektorer som lärare lyfter fram att samarbetet skapat ökad 

tillgänglighet till kvalificerad studiehandledning såväl vad gäller språkutbud samt bredd 

på studiehandledarnas ämneskompetens. Likaså lyfter de fram att skolorna nu lever upp 

till lagkraven kring studiehandledning. Se en rektors kommentar nedan: 
 

”- Det viktigaste har varit att vi har kunnat erbjuda elever studiehandledning 

utifrån lagkrav.” Rektor. 
       

En annan viktig förutsättning och lärdom i projektet är att BIU Online:s plattform och 

metoder fungerat mycket väl i de skolor som etablerat samarbete. Såväl tjänstens 

utformning som organisation och uppföljning lovordas. Se kommentar nedan: 
 

”- Vi är en liten kommun. Vi har inte tillgång till studiehandledare på plats. BIU 

online har varit en fantastisk möjlighet att erbjuda studiehandledning på så många 

olika språk. Det har gått snabbt att få igång en insats. Studiehandledarna har varit 

professionella och skött uppföljningar samt kontakt med lärare bra.” Lärare. 
 

En samlad bedömning är således att projektet redan har skapat många goda effekter på 

kort sikt men att dess potential ligger i den framtida strategiska implementeringen och 

spridningen av metoderna till kommuner som inte når upp lagkraven.  
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Projekt BIU Online 2.0 – en kort bakgrund till initiativet 

 
”Projekt BIU Online 2.0 drivs av Ronneby kommun och ska skapa en nationell 

struktur för studiehandledning online som bygger på samarbete och samverkan 

mellan deltagande kommuner för att öka tillgängligheten till handledarresurser och 

språkutbud, samt stödja nyanlända och utlandsfödda elever att öka måluppfyllelsen. 
 

Studiehandledningen online blir ett komplement till 

den fysiska studiehandledningen i skolan och ska 

säkerställa tillgängligheten i hela landet utan att 

studiehandledare måsta resa mellan alla kommunerna 

för att lösa behovet. 
 

Syftet med BIU Online 2.0 är att applicera 

erfarenheter från tidigare arbete genom projektet BIU 

Online, även det finansierat av AMIF under 2016-2018. 

Projektet skapades en modell för studiehandledning 

online i sydöstra Sverige. Projektet är idag införlivat i 

ordinarie verksamhet. Se bild t.h. 
 

BIU Online 2.0 ska utveckla en nationell struktur för 

studiehandledning online som bygger på samarbete 

och samverkan mellan geografiskt strategiska 

kommuner för att öka tillgängligheten till 

handledarresurser och språkutbud, samt stödja 

nyanlända elever och tredjelandsmedborgare att 

säkerställa måluppfyllelsen. 
 

Följande aktiviteter är centrala i projektet: 

 upprätta ett fungerande samarbete med deltagande 

kommuner 

 höja kunskapsnivån i kommunerna kring det lagstadgade 

uppdraget om studiehandledning 

 anställa och utbilda fler studiehandledare 

 testa modellen i skarpt läge. 
 

Under projekttiden kommer en finansieringsmodell att 

tas fram så att verksamheten ska kunna finansieras av 

de deltagande kommunerna efter projektslut. En 

önskvärd situation är att kommuner erbjuder 

studiehandledning till andra kommuner efter tillgång 

och tar emot studiehandledning från andra kommuner 

efter behov. 
 

Projektet löper mellan 2020-01-01 och 2022-12-31 och 

har medfinansierats med 30 076 828 SEK från AMIF. 
 

Behovet av studiehandledning 
 

Bakgrunden till BIU-projekten är bl. a. att Skolinspektionen konstaterar att Sveriges 

290 kommuner har svårigheter att tillgodose behovet av studiehandledning på ett 

tillfredställande sätt, detta samtidigt som ökad studiehandledning leder till att 

eleverna får en större chans att tillgodogöra sig utbildningen, vilket hjälper till att 

stärka eleverna såväl kunskapsmässigt som socialt. 
 

Det första projektet BIU Online  

omfattade 500 elever i 14 kommuner i 

Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. 



 

 – Högskolan Kristianstad Uppdrag AB – 

           Martin Persson & Lars Dahlberg, 2023                        9 

”Skolinspektionen har konstaterat att få skolor lyckas möta behovet hos alla de elever som 

är i behov av studiehandledning på modersmålet (2009; 2010; 2014; 2015a och 2017). 

Erfarenheter från såväl SKL (2010) som Skolinspektionen (2014; 2015a) visar att 

kommunerna inte sällan upplever svårigheter med att rekrytera studiehandledare”.  1  

 

I projektansökan framhålls följande värden som projektet förväntas bidra med: 
 

”Studiehandledning i ett integrationsperspektiv handlar i grunden om att smälta 

samman språket och ämnet till en gemensam katalysator för kunskapsutveckling, 

språkutveckling och förståelse av kultur och samhälle. Förtroendet och tryggheten i 

relationer stärker inlärningen betydligt, vilket ger studiehandledarna en unik 

möjlighet att verka som broar mellan kulturer och ge eleverna det lilla extra som 

ofta kan hjälpa till att tolka och lösa upp problemställningen.”2  
  

”Syftet med detta projekt, BIU Online 2.0 är att applicera det vi har lärt oss från 

vårat tidigare arbete och sprida det i Sverige. Vi ska utveckla en nationell struktur 

för studiehandledning online som bygger på samarbete och samverkan mellan 

geografiskt strategiska kommuner för att öka tillgängligheten till handledarresurser 

och språkutbud, samt stödja nyanlända elever och tredjelandsmedborgare att 

säkerställa måluppfyllelsen. 
 

Denna studiehandledning online blir ett komplement till den fysiska 

studiehandledningen på plats i skolan och säkerställer tillgängligheten i hela 

samverkansområdet utan att studiehandledare måsta resa mellan alla kommunerna 

för att lösa behovet. 
 

Studiehandledningen är ett lagstadgat uppdrag reglerat i skollagen. Studiehandledning 

på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen: 

 

"En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev 

som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har 

undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det 

språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl." 
 

Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen. Dessutom står 

det i allmänna råd för utbildning av nyanlända elever att: ”Skolans ansvar är att ge 

eleven det stöd som hon eller han behöver för att så effektivt som möjligt fortsätta 

sitt lärande i alla ämnen” och att ”Studiehandledning och ämnesundervisning på 

modersmål är effektiva redskap för elevens kunskapsutveckling”.3 
 

Projektets mål, delmål och indikatorer 
 

Övergripande mål:  

(mål som projektet bidrar till på sikt) 
 

 Övergripande mål är att på sikt bidra till en ökad integrering av målgruppen genom 

en förbättrad måluppfyllelse inom utbildningsväsendet för målgruppen i Sverige. 
 

Projektmål:  

(mål som ska uppnås under projekttiden och vara direkt mätbara vid projektets slut) 
 

 Projektets mål är att genom en effektivare samverkan mellan kommuner, 

regioner och andra relevanta aktörer öka kunskapen om och tillgången av 

studiehandledning på modersmål för målgruppen. 

                                                 
1 Skolinspektionen, Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9, Granskningsrapport: 2017, sid 9. 
2 Projektansökan BIU Online 2.0, sidan 3, ansökan 2019-09-16  
3 Projektansökan BIU Online 2.0, sidan 6, ansökan 2019-09-16 
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Delmål : 

(mål som ska uppnås under projekttiden) 

 

 Öka antalet individer ur målgruppen som får studiehandledning på modersmål. 

 Öka kunskapen om fördelarna med studiehandledning på modersmål hos 

personal inom utbildningsväsendet. 

 Anpassa en online-baserad kvalitativ samverkans- och kompetensmodell för 

nationell spridning som bas för att möta framtidsbehoven. 

 

Indikatorer: 

(mål som ska uppnås under projekttiden) 
 

 Antal elever ur målgruppen som får studiehandledning på modersmål via BIU 

Online 2.0. Utgångsvärde 0 och målvärde 1500. Verifikationskälla: Statistik från 

digital plattform 

 Antal timmar studiehandledning online via BIU Online 2.0. Utgångsvärde: 0. 

Målvärde: 15000. Verifikationskälla: Statistik från digital plattform 

 Antal nya kommuner som använder BIU Online. Utgångsvärde: 0. Målvärde: 23. 

