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Sammanfattning	

Syftet med studien är att undersöka hur lärare och studiehandledare ser på användningen 
av studiehandledning på elevers modersmål inom ämnet SO. Studien riktar in sig på 
årskurserna 1-3. Vi har undersökt attityder till studiehandledning hos lärare och 
studiehandledare samt hur studiehandledning på modersmålet kan stödja 
ämnesundervisningen i ämnet SO.  

Materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem studiehandledare och tre 
klasslärare som arbetar med årskurserna 1-3 på tre olika skolor. I resultatet framgick att 
deltagarna ser studiehandledning som ett viktigt verktyg för att eleverna ska utvecklas 
kunskapsmässigt i SO-ämnet. Attityderna till studiehandledning är positiva hos deltagarna 
som dock ser en didaktisk förbättringspotential inom de organisatoriska områdena.  
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Inledning	

“Andraspråkselever är inte en homogen grupp utan lika heterogen som vilken 
annan elevgrupp som helst vad gäller bakgrund, erfarenheter, språk, 
förväntningar, värderingar, kultur och socioekonomisk status. Än viktigare är att 
de inte längre får betraktas som en egen grupp i klassen - i dagens mångkulturella 
och flerspråkiga klassrum är det de som är klassen.”  

(Gibbons, 2006:32-33) 

De senaste årens oroligheter i världen har lett till stora demografiska förändringar. Det 
speglas även i det svenska klassrummet. Skolverkets statistik visar att hösten 2015 fanns 
det över 49500 nyinvandrade elever i svensk grundskola vilket motsvarar en andel på 5,1 % 
av eleverna i grundskolan (Skolverket, 2016:2). De nyanlända eleverna förväntas att på 
kort tid lära sig ett främmande språk och en ny kultur samtidigt som de ska lära sig samma 
ämneskunskaper som sina jämnåriga klasskamrater (Bergendorff, 2014:31). För att uppnå 
ett jämlikt, demokratiskt och mångkulturellt samhälle är det viktigt att integrationen av de 
nyanlända eleverna lyckas. Det är i dagsläget ett angeläget utvecklingsområde för den 
svenska skolan eftersom forskning på området visar att nyanlända elever inte får den 
utbildning de har rätt till (Bergendorff, 2014:32). Nihad Bunar menar att det är viktigt att i 
den organisatoriska skoldebatten vara medveten om att fysisk integrering inte automatiskt 
innebär social och pedagogisk integrering. För att elever med ett annat modersmål ska få 
den likvärdiga utbildning de har rätt till krävs språklig stöttning (Bunar, 2015:4, 15). 

Det svenska skolsystemet erbjuder studiehandledning på modersmålet som en åtgärd för 
att stötta flerspråkiga elever både språkligt och ämnesmässigt. Studiehandledning innebär 
att eleven får delar av ämnesundervisningen på sitt modersmål. Studiehandledarens roll är 
att handleda elever med ett annat modersmål än svenska, undervisningen utgår ifrån 
kursplanerna i olika ämnen. Studiehandledningen utförs på både svenska och elevens 
modersmål. Det innebär att eleven kan utveckla sin svenska med hjälp av modersmålet. Vi 
vill med den här studien belysa hur klasslärare och studiehandledare upplever samarbetet 
kring studiehandledning samt vad de anser om genomförandet och vilka attityder de har 
till själva fenomenet. Vi har ett fokus på hur studiehandledningen fungerar kopplat till SO-
ämnet. För att integreras i samhället är språket en viktig del men kunskap om hur 
samhället fungerar är också av stor vikt. SO-ämnet beskriver medborgarens rättigheter och 
skyldigheter, hur landet styrs och hur man som samhällsmedborgare kan påverka. SO-
ämnet ställer även höga språkliga krav på eleverna eftersom de inom ämnet ska öva på att 
argumentera och diskutera. I läroplanens syfte med undervisning inom samhällskunskap 
står det bland annat att eleven ska stimuleras till att engagera sig och delta i 
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meningsutbyten om samhällsfrågor. Det står även att eleven genom undervisningen ska 
utveckla sin förmåga till att uttrycka och värdera olika ståndpunkter samt argumentera 
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Lgr11:199, 200). 

Det sägs att skolan är en avbild av samhället i stort. För att få till en förändring i samhället 
måste vi börja i skolan. I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står det att läraren 
ska “ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande” samt att “Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i 
sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lgr11:14). I flera undersökningar som gjorts 
kring skolintroduktion av nyanlända elever framkommer det att undervisning på 
modersmålet är en avgörande resurs (Blob, 2004:32). Studiehandledning på modersmålet 
blir därav ett viktigt verktyg att använda sig av. Under studiehandledningen lär sig de 
nyanlända eleverna inte bara det svenska språket utan möter även den nya kulturen vilket 
blir en viktig del i integreringen. 
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Syfte	

Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer undersöka hur studiehandledare och 
klasslärare tänker kring arbetet med studiehandledning på modersmålet inom ämnet SO. 
Studien undersöker även åsikter och attityder till studiehandledning hos klasslärare och 
studiehandledare som arbetar med studiehandledning på modersmålet.  

 

Frågeställningar	

- Hur samarbetar studiehandledarna och klasslärarna kring studiehandledning på 
modersmålet? 

 
- På vilket sätt stödjer studiehandledning på modersmålet ämnesundervisningen 

inom SO-ämnet? 
 

- Vilka attityder har studiehandledarna och klasslärarna till studiehandledning på 
modersmålet? 
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Bakgrund	

Särskild undervisning för elever med annat modersmål än svenska realiserades först 1968. 
Orsaken till det var den ökade arbetskraftsinvandringen. Tillväxten av invånare med annat 
modersmål än svenska bidrog till utvecklingen av modersmålsundervisning och ämnet 
svenska som andraspråk (Fridlund, 2011:19, 26). Som ytterligare en språk- och 
kunskapsstödjande åtgärd implementerades studiehandledning på modersmålet i svensk 
skola genom Lgr80 (Lgr80:59). De senaste åren har antalet flerspråkiga elever i den 
svenska skolan ökat kraftigt, idag är var femte elev i grundskolan flerspråkig (Skolverket, 
2015b:7). I dagens skola erbjuds flerspråkiga elever modersmålsundervisning under sju år. 
Undervisning i Svenska som andraspråk samt studiehandledning på modersmålet erbjuds 
vid behov (Axelsson, 2013:547). 

 

Skolverkets statistik visar att elever med utländsk bakgrund uppnår sämre skolresultat 
jämfört med elever med svensk bakgrund (Skolverket, 2015a:4). Blob menar dock att det 
finns flera språkinsatser som, om de införs tidigt, kan minska skillnaderna i elevernas 
resultat exempelvis viss ämnesundervisning på modersmålet. Studiehandledning på 
modersmålet är en sådan form av språkinsats. Den hjälper eleverna att utveckla sin 
flerspråkiga identitet samt deras ämneskunskaper (Blob, 2004:10, 11). Åtgärden är riktad 
till nyanlända elever för att de ska kunna fortsätta sin kunskapsutveckling samtidigt som 
de lär sig svenska (Skolverket, 2014:16). Studiehandledning är också ett verktyg för att 
jämföra ord och begrepp mellan språken (Bergendorff, 2014:42). Stödinsatsen bedrivs i 
grundskolan och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer och ges till elever som 
riskerar att ej uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen på grund av språksvårigheter 
(Skolverket, 2015b:7,12). 2009 genomförde Skolinspektionen en granskning av utbildning 
riktad till nyanlända elever. Utredningen lyfter fram forskning som menar att 
studiehandledning på modersmålet är en viktig stödåtgärd för elever i behov av det 
(Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 2009:10). Samtidigt visade utredningen på 
allvarliga brister inom utförandet av studiehandledning. Det framkom att det fanns stora 
variationer i kompetens och arbetssätt på skolorna (Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning, 2009:29) Bergendorff nämner även andra brister som har påvisats i 
rapporter om skolors mottagande av nyanlända elever. De kretsar kring att elevernas 
kunskaper inte kartläggs i tillräcklig grad samt att ett alltför stort fokus handlar om att de 
ska lära sig svenska på bekostnad av ämnesundervisningen. Det riktas även kritik mot att 
studiehandledning på modersmål används i alldeles för låg utsträckning (Bergendorff, 
2014:33-34). 
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Studiehandledning på modersmålet, alternativt tidigare undervisningsspråk, regleras i 
skolförordningen. Den kan utföras antingen inom den ordinarie undervisningen i form av 
extra anpassningar eller i form av särskilt stöd. Åtgärden ska pågå under så lång tid som 
det behövs samt ske regelbundet. För att se om åtgärden har effekt är det viktigt att 
studiehandledaren och ämnesläraren kontinuerligt utvärderar insatsen (Skolverket, 
2015b:10, 16, 18). Studiehandledarens ansvar är att stödja eleverna i att nå 
kunskapskraven medan ämnesläraren ansvarar för själva ämnesundervisningen och 
bedömningen av elevens kunskaper (Skolverket, 2015b:35). Under effektiv 
studiehandledning använder man sig av både elevens modersmål och svenska. 
Studiehandledningen kan genomföras på flera olika sätt beroende på vad syftet är. Den 
kan utföras som en förberedelse inför lektioner, som stöd under pågående lektion eller som 
efterarbete av en lektion. För att åtgärden ska ge resultat är det viktigt att ämneslärare och 
studiehandledaren har gemensam planeringstid så att syftet med handledningen är tydligt 
för alla inblandade (Skolverket, 2015b:21, Axelsson, 2015:120). Bäst resultat av 
studiehandledningen nås om handledaren utöver sina språkkunskaper även besitter 
relevanta ämneskunskaper (Bergendorff, 2014:42).  

