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Föreläsningsserie

• Studiehandledning – lagstiftning och forskning

• Studiehandledning – organisering och implementering

• Modersmålsundervisning – ett steg mot flerspråkighet

• Migration och utbildning



Syfte med föreläsningen

• Att diskutera olika aspekter som är viktiga i 

organisering av studiehandledning på modersmålet

• Att lyfta vikten av samverkan och samarbete i 

organisering och planering

• Att presentera en modell för genomförandet av 

studiehandledning.



Att tänka på i organisering

• Anpassning till den enskilda elevens behov 

– kartläggning; se resurser om kartläggning på Nationellt centrum för svenska 

som andraspråks hemsida (NC, 2022)

– uppföljning (Gareis et. al. 2019)

• Vikten av samarbete och samverkan

– ”hela skolans ansvar”. 

– samordnare – en länk mellan den enskilda skolan och kommunens centrala 

enhet (Sheikhi, 2019).

• Kompetensutveckling inom studiehandledning på modersmålet

• Tydlig formulering av studiehandledarens uppdrag i skolan

• Huvudmannaansvar för skolans kvalitet

– En plan för organisering hos både huvudmannen och skolan (Sheikhi & Ucar, 

2018)

• Kontakt mellan hem och skola

• Rutiner OCH flexibilitet.  (Reath Warren, 2021).



Framgångsfaktorer i några 

undersökta kommuner

• ”Den centrala organisationen av studiehandledningen framhålls som en 

styrka av flera skäl. 

– Den ger studiehandledarna en tydlig tillhörighet och trygghet som 

yrkesgrupp. 

– Den möjliggör samordnad kompetensutveckling och kollegialt lärande.

– Vidare förenklas och effektiviseras schemaläggningen.

• Tänk på nyanlända och flerspråkiga elever som en särskild tillgång och ta 

vara på möjligheten att bidra till deras goda start och skolgång i Sverige.

• Dra nytta av studiehandledares flerspråkiga och flerkulturella 

kompetenser.

• Skapa ett systematiskt återkommande forum för dialog mellan 

skolhuvudman och rektorer där frågor om studiehandledningens 

organisation och resultat behandlas”. (Sheikhi, 2019).



Organisera studiehandledning

• Som extra anpassning

• Som särskilt stöd – i dessa fall ska ett åtgärdsprogram 

upprättas

• Studiehandledning ges efter behov (inga bestämmelser 

om hur lång period en elev ska få stödet).



Implementera studiehandledning

• Före lektionen (bra när eleven inte har kommit så 

långt i utveckling av svenska, eller saknar förkunskaper 

om ämnet)

• Under lektion (stöttning direkt under undervisning)

• Efter lektionen (positivt när eleven har kommit längre i 

utveckling av svenska och vill följa upp med 

studiehandledaren). (Skolverket, 2019)



Implementera studiehandledning

• individuellt  

• i mindre grupper (ibland språkligt homogena) 

• i större grupper, som studiestuga / språkverkstad.  

(Reath Warren, 2021, s. 85-87)



Planera studiehandledning



Natur 

(Natur och Kultur & Reath Warren, 2022)



Planera, genomföra, uppfölja 

studiehandledning



Ett pedagogiskt samtal



Fem fokus i studiehandledning

(Gareis m. fl., 2020)
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