Målet följs upp kvantitativt och kvalitativt. Verifikationskälla: Statistik från digital 

plattform och upplevd samverkan av deltagande kommuner.  
 

För delmålen: 

 Skapa en nationell online-baserad kvalitativ samverkans- och kompetensmodell 

som bas för att möta framtidsbehoven mellan deltagande kommuner. Följs upp 

både kvalitativt och kvantitativt. Från 0 till 1. Verifikationskälla: Uppfattad 

samverkan hos deltagare, bättre än idag.  

 Ökad kunskap hos all befintlig skolpersonal om studiehandledning på modersmål 

i deltagande kommuner. Följs upp kvantitativt och kvalitativt. Antalet 

utbildningsinsatser. Utgångsvärde: 0 Målvärde: 20. Verifikationskälla: Upplevd 

kunskapshöjning.  

 

 

 

 

 
Figur 1: Lärplattformen med en översikt av de olika funktionerna. Förstoring av menyn ”Min 

Sida” till vänster i figuren.   
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Utvärderingsuppdraget – vårt sätt att arbeta med projektutvärdering 
 
 

Syfte och genomförande 
 

Föreliggande utvärdering har planerats och genomförts med utgångspunkt från 

projektbeskrivning och anbudsförfrågan om extern utvärdering.  
 

”En utvärderare efterfrågas som kan ta sig an uppgiften att kontinuerligt följa projektets 

verksamhet under hela projekttiden som en del av en utvärderingsprocess. Detta önskas ske 

genom uppföljningskontakter under projektperioden. Utvärderingen skulle kunna innehålla inte 

bara kontinuerlig uppföljning, utan också kontinuerlig feedback genom aktivt deltagande av 

genomförande part och mottagarpart i uppföljningen. Lärdomar man kan dra under 

uppföljningens gång ska kunna återföras in i verksamheten medan uppföljningen pågår.  I 

uppdraget ingår även att leverera en slutlig utvärdering av projektet med slutsatser, lärdomar 

och förslag till förbättringar för den ordinarie verksamhet som ska utformas baserad på 

projektets erfarenheter. I denna är synpunkter från både genomförare och deltagare viktiga 

komponenter”, anbudsförfrågan extern utvärdering 2020-01-27.  

 

Projektet startade i januari 2020 och efter en rekryteringssfas var studiehandledarna på 

plats i mars 2020. Vi som utvärderare kom in i projektet i mars 2020 och har således 

följt projektet under merparten av projekttiden, ca 21 månader.  
 

Ambitionen för upplägget av utvärderingen har varit att följa intentionerna för ”Lärande 

utvärdering och följeforskning”, vilken till sin karaktär är processinriktad. En sådan 

inriktning är önskvärd dels pga. projektets utvecklingsinitierande karaktär, dels pga. 

dess nyskapande ambitioner vad gäller metoder och arbetssätt. Utvärderingen har i 

görligaste mån lagts upp utifrån dessa ingångsvärden för att löpande återföra 

iakttagelser och lärande under projektets gång. Stort fokus har lagts på den nationella 

spridningen av modellen, samverkansparterna och de elever som tagit del av 

studiehandledningsinsatserna. 
 

Utvärderingen försöker såväl ge en beskrivning som en analys av hur projektets resa 

gestaltats och utvecklats under projekttiden samt vilka resultat och effekter projektet 

skapat. Tyngdpunkten har lagts på att i lärande syfte illustrera och beskriva de 

processer och resultat ett projekt av denna karaktär kan skapa.  
 

Studerade aktörer 
 

Utvärderingen har organiserats med fokus på den nationella spridningen av projektets 

metoder, samverkansparterna (de medverkande kommunerna), eleverna som erhåller 

studiehandledning samt på projektledning och det utvecklingsarbete som skett under 

projekttiden. Utvärderingens form och omfattning har även utvecklats i dialog med 

projektledningen under processens gång. Följande aktörer har identifierats som 

centrala och har kommit att bli huvudföremål för studier under utvärderingsprocessen. 
 

 Nationell spridning av modellen för studiehandledning på modersmål  

 Samverkansparterna (rektorer och lärare i samverkanskommunerna) 

 Elever som erhåller studiehandledning och insatser i projektet 

 Projektledning  och projektmedarbetare 

 

Metoder för datainsamling och tillvägagångssätt 
 

De utvärderingsmetoder som använts har varit intervjuer, enkäter, självvärderingar 

samt dokumentstudier och kontinuerlig kontakt/informella intervjuer med 

projektledning, projektmedarbetare m. fl. Syftet med utvärderingen är som tidigare 
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nämnts att såväl ge en beskrivning som en analys av hur projektets resa gestaltats och 

utvecklats under projekttiden samt vilka resultat och effekter projektet skapat. Dessa 

utvecklingslinjer har sammanfallit på ett naturligt sätt och påverkat varandra i samspel. 

Utvärderingen har präglats av löpande interaktion mellan utvärderare och projekt i 

syfte att kontinuerligt kunna föra dialog kring hur projektet förlöpt och utvecklats.  
 

 
 

Figur 2: En grundläggande modell för processinriktad lärande utvärdering. 
 

Genom projektets försorg har vi fått tillgång till all den dokumentation som funnits runt 

projektet såsom formell information kring projektet, material kring den nationella 

spridningen, lägesrapporter samt interna dokument m.m. Detta har varit en viktig 

förutsättning för att skapa en fullödig bild av projektet och dess utveckling. Vi har aktivt 

varit på plats i projektet vid ett flertal olika tillfällen under projekttiden (och ett antal 

digitala möten under Corona-pandemin) vilket gjort att vi inte bara kommit i nära kontakt 

med projektdeltagare, projektmedarbetare och ledning utan också att vi kunnat skapa 

oss en helhetsbild och förstå den anda och den inre och yttre miljö som präglat 

projektet. 
 

Dokumentation och rapportering 
 

Resultaten från utvärderingen har sammanställts vid fyra olika tillfällen under 

projekttiden. Vid två tillfällen har skriftliga delrapporter sammanställt och vid två 

tillfällen utförliga PowerPoint (ppt) presentationer.  
 

 Delrapport 1: Elevernas upplevelse av studiehandledning i SO, NO, matematik och svenska. 

Enkätundersökning som sammanställts löpande vid 3 tillfällen. 

 Delrapport 2: Samverkansparternas upplevelse av och förväntningar inför BIU 

Online 2.0.  

 Delrapport 3 (ppt): Några resultat och effekter av studiehandledning i matematik resp. 

No-ämnen (biologi, kemi, fysik), en analys. 

 Delrapport 4: Samverkansparternas upplevelse av BIU Online hösten 22.  

Självvärdering och fokusgrupper med de 12 studiehandledarna i januari 2018. 
 

Varje delrapport utgör en fristående del i helheten men förstås naturligtvis bäst sitt 

sammanhang.  
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Projekt BIU Online 2.0 

– Utveckling av samverkan och nationell spridning av modellen. 
 

BIU Online 2.0  fokuserar på studiehandledning på modersmål och att finna en modell 

för nationell spridning av insatsen via fjärrundervisning. Projektet har etablerat 

samarbete och bedrivit verksamhet i 35 kommuner i 11 län.  
 

Norra Sverige har varit huvudfokus för BIU 2.0. och 

samarbete har utvecklats med ett 20-tal kommuner i 

Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. 

Region Västerbotten finns även representerad i projektets 

styrgrupp.  

 

I de södra delarna av landet var samarbete etablerat 

sedan det ursprungliga BIU Online-projektet i Blekinge 

och Kalmar län. Under BIU 2.0 har samarbete även 

utvecklats med kommuner i Skåne, Hallands och 

Jönköpings län .  

 

I Mellansverige har projektet under BIU 2.0 etablerat 

samarbete med enskilda kommuner i Västra Götalands, 

Örebros och Stockholms län. 

 

Pandemin initialt en utmaning för projektet 
 

Projektet påbörjade sin planerings- och utbildningsfas 

under 1:a halvåret 2020 då samarbete etablerades med 

ett 10-tal kommuner. Studiehandledningsinsatserna 

påbörjades huvudsakligen från Ht-2020.  
 

Även om efterfrågan på BIU Onlines studiehand-

ledningstjänster var stor inför projektet så skapade den 

pågående Corona-pandemin och restriktionerna som 

infördes betydande utmaningar för skolorna. Skolornas 

primära fokus under denna tid var att lösa 

undervisningsuppdraget för eleverna, ofta genom att ställa 

om undervisningen till fjärrundervisning. Erfarenheterna, 

under denna tid i projektet, var att flera av skolorna, 

varken hade tid eller möjlighet att engagera sig för att 

utveckla samarbete med BIU Online kring 

studiehandledning på modersmål.  
 