 

Strukturen på studiehandledningen skiljer sig mellan olika ämnen. Varje ämne har sitt 
karaktäristiska innehåll och språkbruk. Inom SO-ämnena möter eleverna berättande, 
beskrivande och argumenterande texter där det är viktigt att eleven kan beskriva, förklara, 
analysera, tolka och värdera. De behöver använda sig av ett jämförande perspektiv och ett 
kritiskt förhållningssätt Vid studiehandledning i dessa ämnen är det även viktigt att 
studiehandledaren hjälper eleven att se på ämnet utifrån ett svenskt perspektiv och 
jämföra detta med tidigare erfarenheter (Skolverket, 2015b:27-30).  

 

Det finns inga krav angivna för vilken utbildning en studiehandledare måste ha. Det är upp 
till rektorn att tillsätta en lämplig person som studiehandledare (Skolverket, 2015b:32). 
Tillgången på studiehandledare som har goda kvalifikationer är dock begränsad. I 
dagsläget finns ingen lärarutbildning för studiehandledare vilket gör det svårt att få en 
likvärdig kompetens nationellt. För att öka tillgången av studiehandledare pågår försök till 
samverkan kommuner emellan där studiehandledare finns tillgängliga på distans (Bunar, 
2015:19). Skolverket (2015b:36) har utarbetat fem punkter som karaktäriserar skolor som 
framgångsrikt utformat studiehandledning på modersmålet:     

• Studiehandledningen grundas i en bedömning av elevens språk- och 
ämneskunskaper. 

• Insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov.     
• Skolan har kompetens om flerspråkighet.     
• Samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare. 
• Undervisningen växlar mellan elevens modersmål och svenska. 
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Begrepp	

Flerspråkighet kan innebära allt från att behärska två ̊ eller flera språk lika bra som en 
infödd till att endast kunna använda sina olika språk i vissa situationer eller för vissa 
ändamål (Skolverket, 2015b). 

Nyanländ elev en elev som invandrat till Sverige av olika skäl och som saknar 
grundläggande kunskaper i det svenska språket. Eleven kommer till Sverige strax före 
skolstart eller är i skolåldern. Man anses inte längre vara nyanländ efter 4 års skolgång i 
landet (Bunar, 2015:9). 

Studiehandledare kallas den som ger handledning på̊ modersmålet i andra ämnen än 
ämnet modersmål. Undervisningen utgår ifrån kurs- eller ämnesplanerna i olika ämnen 
(Skolverket, 2015b:32). 
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Metod	

För att svara på studiens frågeställningar genomfördes intervjuer med studiehandledare 
och klasslärare. Line Christoffersen och Asbjorn Johannessen (2015:84) menar att 
kvalitativa intervjuer är fördelaktiga när man vill lyfta fram deltagarnas erfarenheter och 
uppfattningar samt skapa förståelse för komplexa sociala situationer. 

 

Insamlingsmetod	

Studiens insamlingsmetod är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa 
intervjuer innebär ett fokus på deltagarens egna uppfattningar och åsikter (Bryman, 
2011:413). För att få fram deltagarens tankar kan man i en kvalitativ intervju vara flexibel 
med ordningen på frågorna i intervjuguiden samt ställa följdfrågor, vilket kan resultera i 
en mer följsam intervju. Syftet med en kvalitativ intervju är att få fram beskrivande och 
utförliga svar (Bryman, 2011:413). Vi har i våra semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
utgått från en intervjuguide med 21 frågor (bilaga 1) men varit flexibla gällande frågornas 
ordning samt ställt följdfrågor. Några exempel på följdfrågor är: hur skiljer sig upplägget 
av studiehandledningen beroende på om det är språk- eller ämnesstöd som eleven 
behöver? Finns det någon fördel med att man börjar med SO i början av 
studiehandledningen jämfört med andra ämnen? Har du någon tid för att ge feedback till 
klassläraren? Händer det att du träffar andra studiehandledare och diskuterar ert 
uppdrag? Gör du mycket material själv (studiehandledare)? samt uppföljande frågor för att 
kontrollera att vi uppfattat deltagarnas svar korrekt. De flesta frågorna var riktade till både 
klasslärare och studiehandledare dock var en fråga endast riktad till studiehandledare 
(fråga 14). Den gick ut på att jämföra förutsättningar på olika skolor i arbetet med 
studiehandledning. 

 

Forskningsetik	

Inför intervjuerna skickades ett missivbrev (bilaga 2) till aktuella rektorer som i sin tur 
vidarebefordrade det till potentiella deltagare. I undersökningen har vi följt 
vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande etiska principer. Kraven är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). 
Principerna innebär att deltagarna har informerats om studiens syfte, de har frivilligt valt 
att delta samt att de garanteras anonymitet. Det insamlade materialet får endast användas 
för forskning. I beslutet att delta eller avbryta sitt deltagande får inga påtryckningar 
förekomma. Innan varje intervju påbörjades tillfrågades deltagarna om intervjun fick 
spelas in. De informerades även om sin rätt att avbryta intervjun när som helst och sin 
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anonymitet. Materialet som samlades in behandlades konfidentiellt och deltagarnas namn, 
samt namn på skolor och kommuner, anonymiserades. Studiehandledarna benämns ST1, 
ST2, ST3, ST4 samt ST5 och klasslärarna benämns KL1, KL2 och KL3.  

 

Urval	

I undersökningen valde vi ut deltagare som arbetar med studiehandledning på elevers 
modersmål samt klasslärare som har elever som får studiehandledning. Valet att intervjua 
både studiehandledare och klasslärare gjordes för att belysa studiehandledningen från två 
perspektiv. Urvalet kan beskrivas som ett kriteriebaserat urval vilket innebär att 
deltagarna väljs ut efter specifika kriterier som uppfyller studiens syfte (Christoffersen & 
Johannessen, 2015:56). En begränsning som gjordes var en inriktning på deltagare som 
arbetar med studiehandledning på lågstadiet eftersom vi själva kommer att arbeta inom 
det åldersspannet. En målsättning var att klasslärarna skulle undervisa i SO-ämnet 
eftersom vi anser att det är ett viktigt ämne för integration samt att det är ett ämne som 
innehåller många abstrakta begrepp som kan behöva översättas och förklaras. För att hitta 
deltagare användes snöbollsmetoden som innebär att man tar kontakt med personer som 
har stor kunskap inom området man vill undersöka för att på så sätt komma i kontakt med 
relevanta deltagare (Christoffersen & Johannessen, 2015:55). Vi hade svårigheter att hitta 
deltagare som uppfyllde våra kriterier. Orsakerna till det var inriktningen mot de yngre 
åldrarna samt att studien genomfördes samtidigt som de nationella proven vilket innebär 
en ökad arbetsbörda för många lärare. Många av de skolor som kontaktades hade ett större 
elevunderlag som fick studiehandledning i mellanstadiet eller högre årskurser. 

 

Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor i två medelstora kommuner i Sverige. 
Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer, tre intervjuer med kvinnliga klasslärare i 
årskurserna 2-3, samt fem intervjuer med studiehandledare varav tre var män och två var 
kvinnor. Antalet intervjuer beror dels på studiens omfattning och dels på svårigheterna att 
få tag på deltagare. Samtliga klasslärare hade lärarutbildning och flera års erfarenhet av att 
arbeta som lärare. De flesta av studiehandledarna hade även de en lärarutbildning. 
Samtliga studiehandledare arbetade också som modersmålslärare i ett eller flera språk. 
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Tabell	över	deltagarna	

Deltagare Yrke Utbildning  Antal 
yrkesverksamma år 

KL1 Klasslärare Lärarutbildning 15 år 

KL2 Klasslärare Lärarutbildning 7 år 

KL3 Klasslärare Lärarutbildning 3 år 

ST1 Studiehandledare Universitetsutbildning 
inom ett annat 
område 

4 år 

ST2 Studiehandledare Pedagogisk utbildning 6 år 

ST3 Studiehandledare Lärarutbildning 4 år 

ST4 Studiehandledare Gymnasieutbildning  

ST5 Studiehandledare Lärarutbildning  

 

 

Analysmetod	

För att få reda på hur studiehandledare och klasslärare ser på studiehandledning som 
åtgärd utgår bearbetningen av det insamlade materialet från en fenomenologisk kvalitativ 
ansats. Fenomenologin syftar till att undersöka och beskriva människors erfarenheter av 
olika fenomen. Fenomenologisk analys tar sin utgångspunkt i att det är människan som 
skapar verkligheten (Christoffersen & Johannessen, 2015:113-114). Analysmetoden valdes 
eftersom datainsamlingen bestod av intervjuer med enskilda deltagares uppfattningar av 
studiehandledning som fenomen. En fenomenologisk innehållsanalys består av fyra steg. 
Det första steget handlar om att se helheten i materialet och skaffa sig en överblick över 
centrala teman. Det andra steget handlar om att koda materialet, genom att markera 
återkommande relevanta kodord. Kodorden kan även färgmarkeras efter olika teman som 
växer fram. I det tredje steget lyfter man ut det kodade materialet för att systematiskt 
strukturera det i olika kategorier. Slutligen sammanfattas materialet man kategoriserat för 
att komma fram till ett resultat som man sedan jämför med det ursprungliga materialet för 
att värdera relevansen (Christoffersen & Johannessen, 2015:115-120). Våra egna 
värderingar och erfarenheter och deras påverkan är något vi måste vara medvetna om 
genom hela forskningsprocessen. Vid en fenomenologisk innehållsanalys tolkar forskaren 
datamaterialet och vill förstå den djupare meningen hos deltagarnas erfarenheter. Man 
analyserar meningsinnehållet (Christoffersen & Johannessen, 2015:114). 
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Tillvägagångssätt	

Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor i två medelstora kommuner i Sverige. Vid 
varje intervju deltog en deltagare och en intervjuare. Alla intervjuer utom en spelades in 
med hjälp av ljudupptagning innan de transkriberades. En deltagare ville inte bli inspelad 
under intervjun, vi valde därför att anteckna den deltagarens svar. Varje intervju tog 
ungefär 30 minuter. Vid utförandet av intervjuerna tog vi hänsyn till Christoffersen och 
Johannesens (2015:86-87) ideér om hur intervjuer bör struktureras. Vi inledde 
intervjuerna med att presentera syftet med uppsatsen. Därefter informerades deltagarna 
om sin anonymitet samt sina rättigheter vid deltagandet i studien. Intervjun inleddes 
sedan med frågor av enklare karaktär för att efter det gå in på själva temat. Merparten av 
intervjun bestod av fokusfrågor vilka syftar till att besvara studiens frågeställningar. I den 
delen uppkom även följdfrågor. I slutet av intervjun lyftes frågan om deltagaren hade 
något mer att tillägga och sedan rundades intervjun av. 