Samtidigt så uttryckte rektorerna, i skolorna som 

medverkade under ht-20, också svårigheter med att 

engagera lärarna att ta del av projektets tjänster. Den 

ansträngda arbets-situationen i skolorna under perioden är en av flera förklaringar 

som lyfts fram, se citat nedan om erfarenheter från ht-20 och vt-21; 
 

- Sedan är en svag länk är att få lärarna att förstå värdet i detta och det är där själva 

vägen för studiehandledning måste gå och vi rektorer måste vara med och styra och 

ställa krav så att elever som har det här behovet också verkligen får möjligheten att 

få detta stöd.   Rektor i norra Sverige. 
 

- Mitt intryck är att BIU är en viktig aktör för oss och att det är konstigt att inte fler 

[lärare] nappar.  Samordnare i norra Sverige. 

Samverkan tar fart under ht-21 

Projektet har etablerat samarbete och 

bedrivit verksamhet i 35 kommuner i 11 län. 
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Figur 3: Projektets utveckling av samverkan och samarbete med skolor, Q3 2020 – Q3 2022. 
 

Ovan återfinns en illustration av hur antalet samverkanskommuner utvecklats och 

parallellt en bild av antalet elever som deltagit i projektet. En tydlig utveckling sker 

under ht-21 då en lokal samordnare, baserad i Storuman, anställs för att utveckla 

samarbete och skapa relationer med kommuner och skolor i Norrbotten och 

Västerbotten.  
 

En viktig utgångspunkt för samordnaren (och BIU Online) var att lyssna till skolornas 

behov och låta skolorna få möjlighet att prova på insatser i olika målgrupper. Ansatsen 

har gett upphov till studiehandledningsinsatser på modersmål för flera grupper, t.ex. 

elever inom olika vuxen- och yrkesutbildningar, SFI samt inom grund- och 

gymnasieskolan. Likaså framkom önskemål och behov kring studieteknik för elever 

inom vuxen-, yrkesutbildning och SFI. Resultatet av samordnarens utvecklingsarbete är 

att samarbete etablerats med totalt 35 kommuner varav 21 i norra Sverige, se 

illustrationer nedan. 

 

 
 

Figur 4: Samverkanskommuner i norra Sverige. 
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Figur 5: Samverkanskommuner i södra och mellersta Sverige. 
 

Ökad tillgänglighet till studiehandledning på modersmål 
 

Ett viktigt resultat av projektet, som vi särskilt vill lyfta fram, är utvecklingen av det 

samarbete och den samverkan som skett i Norrbottens och Västerbottens län. 

Anledningarna är flera. Ur ett tillgänglighetsperspektiv så har de mindre kommunerna i 

norra Sverige svårt att erbjuda studiehandledning och några kommuner uppger att de 

helt saknar sådana resurser. Således får projektet anses haft stor påverkan på 

tillgängligheten till studiehandledare för eleverna här både var gäller språkutbud och 

studiehandledarnas ämneskompetens.   
 

Likaså är behoven relativt små i den meningen att det rör sig om uppskattningsvis ca 5 -

10 elever per kommun i inlandet som har behov av studiehandledning enligt 

samordnaren. Att etablera ett samarbete och utveckla samverkan är således mycket 

resurskrävande i förhållande till hur många elever som kan bli aktuella för 

studiehandledningsinsatser. Vinsten är, förutom ökad tillgänglighet, att framtida studie-

handledningsinsatser nu kan ges på ett kostnadseffektivt sätt då både BIU:s organisation 

och insatser upplevs fungera väl.  
 

Lärdomar och slutsatser: 

- Lokal närvaro och personliga relationer avgörande. 

- Påtaglig utveckling av samverkan i norra Sverige. 

- Lokalt anställd samordnare en nyckel- och framgångsfaktor att bygga vidare på.  

- Pandemin har snabbat på digitala arbetssätt, skapat kunskap och beredskap för 

fjärrundervisning men bromsade initialt projektets spridning under 2020 – 2021. 

- Trots detta, har projektet ökat tillgängligheten till studiehandledning i kommuner 

där studiehandledning tidigare var svårt att lösa (Norr- och Västerbotten). Goda 

förutsättningar för fortsatt samverkan föreligger. 

- Projektet kommer knappt att nå målet om 1500 elever (ca 1360) men har med god 

marginal överstigit målet för antalet studiehandledningstimmar (15 000 timmar)  

med ca drygt 50 % (23 699 timmar). 

- Samverkan har etablerats och utvecklats med 35 kommuner varav 21 i norra 

Sverige vilket överstiger målet att etablera samverkan med 23 nya kommuner.  
 

Övergripande slutsats: 

Projektet får således anses ha nått upp till flertalet mål i ansökan och skapat goda 

förutsättningar för fortsatt samverkan och att på sikt kunna, nå målet, ”att skapa en 

gemensam samverkans- och kompetensmodell som bas för att möta framtidsbehoven 

mellan deltagande kommuner”. 



 

 – Högskolan Kristianstad Uppdrag AB – 

           Martin Persson & Lars Dahlberg, 2023                        16 

Samverkansparternas upplevelse av BIU Online 2.0 

– Rektorerna och lärarnas bild av samarbetet 
 

Nedan sammanfattas rektorerna och lärarnas (d.v.s. kontaktpersonernas) upplevelse av 

projektet och vilka resultat de tillskriver BIU Onlines insatser inom studiehandledning 

och studieteknik. Materialet bygger på en enkätundersökning som genomförts i 

oktober 2022. Svar har erhållits från 25 personer som tillsammans representerar 20 av 

de 35 kommunerna (57 %) som projektet haft verksamhet i under tidsperioden. För en 

mer detaljerad bild, se delrapport 4. 
 

Övergripande slutsats:  
 

 En övergripande slutsats är att samverkansparterna ser ett stort behov av 

online-baserad studiehandledning på modersmål, att insatserna fungerat väl och 

skapat tydliga resultat i form av ökad tillgänglighet till kvalificerad 

studiehandledning såväl vad gäller språkutbudet som kan erbjudas via BIU 

Online samt bredden på studiehandledarnas ämneskompetens. Ett ökat antal 

elever har på detta sätt kunnat få sina behov av studiehandledning på 

modersmål tillgodosedda. 
 

 Likaså ser samverkansparterna tydliga resultat för elevernas lärande, motivation 

och studieresultat kopplat till BIU Onlines insatser, studiehandledning på 

modersmål och kurser i studieteknik.  
 

 De utvecklingsbehov som är angelägna att arbeta vidare med handlar både om 

att öka kunskapen om det lagstadgade studiehandledningsuppdraget på 

skolorna samt om möjligheterna som BIU Online erbjuder så att fler elever kan 

få del av insatserna. 
 

Vilka resultat och förändringar, tycker du, att projektet har skapat i just din 

verksamhet, skola eller kommun?  
 

Resultatet av samarbetet med BIU Online 

Flera lyfter både fram att tillgängligheten till studiehandledning ökat genom samarbetet 

liksom att tillgången till fler språk stärkts.  
 

Detta beskrivs t. ex. som en ”stor vinst”, ”fantastiskt” och ”värdefullt”. Majoriteten av 

samverkansparterna menar vidare att tjänsterna håller hög kvalitet, att eleverna varit 

nöjda samt att studiehandledningen skapar tydliga resultat för elevernas lärande. T. ex. 

menar några parter att ”genomströmningen har ökat”, ”undervisningskvalitén förbättrats” 

samt att ”märker att det går att bedriva undervisning på en högre teoretisk nivå när deltagarna 

får effektiv studiehandledning”. En mindre andel av samverkansparterna lyfter vidare fram 

att studiehandledningen inte fungerat lika bra för enstaka elever.  
 

Flera av samverkansparterna uttrycker även att behovet av studiehandledning är stort 

och uppger att verksamheterna utnyttjar BIU Online i relativt stor utsträckning. Se 

kommentarer nedan: 
 

  

 Vi har inga anställda fysiska studiehandledare, trots att eleverna har RÄTT till det + 

utökad rätt för våra elever som kommer som nyanlända på högstadiet. BIU online har 

därför varit en stor vinst för våra nyanlända, utomeuropeiska elever. Skulle önska att 

det omfattade fler elevgrupper - andraspråkselever generellt. 
 