 

Intervjuerna transkriberades allt eftersom de genomfördes. Vi ville få en så korrekt 
rekonstruktion av intervjuerna som möjligt och även möjlighet att kunna komplettera med 
information som inte fångades på ljudupptagningen så som visning av material samt 
gester. En annan fördel med att transkribera direkt efter genomförd intervju var att vi 
kunde ta vara på våra reflektioner vid resterande intervjuer, exempelvis ordningen på 
frågorna samt följdfrågor. Bengt Starrin och Barbro Renck (1996:96) menar att det är 
idealt att börja analysera varje intervju direkt efter att den är genomförd. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant i sin helhet för att inte gå miste om värdefull information. 
Christina Back och Carina Berterö (2015:152) skriver att hela intervjun ska transkriberas 
ordagrant, här ingår alltså även frågorna. Michael Tholander & Asta Thunqvist Cekaite 
(2015:197, 203) menar att det är viktigt att vara så noggrann som möjligt eftersom man 
annars riskerar att missa detaljer som är viktiga för deltagarna. De lyfter även att för att 
kunna genomföra konsekventa analyser av allt material är det viktigt att man väljer en nivå 
av noggrannhet i sin transkribering och sedan står fast vid den. Redan under 
transkriberingen påbörjas analysarbetet. 

 

Efter transkriberingen av intervjuerna analyserades det insamlade materialet. Vi började 
med att lyssna och läsa igenom intervjuerna ett flertal gånger. Därefter bearbetades 
materialet genom att skriva fram olika kodord som återkom i intervjuerna. De olika 
kodorden färgkodades i olika teman som växte fram under analysen. I analysen av det 
insamlade materialet fann vi sju teman. Efter att ha gått igenom materialet ytterligare 
sammanställdes de till fyra olika kategorier, eftersom flera teman gick in i varandra. 
Kategorierna benämndes: organisation, SO-didaktik, attityder till studiehandledning samt 
genomförande. 
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Metoddiskussion	

Genom fenomenologin vill vi lyfta fram våra deltagares erfarenheter kring fenomenet 
studiehandledning på modersmål. För att lyckas med det krävs det att vi är medvetna om 
våra egna förutfattade meningar och inte låter dem påverka under intervjuerna och 
analysen (Stensmo, 2002:108-109). Det är en svår uppgift men eftersom vi varit två som 
genomfört studien har vi kunnat diskutera de frågorna genomgående. Det faktum att vi 
varit två som genomfört studien har också varit ett stöd i genomförandet av intervjuerna 
samt analysen eftersom vi båda är ovana intervjuare. Christoffersen och Johannessen 
(2015:85) nämner att det är en fördel att alla deltagarna får samma frågor om man är flera 
intervjuare. Vi har försökt hålla oss till intervjuguiden men viss skillnad i vilka följdfrågor 
som ställts har ändå uppstått för att fånga den enskilde deltagarens erfarenheter och 
åsikter. 

 

För att få en ökad validitet av resultatet skulle vi ha kunnat komplettera intervjuerna med 
observationer av undervisningen. Det blev svårt att göra i realiteten eftersom studien är av 
en mindre karaktär. Christoffersen och Johannessen (2015:83) lyfter dock faktumet att det 
är svårt att genom observationer få fram människors tankar och känslor, för att få reda på 
det krävs samtal. Kvalitativ intervju kan ses som ett samtal där en dialog kring 
intervjuarens frågor uppstår. Vid intervjuer ges deltagarna större frihet att uttrycka sig än 
vid användning av en enkät eller ett frågeformulär. En annan fördel med intervjuer är att 
de är möjligt att rekonstruera händelser, vilket är svårt med andra datainsamlingsmetoder. 
Christoffersen och Johannessen menar att människors kunskap ofta är situationsbestämd 
och att intervjuer i hög grad är en social situation. Sociala fenomen är komplexa men med 
hjälp av kvalitativa intervjuer är det möjligt att utforska dem (2015:84). Vid 
semistrukturerade intervjuer svarar deltagarna med egna ord och deltagarnas svar visar 
hur de har uppfattat frågorna (Christoffersen & Johannessen, 2015:85). Vid den intervju 
där vi inte spelade in deltagaren skrevs anteckningar under intervjun. Konsekvensen blev 
att den intervjun inte gick att analysera ordagrant. Ibland upplevde vi även att deltagarna 
missuppfattade frågorna ofta till följd av språksvårigheter. Det gick dock att komma runt 
genom att ställa följdfrågor och omformulera frågorna efter behov. Något vi båda upplevde 
under intervjuerna var att vi uppmuntrade och höll med deltagarna till viss grad för att 
locka dem till att fortsätta prata. Starrin & Renck (1996:73) menar att en fördel med 
engångsintervjuer, vilket vi använt oss av, kan vara att deltagaren kan öppna sig mer 
eftersom hen inte kommer att träffa intervjuaren igen. Nackdelen blir dock att man inte 
kan inhämta ytterligare information från deltagarna. 
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Teori	

Det insamlade materialet analyserades utifrån den sociokulturella teorin. Den 
sociokulturella teorin menar att all utveckling sker i en social kontext (Gibbons, 2006:26-
27). En persons språk och handlingar kan bara förstås om de kopplas till den aktuella 
kontexten (Jakobsson, 2012:153). Roger Säljö menar att inom det sociokulturella 
perspektivet är kommunikation centralt för att ett lärande ska äga rum. Han poängterar 
också hur kontexten påverkar vår kommunikation och hur vi formas efter de interaktiva 
och kommunikativa förlopp som pågår runt om oss och som ger oss inbyggda perspektiv 
på omvärlden och förhållningssätt till den (2014:37). Kommunikation och 
språkanvändning är i ett sociokulturellt perspektiv helt centrala och är en förutsättning för 
lärande. Det är själva länken mellan elev och omgivning (Säljö, 2014:67). Det 
sociokulturella perspektivet beskriver människan i ständig utveckling. I samspelet med 
andra kan vi hela tiden lära oss något nytt. Utvecklingen kan också ske genom att man ser 
nya mönster inom redan behärskade intellektuella områden (Säljö, 2014:119). Säljö menar 
att kunskap inom det sociokulturella perspektivet är något man använder. Det räcker inte 
med att besitta kunskaperna teoretiskt utan man behöver även kunna anpassa och 
använda dem i vardagliga situationer (2014:125).  

 

Axelsson beskriver en modell av Mariani (se bild) där undervisningen och lärandet delas in 
i fyra zoner utifrån två faktorer, den kognitiva utmaningen eleven möter i undervisningen 
samt vilken stöttning som erbjuds. Det bästa inlärningsklimatet ges i ett klassrum med hög 
kognitiv utmaning för eleverna samtidigt som de erbjuds omfattande stöttning. Det kan 
översättas till att eleverna befinner sig i sin utvecklingszon. Är det däremot svåra uppgifter 
utan adekvat stöttning leder det ofta till frustration hos eleverna. Möter de istället en liten 
utmaning är risken att eleverna blir uttråkade och omotiverade. Är uppgifterna lätta och 
eleverna dessutom möter mycket stöttning riskerar de att hamna i en trygghetszon där de 
varken lär sig så mycket eller blir särskilt självständiga (Axelsson, 2015:87). Det är viktigt 
att man som lärare är medveten om elevernas nivå och vilket behov av stöd de har när man 
planerar sin undervisning. I den sociokulturella teorin använder man sig av Lev Vygotskys 
centrala begrepp zonen för den närmsta utvecklingen (Zone of Proximal Development, 
ZPD) vilket innebär den kognitiva utveckling som är möjlig om man får stöttning 
(scaffolding) från någon med lite mer kunskap inom området (Gibbons, 2006:26-27). 
Jakobsson beskriver det som att elever genom en språkutvecklande interaktion, där de 
stöttar varandra, kan få en större förståelse för ämnesinnehållet (Jakobsson, 2012:166). 
Enligt den sociokulturella teorin sker alltså lärande i sociala kontexter genom interaktion 
med andra vilket är något som Gibbons lyfter fram som språkutvecklande (Gibbons, 
2006:26-27). 
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Axelsson, 2015:88 

 

För att knyta den sociokulturella teorin till studien kan man se studiehandledningen som 
den stöttning en andraspråkselev kan behöva för att befinna sig i sin proximala 
utvecklingszon, både ämnesmässigt men även språkmässigt. Samtidigt handlar det 
sociokulturella perspektivet mycket om interaktion. Ett vanligt arbetssätt är arbete i 
mindre grupper. Om studiehandledningen sker utanför klassrummet kan det därför ses 
som en nackdel då eleven går miste om interaktion med andra elever. I analysen av 
intervjuerna med klasslärare och studiehandledare kan vi utröna om de utgår från det 
sociokulturella perspektivet i arbetet med studiehandledning. Dessutom får vi reda på hur 
de pratar om studiehandledningen och sina kollegor vilket kan påverka effekten av 
studiehandledningen genom hur samarbetet fungerar. 