 Vi är en liten kommun. Vi har inte tillgång till studiehandledare på plats. BIU online 

har varit en fantastisk möjlighet att erbjuda studiehandledning på så många olika språk. 

Det har gått snabbt att få igång en insats. Studiehandledarna har varit professionella 

och skött uppföljningar samt kontakt med lärare bra. 
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 Eftersom kunskapen om arbetsmetoder angående studiehandledning generellt är låg 

på alla nivåer utanför grundskolan i min kommun, är det fantastiskt att 

studiehandledning kan fås kostnadsfritt är det lättare att motivera och lägga in i det 

gemensamma schemat. Positivt också med gratis studiehandledning som jag hoppas 

kan fortsätta. 
 

 Jag tror att mina deltagare har tyckt att det varit bra. Förstår att det inte går att ha på 

alla språk, tyvärr. Det är mycket bra att deltagarna förstår på sitt språk det vi talar 

om i klassrummet på svenska. 
 

 Märker att det går att bedriva undervisning på en högre teoretisk nivå när deltagarna 

får effektiv studiehandledning. Detta har betydelse för vilka kurser som är möjliga att 

läsa och i förlängningen hur snabbt deltagarna kan gå vidare till arbete eller högre 

studier. 
 

 Projektet har gjort att möjlighet till hjälp i form av studiehandledning blivit mer 

lättillgängligt och möjligt att mer riktat använda mot individer som har det behovet 
 

 Jag tycker att projektet ökar möjligheten för elever att få studiehandledning. BIU har 

snabbt kunnat erbjuda studiehandledning på de flesta språk samt inom i princip alla 

kurser/utbildningar. Det har varit värdefullt att det gått snabbt från ansökan skickats 

in till att insatsen kunnat starta. Det har varit varierande hur eleverna upplevt 

studiehandledningen. Vissa elever har varit mycket nöjda med sin studiehandledning 

och medan andra har provat under en period och sedan avslutat insatsen. 
 

 För mig som arbetar inom Komvux/SFI är det främst Samhällsorienteringen jag sett. 

Där har vi fått en mycket hög och jämn kvalitet med milsa-utbildade kommunikatörer 

och tillgång till många språk. BIU är lyhörda för våra önskemål (ex om tider för ny 

kurs, ibland även nytt språk) och erbjuder personlig support när det behövs. Jag är 

mycket nöjd. Vi har även nyttjat studieteknikkursen online några gånger. BIU har även 

hjälpt oss med olika andra insatser. Det har handlat om produktion av Covid-

informationsfilmer i samarbete med Lycksele kommun, om gruppvägledning inför 

införande av Microsoft365 för andraspråkselever, studiehandledning inför en 

föräldraskapsutbildning som socialtjänsten erbjöd för SFI och vid något tillfälle 

uttalsträning (SFI). Genomgående hög kvalitet på genomförandet vad jag kan bedöma 

och hög elevnöjdhet. 
 

 Det viktigaste har varit att vi har kunnat erbjuda elever studiehandledning utifrån 

lagkrav. 
 

 Undervisningskvaliteten har förbättrats och genomströmningen har ökat. 

  

 Lättare för eleverna att hänga med och förstå innehållet i undervisningen tack vare 

Biu genom att de får tillgång till materialet på sitt eget språk. 
 

 Det ger Trygghet till elever med annat modersmål som har stora ambitioner att 

lyckas i ämnena. 
 

 Jag tycker och vet att elever som får/tar emot studiehandledning kommer snabbare 

vidare i sin utveckling i det ämnet de får stöd i/studiehandledning i. Att få handledning 

genom sitt modersmål gör att de förstår direkt vad som menas eller vad som ska 

göras. Det som känns bra är att studiehandledning finns på många olika språk och att 

man inte nekas studiehandledning när en ansökan har gjorts. BIU/studiehandledarna är 

väldigt lösningsfokuserade och problemlösare och ordnar alltid tid för våra elever på 

ett eller annat sätt. Kontakten mellan läraren och studiehandledaren har upplevts 

ibland som "krånglig". Jag har hört några lärare säga att det hade varit bra om man kan 

använda Teams, som chatt/kontakt plattform istället så slipper läraren lägga ut sin 

planering på andra ställen än vad de gör idag. Jag har hört sägas att studiehandledarna 

har stor kompetens och att lärare samt elever är mycket nöjda. 
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Samverkansparternas upplevelse av BIU Onlines påverkan och resultat 
   - I vilken grad upplever Du att…  

 

Ökad kunskap om studiehandledning på modersmål 

Majoriteten av samverkansparterna, 88 %, menar att samverkan med projektet ökat 

lärarnas kunskap om studiehandledning på modersmål på ett generellt plan. 16 personer 

(64 %) menar att detta skett i mycket hög eller i hög grad medan 6 personer (24 %) 

menar att kunskapen ökat i liten grad. 3 personer menar att samverkan inte alls lett till 

ökad kunskap bland lärarna. 
  

Ökad kunskap om studiehandledningsuppdraget och rätten till stödet 

Vad gäller om kunskapen om studiehandledningsuppdraget och rätten till stödet ökat 

bland lärarna så instämmer, 92 %, att så är fallet. 13 personer (52 %) menar att detta 

skett i mycket hög eller i hög grad medan 10 personer (40 %) menar att kunskapen ökat i 

liten grad. 2 personer menar att samverkan inte alls lett till ökad kunskap bland lärarna. 
 

Ökad tillgänglighet till språkutbud 

20 av de 25 personerna (80 %) menar att samverkan med BIU Online, i mycket hög eller i 

hög grad, skapat ökad tillgänglighet till ett större språkutbud vad gäller studiehandledning 

på modersmål. 5 personer menar att detta skett i liten grad eller inte alls.  
 

Ökad tillgänglighet till en bredare ämneskompetens 

19 av 25 samverkansparterna (76 %) menar vidare att samverkan med BIU Online, i 

mycket hög eller i hög grad, skapat tillgång till en bredare ämneskompetens för studie-

handledning på modersmål. 6 personer menar att detta skett i liten grad eller inte alls.  
 

Ökad tillgänglighet till kurser i studieteknik på modersmål 

19 av 25 samverkansparter (76 %) menar även att samverkan med BIU Online, i mycket 

hög eller i hög grad, skapat ökad tillgänglighet till kurser i studieteknik på modersmål.  6 

personer menar att detta skett i liten grad eller inte alls.   
 

Beskriv hur behovet av projektet ser ut i just din kommun och verksamhet?  
 

Tydligt behov av online-baserad studiehandledning på modersmål 

Det är tydligt att BIU fyller ett viktigt behov hos samverkansparterna samt att behoven 

alltjämt är stora i verksamheterna. Några lyfter t.ex. fram att det helt saknas 

studiehandledare och modersmålslärare inom kommunerna. En rektor säger att:  
 

”- Mycket stort eftersom vi inte har tillgång till studiehandledare i övrigt. 

Helt avgörande för våra andraspråkselevers skolframgång.” 
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Samtidigt som behoven är stora hos den absoluta majoriteten av samverkansparterna 

så finns det en tröskel för att lärarna ska se vinsterna med den extra arbetsinsats det 

innebär att skapa tillgång till studiehandledning. Se kommentarer nedan: 
 

  

 Eleverna behöver Biu - nu har det haft det i två timmar i veckan och det skulle 

säkert behövas mer tid. 
 

 Behovet är stort i och med att vi inte har tillgång till vare sig modersmålslärare 

eller studiehandledare. 
 

 Vår kommun kommer att behöva distanstjänster är jag helt övertygad om, 

eftersom vi inte har tillgång till fysiska studiehandledare. 
 

 I dagsläget startar vi upp svenska för arbete för våra vuxna ukrainska flyktingar 

och är i behöv av studiehandledning minst ett år framåt. Komvux, SFI och IMS på 

gymnasiet har fortsatt användning av studieteknik kursen. 
 

 Jag använder mig av studiehandledning en gång i veckan till två olika kurser och 

ser det som absolut nödvändigt för att kunna genomföra dessa kurser (en är på 

gymnasienivå, en är en yrkesorienteringskurs) 
 

 Det finns ett stort behov och jag upplever att nyttjandet utvecklats under 

projektperioden. Jag tror att behoven kommer att vara likartade även efter 

projektperioden 
 

 Vi har i snitt 8-10 elever som använder BIU och det är troligt att det kommer se 

liknande ut kommande terminer. 
 