 

Inom ämnesdidaktiken förekommer en modell som lyfter fram didaktiken i 
undervisningen genom att visa på kopplingen mellan lärare, elev och ämnesinnehåll, den 
så kallade didaktiska triangeln. Christina Odenstad (2014:14-15) har utarbetat en utökad 
version av modellen (se bild) där hon även lyfter fram samhället, skolans och läroplanens 
påverkan på undervisningen i klassrummet. I studien kan man relatera det till hur lärare 
och skolan som organisation ska arbeta för att elever med ett annat modersmål ska nå 
kunskapsmålen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odenstad, 2014:15 
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Tidigare	forskning	

Bunar (2015:19) beskriver studiehandledning och kartläggning som två väldigt outforskade 
områden som samtidigt beskrivs som nyckelfaktorer för att nyanlända ska nå 
skolframgång. Tidigare forskning som har bedrivits på området har främst undersökt äldre 
elever. I tidigare forskning lyfter vi fram studier som undersöker språkets betydelse för SO-
ämnet, hur språk och lärande hänger ihop samt studiehandledning som åtgärd. 

 

Språkets	betydelse	för	SO-ämnet	

Odenstad (2010:61, 132) har genomfört en studie där hon analyserade gymnasielärares 
skriftliga prov i ämnet samhällskunskap. I studien samlade hon in dokument i form av 
skriftliga prov i samhällskunskap, nationella och lokala styrdokument samt enkäter från 
lärare. I sin analys av proven fann hon tre ämnesdidaktiska profiler. Samhällskunskapen 
som ett orienteringsämne, analysämne samt diskussionsämne. Med orienteringsämne 
menas att man hjälper eleverna att orientera sig i samhället genom att ge eleverna kunskap 
om hur samhället är uppbyggt. Samhällskunskap som analysämne innebär att man 
utvecklar elevernas förmåga till att förklara och analysera orsaker och konsekvenser samt 
kunna jämföra olika fenomen och dess för- och nackdelar. Eftersom man lär eleverna att ta 
ställning till, motivera, reflektera och argumentera kring olika ståndpunkter är 
samhällskunskapen också ett diskussionsämne. Vilken av de tre ämnesdidaktiska 
profilerna som är aktuell beror på vilket kunskapsområde inom samhällskunskapen som 
man jobbar med. 

 

Inger Gröning har kartlagt andraspråkselever och deras inlärning. I en av hennes studier 
undersökte hon tvåspråkiga elevers språk- och lärandevillkor i grundskolan. Fokus i 
undersökningen låg på elevernas språkbakgrund, deras deltagande i tvåspråkig 
undervisning, kunskaper i svenska och i SO-ämnet samt kamratrelationer. Studien 
genomfördes med hjälp av observationer, skriftliga frågor, språkliga bedömningar och 
lärarskattningar. Resultatet av hennes studie visade på en samstämmighet mellan 
elevernas kunskaper i det svenska språket och deras ämnesrelaterade prestationer. 
Majoriteten av andraspråkseleverna bedömdes ligga på en låg nivå alternativt mellannivå 
inom SO-ämnet jämfört med elever med svenska som modersmål som till största del 
befann sig på en mellannivå eller högre. Det visade sig att elevernas kunskapsnivå i SO-
ämnet var samstämmiga med elevernas behärskning av svenska språket. Hade eleverna en 
låg kunskapsnivå i SO-ämnet hade de även en låg språknivå i svenska samtidigt som de 
elever med hög kunskapsnivå i SO-ämnet hade goda språkkunskaper i svenska språket. 
Gröning drar slutsatsen att det krävs åldersadekvata språkkunskaper i 
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undervisningsspråket för att eleverna ska ha möjlighet att ta till sig undervisningen samt 
redovisa sina ämneskunskaper i skolan på ett rättvist sätt (Gröning, 2006:20-21).  

 

I en studie av Yan Wang, Joyce Many och Larry Krumenaker genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med en SO-lärare i årskurs nio som hade andraspråkselever i 
sin klass. Studien innehöll även observationer av lärarens undervisning samt 
dokumentanalys av lektionsplaneringar och elevarbeten (Wang, Many & Krumenaker, 
2008:73-74). Resultatet visade att integreringen av elever med ett annat modersmål 
medförde förändringar i lärarens undervisning vilket visade sig exempelvis genom fler 
grupparbeten för eleverna. Läraren anpassade även sina instruktioner för att möta behovet 
hos andraspråkseleverna och på så sätt underlättade han elevernas förståelse för 
innehållet. Det gjordes dock på bekostnad av den kognitiva nivån och den kritiska 
analysen. Wang, Many och Krumenakers analys är att en fungerande integrerad 
undervisning som utmanar alla elever möjliggörs om skolan använder sig av integrerande 
åtgärder. Exempelvis att utbilda ämneslärarna språkligt samt möjliggöra samundervisning 
för ämneslärare och lärare i Svenska som andraspråk. En differentierad instruktion samt 
tvåspråkigt material i tvåspråkiga grupper är också exempel på integrerande åtgärder 
(Wang, Many & Krumenaker 2008:82). 

 

I en kanadensisk studie intervjuades samt observerades två Kanadensiska SO-lärare i 
årskurs 10 samt några av deras elever. Fokus i studien låg på de utmaningar 
andraspråkselever möter inom SO-undervisningen, framförallt språkligt och 
ämnesmässigt men även kulturellt. Man undersökte även hur dessa utmaningar 
hanterades av lärarna (Duff, 2001:111). I den observerade SO-kursen krävdes det inte bara 
ett akademiskt skolspråk och ämneskunskap för att delta i klassrumsdiskussionerna. Det 
visade sig även behövas kulturell kunskap, i det här fallet om Nordamerikansk 
populärkultur. Undervisningsmetoder som fungerar effektivt för elever med engelska som 
modersmål såsom öppna diskussioner och debatter, visade sig mindre effektivt för 
andraspråkselever. För andraspråkseleverna innebar undervisningen stora utmaningar då 
de saknade den engelska kulturbakgrunden, inte fick tillräcklig språklig stöttning samt ofta 
hade lågt självförtroende. Patricia Duff menar att andraspråkselever kan stöttas i 
undervisningen genom att läraren använder bildstöd, långsamt tal samt individuella 
anpassningar (Duff, 2001:120-122). 

 

Språk	och	lärande	

Jim Cummins forskning kring andraspråksinlärning delar upp språkinlärningen i två 
register: Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) och Cognitve Academic 
Language Proficiency (CALP). Det första registret innehåller ett kontextbundet 
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vardagsspråk som tar mellan 1 till 2 år att lära sig. Det andra registret ställer högre krav på 
inläraren eftersom det liknar skriftspråket samt inte baseras på kontexten i lika hög grad. 
Det är detta register som krävs för att klara av undervisningen i skolan. Forskning visar att 
inlärningen av CALP tar 5 till 7 år (Cummins, 2000:57-58). När lärare bedömer elevers 
språkkunskaper är det viktigt att vara medveten om de två olika registren. En felaktig 
bedömning av en elevs språknivå påverkar även bedömningen av ämneskunskaperna 
negativt (Cummins, 2000:146). 

 

Wayne Thomas och Virginia Collier följde ett stort antal andraspråkselever från 
förskoleklass upp till gymnasiet och jämförde deras kunskapsresultat med genomsnittliga 
resultat hos elever med engelska som modersmål. Studien rörde grundläggande ämnen där 
även SO-ämnet ingår och pågick mellan 1982-1996 med 42 000 elever som deltagare. 
Resultatet blev vår tids största databas kring minoritetselevers skolresultat. Thomas och 
Collier analyserade vidare kunskapsresultaten kopplat till vilken skolform eleverna deltog 
i. Studien kunde även visa hur lång tid det tar att behärska ett andraspråk som fungerar 
inom skolvärlden. Det tog nyanlända elever i åldrarna 8-11 år, med tidigare skolbakgrund, 
5-7 år att klara av kunskapsmässiga mål på sitt andraspråk. Urvalet av elever som 
kartlades bestod av elever som bedömdes ligga på en ålderadekvat kunskapsnivå eller 
högre. För elever som var yngre och helt utan tidigare skolundervisning på sitt förstaspråk, 
kunde det ta 7-10 år att nå kunskapskraven. Slutsatsen var att undervisning på elevers 
modersmål är en förutsättning för att nå skolframgång. Dessutom visar resultatet att 
språkstöttning inte får bli en kortsiktig satsning eftersom det behövs minst fyra år för att 
nå en åldersadekvat språknivå på andraspråket. En annan viktig upptäckt i studien var att 
yngre elever ofta gör snabba språkliga framsteg de första åren vilket kan leda till att de får 
mindre stöd på sitt förstaspråk. Det leder till stora konsekvenser i elevernas måluppfyllelse 
sett i ett längre perspektiv. Utan språklig stöttning sjunker måluppfyllelsen i takt med att 
den språkliga kunskapen inte räcker till när ämneskunskaperna blir alltmer komplexa 
(Thomas och Collier 1997:33-35). 

 

Vilket förstaspråk eleven har påverkar inte utvecklingen av andraspråket. Det som 
påverkar är istället hur mycket kognitiv och ämnesmässig kunskap eleven har eller får i sitt 
förstaspråk (Thomas och Collier 1997:38). Den starkaste faktorn, som även står över 
socioekonomisk bakgrund, för nyanländas måluppfyllelse inom skolan är mängden formell 
undervisning i deras förstaspråk. När en elev får möjlighet att lära sig på två språk kan hen 
dra nytta av tidigare erfarenheter och kunskaper exempelvis inom literacy och överföra det 
till sitt andraspråk. Undervisas eleven däremot endast på sitt andraspråk sker det på 
bekostnad av kognitiv och ämnesrelaterad utveckling vilket blir extremt svårt att ta igen 
(Thomas och Collier 1997:39, 41). Flerspråkiga elever som undervisas och utmanas 
kognitivt på båda språken når bättre kognitiva resultat vid 11-12 års ålder än enspråkiga 
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elever (Thomas och Collier 1997:39, 43). Sveriges skolsystem skiljer sig på många punkter 
från det amerikanska skolsystemet som exempelvis erbjuder tvåspråkiga klasser. Det 
innebär att det kan vara svårt att generalisera vissa resultat då det inte finns motsvarande 
skolformer i Sverige. De grundläggande resultaten angående andraspråksinlärning och 
ämnesutveckling är dock överförbara till utbildning av andraspråkselever världen över, 
speciellt med tanke på att det är den mest omfattande undersökningen som gjorts på 
området. 

 

Thomas och Colliers omfattande longitudinella studie visar hur viktigt det är att eleverna 
får utvecklas ämnesmässigt och kognitivt parallellt med att de lär sig ett nytt språk. 
Studien lyfter tre faktorer som påverkar en långsiktig skolframgång för elever med ett 
annat modersmål än majoritetsspråket. Den första faktorn poängterar hur viktigt det är att 
eleverna möter kognitivt utvecklande uppgifter, på elevens kunskapsmässiga nivå, både på 
sitt modersmål men även när de undervisas på sitt andraspråk. Den andra faktorn är att 
undervisningen präglas av interaktion där man använder metoder som till exempel CL 
(cooperative learning) som en strategi vid grupparbeten. Genom att dessutom arbeta 
tematiskt, autentiskt och ämnesöverskridande kan eleverna dra nytta av sina kompetenser 
och livserfarenheter i ett större sammanhang där problemlösning intar en central roll. 
Syftet är att språkutvecklingen ska ske parallellt med ämnesutvecklingen. Den tredje 
faktorn handlar om att skapa en kontext där flerspråkighet är en resurs, exempelvis genom 
att skolorna satsar på tvåspråkig personal (Thomas och Collier, 1997:15-16).  

 

I en brittisk fallstudie av Cressida Jupp undersöktes hur hon som språkstödjande lärare 
samarbetade med ämnesläraren under en termin i arbetet med flerspråkiga elever. 
Eleverna var i åldrarna 6-7 år och arbetade kring temat väder (Jupp, 1996:40). Jupp 
menar att det kollegiala arbetssätt där hon som språklärare arbetar tillsammans med 
ämnesläraren inne i klassrummet har många fördelar både för eleverna och för lärarna. 
Några fördelar för eleverna är att språkundervisningen kan ges vid behov och är direkt 
kopplad till det specifika ämnesrelaterade innehållet. Det ger eleverna en likvärdig 
delaktighet i ämnesundervisningen då språkläraren är förberedd på innehållet som 
ämnesläraren lär ut. Elevernas modersmål synliggörs på ett tydligt sätt i klassrummet 
vilket kan stötta deras begreppsförståelse. Fördelar för lärarna är att de kan utnyttja 
varandras kompetens och vidareutveckla undervisningen. Genom att språkläraren är i 
klassrummet skapas en språkstödjande resurs som alla elever kan dra nytta av, vilket också 
leder till att ämnesläraren får mer tid till varje elev. En stor vinst med arbetssättet är att 
språkläraren blir en integrerad del av kollegiet istället för att marginaliseras genom att 
behöva gå ut från den ordinarie undervisningen i klassrummet. För klassläraren innebär 
det också en avlastning i form av en kollega att dela elevansvaret med (Jupp, 1996:62). 
Nackdelar med det här arbetssättet kan vara att språkläraren inte har tillräckligt med 
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avsatt tid för att samplanera med klassläraren. Om språkläraren dessutom ambulerar 
mellan många olika klasser leder det till schematekniska problem och risken är att de 
flerspråkiga eleverna i behov av mycket stöd inte får tillräckligt med individuell stöttning. 
Fallstudien lyfter även några svårigheter som lärare kan uppleva med den gemensamma 
språk- och ämnesundervisningen. Exempelvis kan det uppstå problem om ämnesläraren 
inte är öppen för att släppa in en annan lärare i sitt klassrum eller lyssna på 
språkfrämjande förslag för att utveckla undervisningen. Gemensam planeringstid är en 
förutsättning för att lyckas med ett språk- och ämnesintegrerat arbetssätt (Jupp, 1996:63). 

 

Grönings sammanställning av forskning visar på positiva effekter av en additiv skolmiljö 
både socialt, språkligt, kulturellt och identitetsmässigt. I en additiv skolmiljö får eleverna 
möjlighet att utveckla ett nytt språk och möta en ny kultur samtidigt som de fortsätter att 
utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet (Gröning, 2006:10). Ytterligare en 
anledning till varför det är viktigt att utveckla en additiv skolmiljö är att flera studier visat 
på modersmålets avgörande betydelse i början av andraspråksinlärningen och även vid 
fortsatt inlärning (Liang, Mohan & Early, 1998:16). 

 

Studiehandledning	

Axelsson (2013) lyfter i sin forskningsöversikt fram studiehandledning som en viktig 
åtgärd för att andraspråkselever ska lyckas nå kunskapskraven. Däremot förekommer det 
stora skillnader mellan kommuner men även skolor angående tillgång på resurser och hur 
studiehandledning och andra språkstöttande åtgärder organiseras. En kritisk fas där 
studiehandledningen spelar en avgörande roll är när en nyanländ elev går från 
förberedelseklass till ordinarie klass. I förberedelseklassen finns ofta lärare som är 
välutbildade inom andraspråksinlärning och ämnesutveckling. Vid övergång till ordinarie 
klass ställs det höga krav på den mottagande läraren. Axelsson menar att ett 
språkutvecklande arbetssätt behövs inom alla ämnen. Vidare behövs en positiv syn på 
flerspråkighet samt en medvetenhet kring hur man kan använda sig av flerspråkighet som 
en resurs i undervisningen. Vid bedömningssituationer krävs det en analys av elevens 
språkkunskaper för en rättvis bedömning (Axelsson, 2013:564-565). 

 

Berit Wigerfelt riktar kritik mot hur skolor organiserar studiehandledning. Hon har 
genomfört en studie där hon intervjuat modersmålslärare/studiehandledare. Resultatet 
visar att studiehandledning är en nedprioriterad åtgärd angående lokalfördelning och tid. 
Dessutom är attityden till studiehandledarens arbete i vissa fall ifrågasättande, detta gäller 
främst klasslärare utan kunskaper kring åtgärden och dess effekter (Wigerfelt, 2004:239-
240). Studiehandledare är en yrkesgrupp som undervisar elever med en stor 
åldersspridning samt får i många fall arbeta på flera olika skolor. För att lyckas med en god 
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studiehandledning krävs en bred ämneskunskap samt goda språkkunskaper. Utöver 
undervisningen fungerar studiehandledaren ofta som en länk mellan skola och hem. Det 
blir en paradox att ett yrke som kräver så mångfasetterade och avancerade kunskaper 
samtidigt har en så låg status inom kollegiet att undervisningen kan få pågå i en korridor 
och förberedelsearbetet ofta sker hemma (Wigerfelt, 2004:233, 235, 239-241). Om 
studiehandledarna blir anställda på en skola underlättar det samarbetet med klasslärare 
kring studiehandledning och studiehandledarna kan medverka i verksamheten på en helt 
annan nivå. Det ger också studiehandledarna en starkare position i förhållande till 
kollegiet (Wigerfelt, 2004:249). Wigerfelt menar att studiehandledarna ska ha en stark roll 
inom skolan då de kan ge en omfattande bild av den flerspråkiga elevens kompetens 
(Wigerfelt, 2004:221). 

 
Internationellt kritiseras åtskild andraspråksundervisning men den är vanligt 
förekommande inom den svenska skolan (Fridlund, 2011:237). Axelsson ser en risk med 
att flerspråkiga elever inkluderas på ett tidigt stadium i den reguljära undervisningen. Hon 
menar att det leder till att eleverna ofta plockas ut från klassrummet. Det språkliga stödet 
på elevernas modersmål riskerar då att bli en avskärmad åtgärd frånkopplad övrig 
ämnesundervisning. För att åtgärderna ska ge resultat krävs det en bra organisation där 
alla elever inkluderas och flerspråkighet är en naturlig del av verksamheten (Axelsson 
2013:548). Eleverna märker snabbt om språk värderas olika i form av prioritering, tid och 
lokaler samt om en lärare fungerar stöttande eller ansvarar för undervisningen (Axelsson, 
2013:560). Som klasslärare kan man arbeta aktivt för att involvera flerspråkiga elevers 
språk och kultur på olika sätt. Finns det en elevgrupp med samma modersmål kan de 
stötta varandra i inlärningen av andraspråket men även samarbeta i uppgifter som kan 
lösas på förstaspråket. När flerspråkiga elever får möjlighet att diskutera begrepp och får 
använda sitt förstaspråk i ämnesundervisningen underlättar det utvecklingen av 
andraspråket samtidigt som eleverna når skolans mål i större grad. I helklass kan man med 
fördel lyfta fram vanliga fraser på olika språk för att dels bekräfta flerspråkigheten men 
även ge eleverna en större språklig medvetenhet (Axelsson, 2013:551-552). 

 

Cummins lyfter fram tre kritiska beståndsdelar för att andraspråksundervisningen ska 
utveckla elevernas språkliga och kognitiva förmågor. Den första är språkets betydelse, det 
språkliga innehållet måste vara begripligt samtidigt som man fokuserar på arbetet med 
kritisk litteracitet. Den andra är språkets form, man analyserar språkets form och funktion. 
Den tredje är språkets användning, eleverna måste få använda språket i autentiska 
situationer (Cummins, 2000:273-274).  
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Resultat	

I analysarbetet framkom fyra kategorier. Kategorierna är sammankopplade med varandra 
men kommer att presenteras en och en för att göra det överskådligt. De fyra kategorierna 
är organisation, genomförande, SO-didaktik och attityder till studiehandledning. 