 Behovet är stort, men tröskeln är tyvärr också hög. Det gäller att lärarna ser att 

nyttan är större än initial insats (planering, anmälan etc). Här har Harald varit till 

hjälp för att lotsa lärarna. 
 

 Jag tror att behovet kommer att öka då vi står inför besparingar och riskerar att 

minska i personal på plats. 
 

 Behovet är efterfrågat och stort. 
 

 Detta projekt ger möjlighet för vissa elever att få studera med hjälp av språkstöd. 

Eleven får i samråd med sin lärare ansöka om BIU. 
 

 Det är en möjlighet att på sitt eget språk få till exempel grammatik. Vi har ingen 

tillgång till moderspråkslärare i vår kommun.  
 

Lärdomar och slutsatser: 

 

- En övergripande slutsats är att samverkansparterna ser ett stort behov av online-

baserad studiehandledning på modersmål, att insatserna fungerat väl och skapat 

tydliga resultat i form av ökad tillgänglighet till kvalificerad studiehandledning såväl vad 

gäller språkutbudet som kan erbjudas via BIU Online samt bredden på studiehand-

ledarnas ämneskompetens. Ett ökat antal elever har på detta sätt kunnat få sina 

behov av studiehandledning på modersmål tillgodosedda.  

- Flera menar att om projektet inte funnits så hade studiehandledning uteblivit för de 

aktuella eleverna då de helt saknar sådana resurser. 

- Likaså ser samverkansparterna tydliga resultat för elevernas lärande, motivation och 

studieresultat kopplat till BIU Onlines insatser. 

- De utvecklingsbehov som är angelägna att arbeta vidare med handlar både om att öka 

kunskapen om det lagstadgade studiehandledningsuppdraget på skolorna samt om 

möjligheterna som BIU Online erbjuder så att fler elever kan få del av insatserna. 

- Fler skolor och lärare måste komma med på tåget! Det är tydligt att den ”nationella 

modellen” fungerar och har stor utvecklingspotential. 
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Elevernas upplevelse av BIU Online 2.0 
– Elevernas upplevelse av studiehandledning i SO, NO, matematik och svenska 

 

Nedan sammanfattas hur eleverna upplevt studiehandledning online i ämnena ovan och 

syftet är att ge perspektiv på vilken roll studiehandledledningen spelar för elevernas 

möjlighet att uppnå sina studiemål samt vilka resultat och effekter eleverna tillskriver 

insatserna.  
 

Materialet bygger på en enkätundersökning som genomförts efter att eleverna avslutat 

sin studiehandledning under ht-20, vt-21,ht-21 samt vt-22 samt på kvalitativa intervjuer 

som genomförts under februari 2021. Sammanfattningen bygger på 79 svar från elever 

som haft studiehandledning, främst i åk 9 och på IM-programmet, och fördjupande 

intervjuer har genomförts med 6 elever. För en mer detaljerad bild, se delrapport 1. 
 

Övergripande slutsats:  
 

 En övergripande slutsats är studiehandledningen spelar en stor och viktig roll 

för att eleverna ska kunna förstå ämnesinnehållet och därmed för att kunna 

uppnå sina studiemål om godkända betyg och en plats på ett ordinarie 

gymnasieprogram. Likaså är studiehandledning en viktig nyckel för elevernas 

möjlighet att utveckla sitt svenska språk, för att skapa större lust att lära samt 

för att stärka elevernas självkänsla och självförtroende.  
 

 Eleverna i de två undersökningarna är genomgående positiva till de 

studiehandledningsinsatser de erhållit via BIU Online. Eleverna lyfter spontant 

fram att de uppskattar hjälpen som studiehandledningen på modersmål 

inneburit. Vidare att studiehandledningen hjälper dem att kunna nå ett godkänt 

betyg samt att förstå studieämnet bättre. Likaså för ett antal elever fram att de 

känner sig bättre nu när de både fått stöd av en studiehandledare och samtidigt 

förstår mer av ämnet. 
 

Kort sammanfattning av elevernas upplevelse (enkät):  

Nedan återfinns en kort sammanfattning av elevernas upplevelse av projektet utifrån den 

enkätundersökning som elever i BIU Online erbjuds att besvara. 
 

 Majoriteten av eleverna (88 – 95 %) uppger att studiehandledningen har skapat 

mer av ökad förståelse, studiemotivation och intresse för det ämne som de haft 

studiehandledning i (SO, NO, matematik eller svenska). 

 Eleverna lyfter spontant fram att de uppskattar hjälpen som studiehandledningen 

på modersmål inneburit. Vidare att studiehandledningen hjälper dem att kunna nå 

ett godkänt betyg samt att förstå studieämnet bättre. Likaså för ett antal elever 

fram att de känner sig bättre nu när de både fått stöd av en studiehandledare och 

samtidigt förstår mer av ämnet.  

 Deltagarnas upplevelse av studiehandledningens påverkan och resultat 

o Större lust att lära 

Studiehandledningen har skapat mycket mer lust att lära sig ämnet, 57 % av eleverna 

uppger att de har mycket mer lust att lära. 38 % menar istället att de har lite mer lust att 

lära sig ämnet.  
 

o Eleverna känner att de klarar av ämnet bättre 

De allra flesta av eleverna uppger att de känner att de klarar av ämnet bättre med 

studiehandledning. 51 % känner att de klarar av ämnet mycket bättre medan 39 % 

känner att de klarar av ämnet lite mer.   
 

o Ökad självsäkerhet genom studiehandledning 

Eleverna har blivit mer självsäkra i ämnet som de haft studiehandledning i. 49 % menar 

att de blivit mycket mer säkra på sig själva och sina kunskaper i ämnet medan 42 % 

menar att de är lite mer självsäkra.  5 elever (9 %) uppger att så inte alls är fallet.  
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o Ökade möjligheter för ett godkänt betyg (E) 

Majoriteten av eleverna anser att studiehandledningen ökat deras möjligheter att få 

eller nå upp till ett godkänt betyg (vilket är E). 44 % menar att de ökat sina 

möjligheter mycket mer medan 49 % tycker att de ökat sina möjligheter lite mer. 7 

% uppger att så inte alls är fallet. 
 

o Mer tid ägnas åt att studera ämnet 

För de allra flesta av eleverna 53 % har studiehandledningen gjort att de ägnar lite 

mer tid åt att studera ämnet medan 41 % uppger att de ägnar mycket mer tid åt att 

studera ämnet som de får studiehandledning i.  
 

 Möjlighet att få extra hjälp och studiestöd av någon i hemmet. 
 

o Endast 18 % av eleverna uppger att de alltid får extra hjälp och stöd i sina 

studier med ämnet som de har studiehandledning i av någon i hemmet där de 

bor (t.ex. av föräldrar, syskon, vänner eller någon annan). 37 % av eleverna menar 

att de ibland får extra hjälp och stöd med ämnet av någon i hemmet. Den 

största andelen av eleverna, 46 %, menar att de sällan eller aldrig får någon 

sådan extra hjälp eller studiestöd i hemmet.  
 

 Tillgång till studiehandledare  
 

o Störst andel elever, 73 %, uppger att de enbart har studiehandledning via dator 

i skolan som de går på. En liten andel av eleverna, 27 %, uppger även att de har 

tillgång till en studiehandledare på plats i sin skola. 

 

Röster från eleverna 
 

 
 

Eleverna kommenterar spontant i enkäten att studiehandledningen ökar deras förståelse 

för ämnena och ger möjlighet att prestera bättre i studierna, ovan återfinns några vanliga 

kommentarer. Det är tydligt att studiehandledningen skapar ett tillträde till ämnet genom 

att ta bort språkbarriären mellan svenska språket och modersmålet för eleverna samt att 

eleverna upplever resultat. En elev sammanfattar upplevelsen på följande sätt,  ”- Det var 

allt bra och tydligt. Jag har blivit mycket bra på matte”. 