 

Organisation	

Samtliga skolor i studien utgick från att erbjuda elever i behov av studiehandledning på 
modersmålet 40 minuters studiehandledning per elev och vecka. Tiden eleverna fick 
studiehandledning varierade sedan beroende på antal elever och språk. De deltagande 
skolorna organiserade även studiehandledning i mindre grupper vilket gjorde att eleverna 
erbjöds mer sammanlagd tid. Exempelvis fick två elever 1 timme och sex elever fick 
sammanlagt 3½ timmars studiehandledning i veckan. Utöver att eleverna får mer tid finns 
det även andra fördelar med att ha studiehandledning i grupp. Det sociokulturella 
perspektivet menar att utveckling av lärandet sker genom kommunikation och interaktion 
(Säljö, 2014:37). Studiehandledning i grupp möjliggör interaktion med fler individer vilket 
kan stötta både den språkliga och ämnesmässiga inlärningen (Jakobsson, 2012:166). Tiden 
som eleverna slutligen erbjöds påverkades av vilken tillgång skolan hade till 
studiehandledare på ett visst språk. 

 

Deltagarna upplever att det är ekonomi och tillgång på studiehandledare som styr beslutet 
om en elev får studiehandledning. Det kan kopplas till Odenstads (2014:15) didaktiska 
triangel på så vis att samhällsekonomin påverkar undervisningens utformning. De flesta 
ansåg ändå att elever som var i behov av studiehandledning fick det, dock inte i den 
utsträckning som de skulle behöva. ST3 uttrycker det som: “hon behöver kanske 4 timmar 
studiehandledning, inte 40 minuter”. ST1 poängterar hur viktigt det är att motivera en 
elevs behov av ytterligare studiehandledning om behovet överskrider 40 minuter i veckan 
för att ha en chans till att få mer tid. En studiehandledare samt en klasslärare upplevde att 
det förekom elever som inte fick det stöd de skulle behöva. På skola 2 valde man 
exempelvis att intensivsatsa på äldre elever under en termin vilket resulterade i att de 
yngre eleverna blev helt utan studiehandledning. En konsekvens av att helt ta bort den 
språkliga stöttningen blir att nyanlända elever inte kan utmanas kognitivt på en adekvat 
nivå alternativt att de förväntas klara av ordinarie undervisning. Det leder till att eleverna 
kan hamna i de oönskade zonerna uttråkningszonen alternativt frustrationszonen av 
Marianis fyra zoner för lärande. Eleverna kan tappa motivation speciellt om de befinner sig 
i zonerna under en längre tid vilket påverkar även fortsatt skolgång (Axelsson, 2015:87). 
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När vi sammanställde utsagorna kring organisationen av studiehandledning framkom det 
att arabiska och somaliska var de två dominerande språkgrupperna. Det framkom att 
studiehandledningen inom de stora språkgrupperna hade fördelar gentemot de mindre 
språkgrupperna. Till exempel fick de mer tid och resurser. På skola 2 hade man organiserat 
studiehandledningen i de två största språken så att den pågick parallellt, vilket 
underlättade schemaläggningen. På samma skola fanns det även resurspedagoger och 
assistenter med arabiska som modersmål. Klassläraren på skolan menade att det var en 
extra resurs som visserligen inte motsvarade studiehandledningen men som ändå var ett 
visst språkstöd för eleverna under andra lektioner. De mindre språkgrupperna hade ofta 
en studiehandledare som ambulerade mellan olika skolor vilket resulterade i svårigheter 
att schemalägga studiehandledningen på en tid så att eleverna inte missade någon annan 
undervisning. Det visade sig också vara svårt att planera och utvärdera med de här 
studiehandledarna, konsekvensen blev att det ofta gjordes under själva 
studiehandledningen. Två skolor hade valt att heltidsanställa studiehandledarna inom de 
dominerande språkgrupperna. Den tredje skolan tillhör en kommun som organiserar 
studiehandledningen centralt. Språkenheten i kommunen fördelar modersmålslärare och 
studiehandledare till skolorna efter deras behov. Lärarna på skolan utreder behovet av 
studiehandledning och sedan beställer rektorn in tjänsten till skolan. Klasslärarna såg 
många fördelar med att ha studiehandledarna anställda på skolan eftersom det 
underlättade samarbetet och den gemensamma planeringen. Studiehandledarna på de här 
skolorna tyckte också att det var fördelaktigt. Studiehandledarna från den andra 
kommunen uttryckte dock att den centrala språkenheten var en trygghet då de gjorde dem 
oberoende av en enskild skolas elevunderlag samtidigt såg även de en fördel med att vara 
knuten till få skolor.  

 

Samtliga deltagare uttryckte ett behov av mer tid till gemensam planeringstid för 
klasslärare tillsammans med studiehandledare. Två deltagare har även framfört önskemål 
om det till rektorn. På skola 2 fanns det avsatt tid för gemensam planering medan lärarna 
på de andra skolorna fick hitta egna lösningar vilket resulterade i korta planeringsmöten i 
korridoren eller avstämning 5 minuter innan eller efter studiehandledningen. Det förekom 
även återkoppling under lärarnas raster. En av studiehandledarna har tillsammans med 
klasslärarna hittat en gemensam planeringstimme. Under den tiden går de igenom 
elevernas utveckling och behov, upptäcker de ytterligare behov hos någon elev kontaktas 
specialpedagog för vidare utredning. ST1 menar att en ökad gemensam planeringstid 
skulle resultera i en mer elevanpassad studiehandledning. KL3 föreslår att skolan frigör en 
tid där eleverna har praktiska ämnen så att lärare och studiehandledare kan samplanera. 
Skola 2 har som mål att klassläraren ska lämna sin planering till studiehandledaren en 
vecka i förväg. Det är dock något som lärarna upplever som svårt att göra i praktiken då 
förutsättningar förändras kontinuerligt samtidigt som samtliga deltagare menar att 
planeringen är avgörande för en kvalitativ studiehandledning. En välplanerad 
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studiehandledning kan utmana eleven både språkligt och kognitivt med adekvat stöd och 
på så vis se till att eleven befinner sig i sin proximala utvecklingszon (Gibbons, 2006:26-
27). 

 

Skola 2 anordnar någon gång per termin träffar för uppföljning av studiehandledning som 
åtgärd där man diskuterar elevernas resultat och om behoven av studiehandledning 
kvarstår. Vid de träffarna deltar hela årskurslaget, studiehandledare och processtödjare. 
Det här är ett exempel på hur skolan genom sin organisation kan påverka undervisningen 
utifrån den didaktiska triangeln (Odenstad, 2014:15). KL1 upplever, trots sin stora 
erfarenhet av arbete med flerspråkiga elever, det som problematiskt att avgöra hur länge 
studiehandledningen ska pågå. Vid gränsfall tycker hen att det är bra att eleverna fortsätter 
under en tid. De andra skolorna saknade organiserad tid för uppföljning. Elevernas behov 
av studiehandledning lyfts av klasslärare alternativt studiehandledare till rektor som 
därefter beslutar om eleven ska få studiehandledning och i vilken utsträckning. Bland 
några deltagare råder det dock en osäkerhet kring vem det är som avgör hur länge en elev 
får studiehandledning. Hur länge studiehandledningen pågår varierar men beror mycket 
på vid vilken ålder eleven anlänt till Sverige. 

 

Under skolornas arbetslagstid diskuteras sällan studiehandledning, när det görs är det 
främst praktiska frågor som lyfts. Studiehandledare som inte är fast anställda på skolorna 
tillhör inte något arbetslag. På skola 1 diskuteras studiehandledning främst i början av 
läsåret, om man får en ny elev eller när man skriver ett åtgärdsprogram. På skola 2 
organiserades tidigare arbetslagen så att specialpedagog och studiehandledare ingick i 
samma arbetslag, vilket gav ett bra samarbete. Detta är något som KL1 efterfrågar och 
gärna vill återinföra till hösten. En praktisk fråga som diskuteras under arbetslagstiden på 
skola 1 är lokalbrist. ST1 upplever det problematiskt att behöva boka en lokal inför varje 
studiehandledning. Finns det ingen ledig står ST1 utan lokal. 

 

Studiehandledarna har många olika roller och uppgifter på skolorna utöver 
studiehandledningen. Vid utvecklingssamtal får studiehandledarna, om de närvarar, ofta 
agera som tolk. KL2 menar att utvecklingssamtalet även borde vara ett tillfälle för 
studiehandledarna att informera om studiehandledningens syfte och funktion. På många 
skolor hinner dock inte studiehandledarna vara med på utvecklingssamtalen. KL3 
uttrycker också att det hade varit en fördel om studiehandledarna kunde delta vid 
utvecklingssamtalen eftersom studiehandledaren känner eleverna och vet vad de behöver 
arbeta med på modersmålet. På skola 1 upplever man ett problem med att 
studiehandledare ofta används som extra resurser vid tillfällen då det saknas personal, 
exempelvis vid stor sjukfrånvaro eller utflykter. Vid dessa tillfällen nedprioriteras 
studiehandledningen och studiehandledaren går in som en extra resurs. Ett annat exempel 
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på att studiehandledningen nedprioriteras är under de nationella proven, då används 
några av studiehandledarna ofta som tolkar. KL1 menar att det skulle behövas en större 
samsyn kring studiehandledning som resurs. Hen upplever att lärarna har olika syn på 
studiehandledningens betydelse för eleverna. Studiehandledarna har även en roll i 
kontakten mellan föräldrarna och skolan. En av studiehandledarna upplevde att just 
föräldrarkontakten tog mycket tid från planeringstiden och övriga uppdrag. ST2 har avsatt 
en tid i slutet av veckan för föräldrakontakt. Studiehandledarna arbetar även med 
kartläggning av flerspråkiga elever tillsammans med specialläraren för att kartlägga 
eleverna på två språk.  

 

Stöd och stöttning i uppdraget som studiehandledare förekom främst från en central 
språkenhet. Frekvensen av möten med andra studiehandledare, för att få information och 
diskutera sitt arbete, varierade mellan 1 gång i veckan till 1 gång i månaden mellan 
skolorna. ST3 som är utbildad ämneslärare menar att det är viktigt att även lärare har 
kunskap om vad studiehandledning är och vad det innebär för eleverna. Vid skola 3 
informerades klasslärarna om studiehandledningens syfte och funktion genom 
föreläsningar. 

 

Genomförande	

ST2 beskriver rollen som studiehandledare som följer:   

“Vi jobbar som modersmålslärare, studiehandledare, tolk och telefonsvarare”.  

	

Genomförande	av	planering	

Eleverna får studiehandledning i de ämnen där behov finns. Gemensamt för alla skolor är 
att det är klassläraren som planerar undervisningen som de sedan delger 
studiehandledarna som därefter planerar sin studiehandledning utefter det. ST5 uttrycker 
att klasslärarens grovplanering ligger till grund för vilket ämne som hamnar i fokus. Hen 
har tillgång till grovplaneringen och får även en veckoplanering. Tillsammans med 
klassläraren förs en detaljerad diskussion kring innehållet i studiehandledningen och vilka 
behov eleverna har, därefter planerar och genomför ST5 sin lektion. Hen upplever att 
samarbetet med klasslärarna fungerar bra. De diskuterar och planerar teman och 
undervisning. En del material tar ST5, som är lärarutbildad, fram själv och en del material 
får hen av klasslärarna. De har dock samma undervisningsinnehåll. ST5 uttrycker det som 
att klassläraren har huvudrollen men att studiehandledarna är med vid planeringen och 
hjälper till. Hen ser det som en självklarhet att det behövs ett bra samarbete mellan 
studiehandledare och klasslärare. KL1 mejlar sin planering till studiehandledaren några 
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dagar innan studiehandledningen. Med sin fleråriga erfarenhet tycker hen att 
studiehandledarna har en svår uppgift eftersom de jobbar mot många olika klasser. Därför 
är det viktigt att vara noggrann i planeringen man delger dem. Det är en omöjlig uppgift 
för studiehandledaren att veta vad som förväntas. Det ställer höga krav på en noggrann 
planering vilket kan vara svårt att alltid hinna med. Även en grovplanering kan förändras 
mycket under en vecka. Studiehandledningens planering följer den övriga klassens 
undervisning vilket ger eleverna en kognitiv utmaning samtidigt som de stöttas språkligt. 
Ibland handlar det dock om förförståelse för ett undervisningsmoment som kommer 
senare. Ett mål som KL1 har är att eleverna inte ska gå miste om något. Dock är det en elev 
som har sin studiehandledning under musiklektionen vilket leder till missad 
ämnesundervisning i musik. KL1 önskar att det skulle finnas gemensam planeringstid med 
studiehandledaren varje vecka samt att studiehandledaren hade mer tid till att vara med i 
klassrummet för att se hur man jobbar. KL1 menar att det optimala vore om 
studiehandledarna var knutna till ett par klasser vilket även ST5 uttrycker. ST5 menar att 
det skulle ge bättre kvalité och större måluppfyllelse. Utan gemensam planeringstid 
beskriver KL2 nuläget som: “titta igenom det här, jag har skrivit några ord. Kan du förklara 
dem?”. KL2 saknar ett utrymme där didaktiska frågor kan diskuteras tillsammans. 

 

KL3 menar att klasslärarens roll i arbetet med studiehandledning är att förmedla vilket 
material eleven och studiehandledaren behöver inom det arbetsområde som de ska arbeta 
med. KL3 anser vidare att studiehandledarens roll är att förklara på ett språk som eleven 
kan vilket ger eleverna kunskaper på båda språken. Eleven får ett material förklarat på sitt 
modersmål och kan sedan delta i den ordinarie undervisningen med den nyförvärvade 
förkunskapen. Det kan handla om svåra ord, begrepp och elevens frågor kring innehållet. 
Det är ett exempel på Vygotskys bergepp scaffolding eller stöttning (Gibbons, 2006:26-27). 
Arbetet i klassrummet överensstämmer inte alltid med innehållet i studiehandledningen 
då den ibland innehåller förarbete. I dagsläget förmedlar inte KL3 någon planering i förväg 
till studiehandledaren utan det sker samma dag. Anledningen till det är att KL3 inte vill ge 
ut en planering som sedan kan förändras. Hen skulle föredra att man hade 20 minuter i 
veckan där man kunde sitta ner och diskutera vad eleven behöver stöttning inom. 

 

ST3 menar att det finns väldigt lite tid för gemensam planering med klassläraren. ST3 som 
är utbildad ämneslärare brukar därför göra en planering för studiehandledningen som hen 
sedan delger klassläraren. Ibland fungerar det även åt andra hållet så att klassläraren 
identifierat att eleven har svårigheter med något ämne och då arbetar man med det på 
studiehandledningen. Det innebär att både klassläraren och studiehandledaren är väl 
insatta i var eleven befinner sig i sin utveckling och hur de behöver stötta eleven i dess 
proximala utvecklingszon (Gibbons, 2006:26-27). ST4 uttrycker att hen samarbetar med 
klassläraren kring studiehandledningen, de arbetar med områden som eleven har ett 
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behov av. Klassläraren mejlar en grovplanering till ST4 veckan innan 
studiehandledningen. På så vis får studiehandledaren tid till att förbereda sin 
undervisning. Det händer att klasslärare inte hinner skicka planeringen i förväg eftersom 
de har mycket att göra. 

 

ST3 menar att studiehandledningen utformas beroende på vilket stöd eleven behöver, om 
det är ämnesstöd eller språkligt stöd. Nyanlända elever behöver mest språkligt stöd. Det 
finns tre olika modeller för studiehandledning, första modellen är för nyanlända elever 
som har ämneskunskaper men som behöver utveckla sina språkliga kunskaper för att 
kunna nå upp till kunskapskraven. Man utgår från mottagningsskolans kartläggning och 
planerar studiehandledningen utifrån den. Andra modellen är till för nyanlända elever som 
inte har haft en regelbunden skolgång i sitt hemland. De saknar både ämneskunskaper och 
språkkunskaper. Då jobbar man parallellt med både språk- och ämneskunskaper. Tredje 
modellen är till för de elever som är födda i Sverige men som har svårigheter att nå 
kunskapskraven i något eller alla ämnen och som behöver stöd på modersmålet. ST2 
beskriver att flerspråkiga elever som är födda i Sverige och behöver stöd i svenska får 
stöttning av specialläraren om svenskan är starkare än modersmålet, är det däremot 
modersmålet som är starkare än svenskan sker stöttningen till eleverna genom 
studiehandledning.  

 

För att studiehandledningen ska fungera som det är tänkt menar ST2 att hen behöver ha 
klasslärarens planering i förväg. Det blir annars svårt att veta vad studiehandledningen ska 
fokusera på och hur eleven bäst stöttas. Eleven har bara 40 minuters studiehandledning, 
därför behöver studiehandledaren vara förberedd. I dagsläget får ST2 ofta planeringen och 
materialet av klasslärarna samma dag. Det ställer till problem eftersom det kan vara vissa 
ord och begrepp som hen inte känner till i det svenska språket och alltså behöver läsa på 
innan innehållet lärs ut. I arbetet med studiehandledning och modersmålsundervisning 
gör ST2, som är utbildad pedagog, mycket av materialet själv vilket också kräver 
framförhållning. ST2 arbetar med mycket konkret tvåspråkigt material som även fungerar 
som dokumentation och finns uppsatt på väggarna i undervisningsrummet. Hen använder 
sig även av digital teknik och olika interaktiva appar. Senare under läsåret blir det extra 
viktigt att ST2 får tillgång till lärarnas grovplaneringar då hen själv får mindre 
planeringstid. När nya elever anländer får de studiehandledning under den tid som 
tidigare var planeringstid. Hos nyanlända elever går mycket tid åt till att kontakta föräldrar 
men även åt att framföra föräldrars synpunkter till skolan. ST2 blir dessutom ofta avbruten 
under planeringstiden och blir ombedd att ta en föräldrakontakt. Det resulterar i att 
mycket av planeringen sker i hemmet. 
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Genomförande	av	studiehandledning	

ST5 menar att studiehandledningen ger eleverna en röd tråd från modersmålet till 
svenskan och hjälper dem att uttrycka sina kunskaper. Det kan man koppla till det 
sociokulturella perspektivet som lyfter fram hur stöttning kan handla om att hjälpa elever 
att se nya mönster inom redan behärskade intellektuella områden (Säljö, 2014:119). 
Eleverna får en förklaring på sitt modersmål så att de förstår innehållet. Ibland kan de 
uttrycka kunskaper på modersmålet som de inte ännu kan uttrycka på svenska. 
Studiehandledningen ger också en möjlighet till att förklara syftet och målet med 
undervisningen. ST3 och ST5 ser en fördel med att de även arbetar som modersmålslärare 
till eleverna eftersom de kan jobba med samma tema på modersmålsundervisningen som 
eleverna gör inom den ordinarie undervisningen. KL1 uttrycker studiehandlednings 
betydelse: “det är så många elever som det är så oerhört viktigt för att få jobba på båda sina 
språk”. KL1 uttrycker även att det är fantastiskt att jobba i en mångkulturell arbetsgrupp. 

 

Genomförandet av studiehandledningen var liknande på de olika skolorna. För det mesta 
var studiehandledarna med på en genomgång i klassrummet för att sedan ta med sig 
eleverna ut enskilt eller i mindre grupp och arbeta med ämnesinnehållet. ST1 menar att de 
yngre eleverna ofta får studiehandledning i grupp då de har liknande behov och arbetar 
inom samma område. KL1 tycker det är bra att studiehandledarna är med på genomgången 
för att se vad syftet är med lektionen. Ibland är de också med som stöd i klassrummet. KL2 
vill inte att eleverna ska plockas ut ur klassrummet om de missar något annat. KL3 
uttrycker en önskan om att studiehandledaren skulle arbeta mer inne i klassrummet för att 
på så sätt ta vara på utbytet med andra elever. KL3 menar att det kan bli exkluderande att 
elever får studiehandledning utanför klassrummet. KL3 lyfter även hur studiehandledaren 
ibland får arbeta med social problematik. När det förekommit någon konflikt så är det 
viktigt att reda ut den ordentligt för att eleverna ska kunna fokusera på undervisningen.  