 

De allra flesta av elevernas kommentarer är av positiv karaktär och lyfter inte fram hur 

projektet kan fortsätta att utvecklas. De få kommentarer som lyfter fram 



 

 – Högskolan Kristianstad Uppdrag AB – 

           Martin Persson & Lars Dahlberg, 2023                        22 

utvecklingsområden handlar t.ex. om studiehandledarens tempo, önskemål om mer 

studiehandledning, studiehandledning i fler ämnen samt att få repetera innehållet med 

studiehandledaren. Ett exempel är en elev som säger,  
 

” Jag tycker att det går bra att studera SO online men det tar längre tid och 

att det kan bli bättre genom att läraren förklarar allt noggrant och repeterar 

det också i så fall om jag glömmer. Och att läraren ska vara tålmodig. 
 

Studiehandledning för att lära sig förstå och kunna förklara matematiska, 

natur- och samhällsvetenskapliga begrepp på svenska. 
 

Enkäten undersöka vidare om eleverna upplever att studiehandledningen utvecklat deras 

förmåga att förstå ämnenas begrepp och kunna förklara dem på svenska. Frågorna i ämnena 

var formulerade med ett antal exempel för att göra frågan tydligare. Eleverna fick, i 

respektive ämne, ta ställning till:  
 

 I vilken grad tycker du att du genom studiehandledningen online i SO blivit bättre på att… 

1. förstå betydelsen av olika samhällsbegrepp och svåra ord på svenska, t.ex. jämställdhet, 

källkritik, nationella minoriteter? 

2. själv kunna svara på frågor om vad olika ord betyder på svenska, t.ex. att kunna 

förklara och beskriva vad de mänskliga rättigheterna innebär? 
 

 I vilken grad tycker du att du genom studiehandledningen online i NO blivit bättre på att... 

1. förstå betydelsen av olika naturvetenskapliga begrepp och svåra ord på svenska, t.ex. 

fotosyntes, korrosion, reaktion? 

2. själv kunna svara på frågor om vad olika naturvetenskapliga ord betyder på svenska, 

t.ex. att kunna förklara och beskriva hur växthuseffekten fungerar och vilken påverkan 

den har på klimatet? 
 

 I vilken grad tycker du att du genom studiehandledningen online i matematik blivit bättre på 

att... 

1. förstå betydelsen av olika matematiska begrepp och ord på svenska, t.ex. en kvadrat, 

att subtrahera, volym, vikt? 

2. själv kunna svara på frågor om hur olika matematiska begrepp används på svenska, t.ex. 

att kunna förklara och beskriva hur en kvadrats area räknas ut? 
 

Nedan återfinns elevernas skattningar kring hur de upplever att de förbättrat sin 

förståelse av olika begrepp samt sin förmåga att kunna förklara begreppens innebörd. 
 

 
 

Enkätens fråga 6: - I vilken grad tycker du att du genom studiehandledningen online blivit bättre på att... 
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Vad gäller frågan om att kunna förstå betydelsen av begrepp och svåra ord på svenska (fråga 1 

i exemplen ovan) så menar lite drygt 47 % av eleverna att de genom studiehandledningen blivit 

mycket bättre på det. 48 % menar att de blivit lite bättre på att förstå begreppen. 
 

Att däremot på svenska kunna förklara vad ett begrepp betyder eller kunna beskriva hur 

något t.ex. hur en area räknas ut på svenska (fråga 2) är det något färre som upplever att de 

blivit mycket bättre på, ca 41 %. Knappt hälften av eleverna, 49 %, menar dock att de blivit lite 

bättre på sådana förklaringar. Endast ett fåtal elever 5 respektive 1 svarar – inte alls på de båda 

frågorna.  
 

En slutsats är att en stor andel, ca knappt hälften av eleverna, menar att studiehandledningen 

utvecklar deras svenska språk påtagligt. Detta både vad gäller att kunna förstå betydelsen av 

olika begrepp men även att kunna förklara dess innebörder på svenska.  
 

Vi menar att skattningarna ovan både är ett mycket gott resultat samtidigt som det är viktigt 

att förstå mer kring vilka faktorer som gör att vissa elever upplever att de utvecklar sin 

förståelse och sitt svenska språk påtagligt jämfört med gruppen som upplever en liten 

förändring.  
 

Analys av ett urval elever som haft studiehandledning i matematik resp. NO 
 

För att söka svar på frågorna ovan gjorden en analys på eleverna som haft studiehandledning i 

matematik resp. NO.  Nedan lite kort om materialet. 
 

  Svar från 2 enkäter: 

 Elever som haft studiehandledning i NO 32 svar (19 från tjejer /  13 från killar) 

 Respektive i Matematik 17 svar (4 från tjejer /  13 från killar) 

 Totalt 49 svar från den 10 mars -21 i No resp. den 12 mars -21 för Ma till den 

6 juni -22 för båda.  

 Gäller för materialet:  

 Litet material samt att individerna har svarat varje termin så en individ kan ha 

svarat under flera terminer.  
 

Bakgrundsvariabler:  

 23 svar från kvinnor resp. 26 svar från män varav:      37 går i 9:an        76 % 

                                                                                                         5 går i Åk 1 Gy  10 % 

                                                                                                         4 går i Åk 2 Gy    8 % 

                                                                                                         3 går i Åk 3 Gy    6 % 

 

Materialet är relativt jämnt fördelat mellan kvinnor (47 %) och män (53 %). Elever som går i 

9:a respektive på IM-programmet 76 % är överrepresenterade jämfört med elever som går i 

gymnasiet. Likaså har de allra flesta, 82 %, haft studiehandledning under 1-2 terminer. 

Majoriteten, 63 %, har haft fler än 11 studiehandledningstillfällen i sitt ämne under 

innevarande termin.  

 

 

        Under hur många terminer har  

        Du haft studiehandledning på Ditt  Hur många tillfällen har  

Hur många terminer har       modersmål, sedan Du börjande  Du haft studiehandledning  

Du gått i skolan i Sverige?       skolan i Sverige?  via BIU Online denna termin? 

  1 – 2 term.    (14)   29 %       1 – 2 term.    (40)   82 % 

  3 – 4 term.    (  9)   18 %        3 – 4 term.    (  7)   14 %        1 –  5 gånger     ( 6)   12 % 

  5 – 6 term.    (11)   23 %        5 – 6 term.        6 – 10 gånger    (12)   25 % 

  7 – 8 term.      (9)   18 %        7 – 8 term.    (  1)     2 %    11 – 15 gånger    (  8)   16 % 

  9 – 10 term.    (4)     8 %       9 – 10 term.  (  1)     2 %   16 – 20 gånger    (14)   29 %       

11 – 12 term.    (2)     4 %     11 – 12 term.                        Mer än 21 gånger       (9)  18 % 
Tabell 1: Terminer i svensk skola, antal terminer med studiehandledning samt antal tillfällen innevarande termin 
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När vi analyserade materialet så fann vi starka samband (se ovan) mellan hur mycket tid eleverna 

uppgav att de ägnade åt att studera studiehandlednings-ämnet och hur mycket de uppgav att de 

ökade sin förståelse för ämnet. Likaså fann vi ett starkt samband mellan hur mycket tid eleverna 

uppgav att de ägnade åt att studera ämnet och elevernas tro om ökade möjligheter till ett godkänt 

betyg.  
 

En slutsats härvid är att det krävs en rejäl egen arbetsinsats för att eleverna ska öka sin förståelse 

påtagligt för ämnet och vidare för att ha en stark tro på att studiehandledningen ökat deras 

möjligheter att erhålla ett godkänt betyg.  
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Likaså kvarstår sambanden mellan hur mycket tid eleverna uppger att de ägnar åt att 

studera studiehandledningsämnet och i vilken utsträckning de anser att de förbättrat sin 

förmåga att kunna förklara och beskriva ämnets begrepp på svenska.  
 

En slutsats är således att för att eleverna ska öka sin förmåga att kunna förklara och 

beskriva begrepp på svenska krävs också här en rejäl egen arbetsinsats. 
 

Könsfördelning utifrån variabeln tid 

  
 

Materialet är relativt jämt fördelat mellan hur männen resp. kvinnorna uppger att de 

ägnar tid åt att studera ämnet. Männen uppger att de ägnar något mer tid än kvinnorna 

och en skillnad om 15 % finns mellan grupperna.  
 

Reflektion kring analysen 
 

Även om vi flaggar för ett antal frågetecken kring materialet så menar vi att ovanstående 

analys både är intressant och i någon mån förklarlig. Likaså kan den tjäna som en 

utgångspunkt för en diskussion kring olika elevers sätt att ta sig an sina studier, vad detta 

kan bero på samt hur eleverna kan stödjas för att utvecklas på ett bra sätt i sina studier 

med hjälp av studiehandledning på modersmålet.  

 

 Det verkar vara så att studiehandledning ger en plattform för förståelse, en punkt 

att utvecklas från – sedan är det så att några elever tar eller har möjlighet att 

använda studiehandledningen som en plattform för utveckling eller en språngbräda. 

Dessa elever menar att de får en påtaglig utveckling både av sin förståelse, sitt 

svenska språk inom ämnet samtidigt som de har en stor tilltro till att 

studiehandledningen ökat deras möjligheter att erhålla ett godkänt betyg i ämnet. 

 

 Andra elever, menar att de inte förstå särskilt mycket bättre och heller inte lägger 

ned särskilt mycket tid, därmed uteblir också effekterna vad gäller begreppslig 

förståelse på svenska och att kunna förklara och beskriva hur begreppen används 

på svenska. Eleverna tro inte heller sig ha ökat sina möjligheter att nå upp till ett 

godkänt betyg i större utsträckning.  

 

Förklaringarna kan som sagt vara många och ett värde av analysen är att reflektera kring 

olika tänkbara orsaker, varav vi listat några nedan: 

 

 Kanske det handlar om att uppnå en viss nivå av förståelse för att kunna komma 

vidare i ämnena matematik resp. NO? Kanske är det en del av eleverna som inte 

tar sig över tröskeln d.v.s. att man måste lära sig krypa, innan man kan gå och 

springa? 

 Kanske så handlar det också om logisk, matematisk intelligens?  Möjlighet att 

studera på sin fritid? Koncentrationssvårigheter? Intresse? Stöd från lärare i 

klassen? Förtroende för lärare? Osv. osv. 

 Kvarstår för pedagoger och studiehandledare att hitta fram till metoder som gör 

att fler väljer att göra en ”rejäl arbetsinsats” och på så sätt få en påtaglig utveckling. 
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Elevernas upplevelse av studiehandledning via BIU Online (intervjuer) 
 

 En kort bakgrund till intervjuerna och rapporten “Min Historia. Mitt Liv. Min Framtid.” 
 

“Min Historia. Mitt Liv. Min Framtid.” genomfördes av en grupp studenter4 på 

magisterprogrammet Peace and Development Work, Linnéuniversitetet i Växjö i samarbete 

med Martin Persson och Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU). 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med elever som får studiehandledning på sitt 

modersmål av BIU Online. Detta resulterade i sex narrativ (berättelser) som utforskar och 

speglar olika dimensioner av elevernas liv och integration i det svenska samhället. Resultaten 

som presenteras i rapporten diskuteras med hjälp av den sociologiska teorin om “livsvärldar” 

för att bättre förstå elevernas upplevelser. Syftet med projektet var att bidra till den 

pågående utvärderingen av BIU Online. 
 

Intervjuerna illustrerar både utmaningar och möjligheter för eleverna medan de navigerar 

övergången från ett samhälle och utbildningssystem till ett annat. Resultaten visar att 

studiehandledning på modersmål underlättar denna övergång och att studiehandledningen på 

ett konkret sätt stödjer och möjliggör för eleverna att bättre kunna nå upp till 

kunskapsmålen.  
 

När de 6 berättelserna analyseras ur ett livsvärldsperspektiv så framträder ett antal olika 

gemensamma förståelser (intersubjektiva sanningar) som eleverna förefaller dela.  
 

Två huvudsakliga drivkrafter är att eleverna drivs av höga prestationskrav d.v.s. att visa goda 

studieresultat samt att de alla har en stark önskan om att bli och ses som en del av det svenska 

samhället. Eleverna, som går i 9:an på språkintroduktion, uttrycker i linje med ovanstående en 

stor oro för att inte nå upp till kunskapskraven och därmed få påbörja IM-programmet. Att 

gå på IM-programmet istället för en gymnasieutbildning ses av flera elever som ett 

misslyckande. Vidare visar intervjuerna att möjligheten till integration utanför 

utbildningskontexten framförallt är relaterad till två saker: att kunna prata svenska och att ha 

svenska vänner.  

 

Nedan redovisas ett antal ”bilder” från de sex fallbeskrivningarna som illustrerar hur eleverna 

upplevt BIU Online och på vilket sätt studiehandledningen skapat resultat och stöd för just 

dem. Namnen i berättelserna är genomgående anonymiserade (påhittade). Berättelserna 

redovisas på engelska då intervjuerna genomförts på arabiska och sedan översatts till 

engelska.  

 

Några elevers bilder av studiehandledning online 
 

 Aaliyahs bild av studiehandledning online 
 

“- I love the school here, although it is a little difficult.” 
 

This statement is Aaliyah’s reflection on her current education. It underlines her positive 

attitude towards the difficulties she is facing, as well the fact that indeed it is not easy. 

Critically, she considers her own involvement in improving her performance: 
 

“- I am somehow not satisfied with my performance; I think I need to make more efforts to 

achieve some progress. I think it is me who should make more efforts. In other words, I have 

to try to cope with the influx of assignments in other subjects.” 

                                                 
4 Studenterna: Abdalrhman Hamid (Sudan), Franciska Reinholds (Sverige), Annu Elomaa (Finland) 

and Meike Wagner (Tyskland). 
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What stands out is her willingness to succeed. A resource to help her achieve this, other 

than own determination and diligence, has been participating in the BIU Online program. 

When she speaks to us about her experience of the one year of tutoring in history, she 

seems very satisfied with it. She points out: 
 

“I think the BIU is good. Others think it is not understandable but for me it is. […] it suits me 

perfectly in terms of content and my ability to cope with the study pacing. [...] In my academic 

life BIU Online will help me get good marks.” 
 

Receiving online tutoring has thus been very helpful to Aaliyah, at least in one subject. When 

being asked about any other struggles she might be experiencing in school, she tells us about 

the high workload that she is experiencing: 
 

“- Some of the difficulties that I am facing is the load of other subjects, especially physics and 

chemistry. As for physics I am not sure if I can get support or study guidance, I will ask about 

that.” 
 

She might find out more from her history tutor, the main contact she has at BIU Online. Her 

positive perception of the quality and helpfulness of the online tutoring is not only explained 

by her optimistic nature, but also by the person of the tutor itself: 
 

“- My relationship with the tutor is fine and everything is explained to me clearly.” 
 

Overall, she is eager to learn. And with the help of the BIU Online tutoring program, chances 

are that one day, she will indeed be able to achieve her dreams. 

 

 Fairuzs bild av studiehandledning online 
 

Fairuz is now in her first year in high school and according to herself, she is doing well - so 

well, that when she compares herself with her Swedish classmates, she believes that they 

have the same level of knowledge. The only thing that separates her from them is the 

language, which still sometimes is a challenge. But it was not always like that. Looking back, 

she identifies a number of struggles that she had in the beginning. Her determination luckily 

led to success. 
 

“- When I first came to Sweden it had been difficult for me especially with the language 

barrier. I got into the school knowing nothing and I had to learn language and pass many 

subjects within very limited time, so that I would not fall in the IM class which is usually 

associated with failure and underperformance. 
 

What scared me the most was that I would be surrounded by people who do not want to 

study [in the IM class]. I am so glad now I managed to finish the 9th grade successfully.” 
 

That success story might have not been possible without the help of the BIU. Fairuz is very 

satisfied with the online tutoring program. After receiving lessons for one year in history and 

science she says that the study counsellors are really professionals and she sees them as 

teachers. Tutors are knowledgeable and their support, even outside classes, enables her to 

achieve her educational dreams. 
 

“- From my point of view, BIU online tutoring is a wonderful invention. It is greatly helpful, 

because of the many things that a person can understand easily in the mother tongue. [...] 

With the teacher at BIU online we could go into more details in the subject and I can have 

fruitful discussions which can enhance my understanding of the subject.” 
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 Gamars bild av studiehandledning online 
 

Despite being generally optimistic about his study progress there is one big worry that keeps 

troubling Gamar’s mind: 
 

“ […] one of my small challenges is that I should not end up in IM class.” 
 

These words show his motivation that opened the door to get him into the world of BIU 

Online, which he sees as a program that provides a good opportunity to help him navigate 

through his studies. For Gamar the online tutoring has not only improved his interaction in 

class, but also unblocked the channel of a meaningful communication between him, the 

subject, and the Swedish teacher. 
 

“- With the online lessons, I was able to understand what the Swedish teacher said, simply I 

could understand the classes and become part of the class, because before online tutoring I 

used to sit like deaf people knowing nothing about the whole class. My results were always Fs 

but now I am okay. Even the subject I am studying became more interesting and I can interact 

actively during normal classes. Now I can talk about history, geography and economics.” 

 

 Nagms bild av studiehandledning online 
 

Nagm’s one-year-experience of the BIU online tutoring is defined in terms of positive 

progress in school attainment and according to his words, it is “perfect”. He further seems 

to have formed a clear opinion about the process based on his own observations: 
 

“- What I noticed when the newcomer student gets into the school, the Swedish teachers try 

to teach this newcomer, but they usually find it difficult to communicate with him/her.” 
 

Nagm is wondering why the study guidance in the mother tongue is not provided from day 

one in the school for those who do not speak Swedish. Reflecting on his own experience 

with BIU online tutoring Nagm adds: 
 

“- It [the online tutoring] is really useful, because before joining it, the Swedish teacher has 

never ever said to me ‘you are good’, but when I joined the online program, the same teacher 

started to tell me that I am getting better and doing well.” 
 

The conversation with Nagm about BIU makes him recall his educational experience in the 

transit country where he lived for three years. He describes that experience as relatively 

smooth transit, though it was a totally different language and different educational system. 
 

“- In that country, it was easier and the reason that I managed to get along with the system 

quickly can be attributed to the fact that most of the teachers in the school spoke my 

language, and that was really helpful, it did not take me long before I was able to perform just 

like the average student of that country.” 

 

 Fatimas bild av studiehandledning online 
 

Fatima’s current experience with school is not one of the most positive ones. As a 9th grade 

student, she worries about ending up in the IM class1. To avoid this, she struggles with the 

Swedish language and in keeping up with the workload of all the different subjects. In this 

context we observe that Fatima is not able to recall exactly how many subjects she is taking. 
 

“- I do not know how many [subjects] they are … they are so many. [...] I want to get into 

high school, I believe my chances are only 40%, I don't know why, maybe I will not be able to 

catch up … [silence] … sometimes before I finish one assignment, the next is showing up, 

some of them I could hardly understand.” 
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Evidently, the high demands in school are lying heavily on her shoulders. For the last year, the 

BIU has been playing a significant role of helping her cope with this. She reflects very 

positively on her experience with the BIU online tutoring. 
 

“- Joining BIU is a good opportunity for school attainment. For example, the classes of history. 

Because, when I was in the normal classes, I did not understand much, but when I started 

online tutoring, I understood everything.” 
 

As much as she acknowledges and appreciates the help she has received and is still receiving 

for history, she cannot deny that at the same time she is facing difficulties with physics and 

mathematics. Appearing a bit hopeless or detached from the idea of changing things, she 

comments on the possibility of applying for more online tutoring: 
 

“- I am not even sure if it can work with online native language tutoring, especially for physics 

and mathematics. […] I have applied for study guidance in physics in my mother tongue, but 

I think they might have forgotten me.” 
 

She might be successful in finding out more about the status of her application through her 

main contact to the BIU, which is her history tutor, to whom she maintains a good 

relationship.” 

 

Lärdomar och slutsatser: 

 

- Att få möjligheter till studiehandledning på modersmål är ett viktigt stöd på många 

plan för eleverna.  

- En övergripande slutsats är studiehandledningen spelar en stor och viktig roll för att 

eleverna ska kunna förstå ämnesinnehållet och därmed för att kunna uppnå sina 

studiemål om godkända betyg och en plats på ett ordinarie gymnasieprogram.  

- Likaså är studiehandledning en viktig nyckel för elevernas möjlighet att utveckla sitt 

svenska språk, för att skapa större lust att lära samt för att stärka elevernas 

självkänsla och självförtroende.  

- Eleverna i undersökningen är genomgående positiva till de 

studiehandledningsinsatser de erhållit via BIU Online. Eleverna lyfter spontant fram 

att de uppskattar hjälpen som studiehandledningen på modersmål inneburit. Vidare 

att studiehandledningen hjälper dem att kunna nå ett godkänt betyg samt att förstå 

studieämnet bättre. Likaså för ett antal elever fram att de känner sig bättre nu när 

de både fått stöd av en studiehandledare och samtidigt förstår mer av ämnet. 

- Med studiehandledning online på modersmål så ges eleverna möjlighet att prestera 

utifrån sin kunskapsnivå i ämnet så att språket inte blir ett avgörande hinder för 

elevernas prestationer. 

- Fler skolor och lärare måste komma med på tåget! Det är tydligt att den ”nationella 

modellen” fungerar och har stor utvecklingspotential. 
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Projekt BIU Online 2.0 i backspegeln, erfarenheter inför framtiden  
 

Vilka huvudsakliga effekter har då projekt BIU Online hittills skapat och utvecklat med 

beaktande av de utmaningar som alltjämt står för dörren inom integrations- och 

utbildningsområdet? Projektet har haft ett flertal goda effekter, vilka vi redan tagit upp i 

rapporten. Vi tycker dock att det är på sin plats att lyfta fram de effekter och 

utmaningar som vi ser som särskilt viktiga inför framtiden. 
 

 Bilden av en sammanhållen och effektiv verksamhet som utvecklats ytterligare ett steg 
 

Styrkorna i BIU Online 2.0 har varit tydliga under hela utvärderingsprocessen. 

Utvärderingen, både i dess initiala delar såväl som i dess slutliga,  ger en klar bild av 

en effektiv, flexibel och sammanhållen verksamhet. Såväl samverkansparternas som 

elevernas bedömningar av hur verksamheten löser sitt uppdrag för de enskilda 

skolorna och eleverna får genomgående höga omdömen.  
 

Utmaningarna som många av samverkansparterna står inför vad gäller att kunna 

erbjuda studiehandledning på modersmål har kunnat tillgodoses via BIU Online som 

uppges vara professionella, flexibla och snabbt kunnat tillgodose en bred efterfrågan 

på språk- och ämneskompetens. De är därför glädjande att konstatera att projektet 

skapat tydliga resultat för att öka tillgängligheten till studiehandledning på 

modersmål för såväl elever som samverkanskommuner. 
 

 Projektets långsiktiga potential handlar om strategisk implementering av BIU Online:s digitala 

lärplattform i kommuner som inte når upp till kraven på att kunna erbjuda studiehandledning 
 

Den främsta utmaningen i projektet har varit att etablera samverkan med nya 

kommuner under Corona-pandemin för att sprida kunskap om möjligheterna med 

den digitala lärplattformen och studiehandledning på modersmål via fjärr-

undervisning. Ytterst handlar detta arbete om att stödja enskilda kommuner och 

skolor att kunna nå upp till skollagens  och gymnasieförordningens  krav på att 

kunna erbjuda studiehandledning på modersmål till de elever som har rätt till 

stödet.  
 

Projektet har trots pandemin, bl.a. genom att anställa en lokal samordnare i norra 

Sverige, utvecklat samarbete med 21 av de 29 kommunerna i Norrbotten och 

Västerbotten.  Såväl rektorer som lärare lyfter fram att samarbetet skapat ökad 

tillgänglighet till kvalificerad studiehandledning såväl vad gäller språkutbud samt 

bredd på studiehandledarnas ämneskompetens. Likaså lyfter de fram att skolorna nu 

lever upp till lagkraven kring studiehandledning. Se en rektors kommentar nedan: 
 

”- Det viktigaste har varit att vi har kunnat erbjuda elever studiehandledning 

utifrån lagkrav.” Rektor. 
       

En annan viktig förutsättning och lärdom i projektet är att BIU Online:s plattform 

och metoder fungerat mycket väl i de skolor som etablerat samarbete. Såväl 

tjänstens utformning som organisation och uppföljning lovordas. Se kommentar 

nedan: 
 

”- Vi är en liten kommun. Vi har inte tillgång till studiehandledare på plats. BIU 

online har varit en fantastisk möjlighet att erbjuda studiehandledning på så 

många olika språk. Det har gått snabbt att få igång en insats. Studiehandledarna 

har varit professionella och skött uppföljningar samt kontakt med lärare bra.” 

Lärare. 
 

En samlad bedömning är således att projektet redan har skapat många goda effekter 

på kort sikt men att dess potential ligger i den framtida strategiska 

implementeringen och spridningen av metoderna till kommuner som inte når upp 

lagkraven.  