 

Studiehandledningen kan ges både före, under och efter en lektion. KL2 tycker det är skönt 
att det inte finns några strikta ramar att följa angående hur man lägger upp 
studiehandledningen eftersom det skapar flexibilitet. Det vanligaste är att 
studiehandledningen används som ett förarbete eller som tolkhjälp under lektionen. 
Studiehandledning som efterarbete kan ske i något enstaka fall om det är något som eleven 
inte har förstått eller behöver jobba mer med. ST5 och ST2 framhåller vikten av att även 
prata svenska under studiehandledningen för att utveckla eleverna både språkligt och 
ämnesmässigt. Studiehandledningen är ett tillfälle för eleverna att ställa frågor kring 
ämnesinnehåll och få förklaringar på sitt modersmål. De översätter också olika texter och 
diskuterar begrepp. Vid ett tillfälle går man oftast igenom ett ämne men om det är en 
mindre grupp med mer tid kan man lyfta fler ämnen. ST3 menar att upplägget av 
studiehandledningen beror på elevens behov av stöd, har eleven språkliga svårigheter har 
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man ofta studiehandledning innan lektionen för att förbereda eleven. Studiehandledning 
som sker utanför klassrummet handlar ofta om förarbete, så som att läsa igenom en 
faktatext innan man har en lektion kring det temat. ST3 har ofta eleverna i en mindre 
grupp dock upplever hen att det kan vara problematiskt då eleverna har olika svårigheter. 
De med ämnessvårigheter kan inte jobba på samma sätt som de med språksvårigheter. ST4 
tycker att studiehandledning innan lektionen är bäst eftersom eleverna därigenom får en 
större förståelse för innehållet. ST4 menar också att det är viktigt att variera arbetssätt och 
använda sig av visuellt stöd. ST5 gillar att göra det spännande för eleverna genom 
exempelvis teater och exkursioner. 

 

Deltagarna är positiva till studiehandledning och menar att det finns många fördelar, både 
ämnesmässigt och språkligt. KL2 märker mer och mer att eleverna som får 
studiehandledning utvecklar sig språkligt. Hen tycker det är viktigt att eleverna läser 
mycket och får texter förklarade på sitt modersmål. KL3 märker inte någon jättestor 
språklig förbättring hos eleverna som har studiehandledning, men upplever ändå att de 
har en bättre förförståelse tack vare studiehandledningen. ST4 tycker att 
studiehandledning är viktigt för att eleverna ska förstå undervisningen, få ökad motivation 
och lära sig snabbare. Eleverna behöver någon som förstår och kan prata deras språk och 
som kan förklara för barnet hur viktigt det är att lära sig om samhället. ST4 menar att det 
enda som kan hjälpa de flerspråkiga eleverna att nå kunskapskraven är studiehandledare 
och extra resurser. Hen ser dock en nackdel i att några av eleverna inte förstår hur viktig 
studiehandledningen är. ST5 anser att eleverna känner sig trygga under 
studiehandledningen där de får stöttning på sitt modersmål. Den mindre gruppen kan 
kännas trygg och mysig. Eleverna kan säga vad de tycker och vågar uttrycka sig utan att 
skämmas. ST5 upplever jobbet som studiehandledare som jättekul och spännande. 

 

ST5 skulle gärna se fler studiehandledare på skolan vilket skulle resultera i mer 
studiehandledning för eleverna. I dagsläget känner hen att det är svårt att hinna med de 
elever som ligger i framkant. När ST5 studiehandleder en elev enskilt beror det ofta på att 
en elev behöver extra hjälp inom ett specifikt område. Vissa elever har ingen tidigare 
skolbakgrund, då kan de ha ett större behov av studiehandledning. Elever som har tidigare 
skolbakgrund har en fördel genom att de känner igen bokstäver och siffror och vet hur 
man tänker inom skolans kontext. ST1 instämmer i att elever utan tidigare skolbakgrund 
behöver en förklaring av hur skolan fungerar. KL2 upplever att de elever som är i behov av 
studiehandledning i hennes klass får det. Dock fanns det ett större behov än 40 minuter i 
veckan hos elever som precis börjat i reguljär klass. Det är ett behov som även ST2 ser. 
Eftersom skiftet från förberedelseklass till reguljär klass innebär bland annat fler ämnen, 
mer text samt en större grupp elever. 
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En svårighet i arbetet med studiehandledning kan vara den begränsade tillgången till 
material på modersmålet. I en del språk finns inget material på nätet, ST2 gör därför 
mycket av sitt kompletterande material själv för att kunna arbeta parallellt med svenska 
och elevens modersmål. På väggarna fanns mycket tvåspråkigt material uppsatt. Inom 
andra språk förekommer en del material på nätet men det kan istället förekomma stora 
dialektvariationer. Dessutom kan det vara svårt att använda material från en annan kultur 
eftersom det ofta behöver omarbetas innan det går att använda i en svensk kontext. ST5 
menar att man behöver brinna för sitt arbete som studiehandledare och ta ett eget ansvar i 
att följa aktuell forskning och utarbeta eget material. 

 

Genomförande	av	bedömning	och	återkoppling	

Studiehandledaren kan även hjälpa till vid bedömning av den flerspråkiga eleven, då får 
eleven möjlighet att uttrycka sina kunskaper på modersmålet. Återkopplingen mellan 
studiehandledare och klasslärare sker ofta muntligt. ST5 dokumenterar även elevernas 
arbete för att sedan återkoppla resultatet till klassläraren. På skola 2 har man en 
gemensam uppföljning av studiehandledningen en gång per termin. På den uppföljningen 
går man igenom elevens dokumentation och testar elevens kunskaper. På samtliga skolor 
är det klassläraren som efter inrådan av studiehandledaren bedömer eleven. 

 

Den muntliga återkopplingen sker ofta spontant och ibland i direkt anknytning till 
studiehandledningen. Det förekommer även att studiehandledare ger viss återkoppling 
under gemensam rasttid. Det kan handla om att byta några ord med klassläraren om hur 
studiehandledaren upplevde att det gick och om eleverna förstod. Samtliga klasslärare 
upplever att det är alldeles för lite didaktisk återkoppling. KL2 känner inte att hen har 
någon inblick i hur studiehandledningen utförs.  Även studiehandledare uttrycker att de 
vill ha avsatt tid till att ge återkoppling till klasslärarna. En studiehandledare upplever inte 
något större gensvar hos klasslärarna vid återkopplingen.  

 

KL1 upplever att hon har stöd från processtödjaren kring studiehandledning som åtgärd. 
Hen anser att studiehandledarna spelar en oerhört viktig roll och förstår inte hur man 
skulle kunna klara sig utan dem. KL3 får stöttning angående studiehandledning genom 
konsultativt stöd. Både ST3 och ST4 anser att de har fått tillräckligt med stöd i 
utformningen av sin studiehandledning. ST3 menar att studiehandledning är en lätt åtgärd 
att sätta in om en elev med svårigheter har utländsk bakgrund och ett annat modersmål än 
svenska. Hen menar att lärarna därmed ofta skjuter över ansvaret på studiehandledarna.  
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SO-didaktik	

KL1 upplever att det är inom SO-ämnet som eleverna får störst hjälp av 
studiehandledningen. Det krävs mycket studiehandledning inom SO, eftersom man 
arbetar med många ord och uttryck samt begrepp som eleverna verkligen behöver kunna 
på båda sina språk. SO-ämnet bygger dessutom på samtal och diskussioner där eleverna 
ska dra slutsatser och analysera, kan eleven då inte uttrycka sig på svenska så kan de inte 
visa sina kunskaper på ett rättvist sätt utan studiehandledarens hjälp. Inom det 
sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning en förutsättning för 
lärande (Säljö, 2014:67). Eftersom SO är ett ämne som kräver en hög kommunikativ 
förmåga hos eleverna är behovet av språkligt stöd stort för att lärande ska ske. KL1 tycker 
att det är svårt att undervisa inom SO och NO innan eleverna utvecklat ett andraspråk. 
Hen menar därav att studiehandledningen inom dessa ämnen är väldigt viktig och att 
studiehandledarna gör ett väldigt viktigt jobb. KL2 och ST3 ser en fördel med att eleverna 
får en förförståelse för begrepp och olika ord innan undervisningen. KL3 menar också att 
det är mycket begrepp inom SO-ämnet och mycket svåra ord. Ord som förklaras även i 
helklass. När eleverna får förkunskap på sitt modersmål kan de få ett bättre självförtroende 
och det kan leda till att de är med och argumenterar och diskuterar i klassrummet på ett 
annat sätt. De får genom studiehandledningen en extra repetition av de svåra begreppen.  

 

ST2 instämmer i att eleverna behöver studiehandledning inom SO främst kring begrepp. 
Eleverna har ofta svårt för att förstå begreppen som används i undervisningen eftersom de 
inte känner igen dem. Får de däremot begreppen även på sitt modersmål förstår de sedan 
undervisningen. ST2 menar att det behövs mycket studiehandledning inom ämnen med 
många svåra begrepp exempelvis SO, NO och Matematik. ST3 tycker att 
studiehandledningen stödjer ämnesundervisningen genom att eleverna får ett extra stöd av 
modersmålet, speciellt för de eleverna som har ämnessvårigheter eftersom man kan 
förklara ämnet på två språk. ST4 menar att det är viktigt att jobba med förförståelsen när 
det kommer till SO. Hen har själv svårt att svara på en fråga i texten utan förberedelse. 
Hen anser därför att det är en fördel för eleverna att jobba med SO på 
studiehandledningen. ST4 menar att studiehandledningen kan bygga upp elevernas 
självkänsla och att de inom SO-ämnet lär sig hur man ska vara en bra människa. Eleverna 
får reda på hur det var förr, vem som bestämde i samhället då och hur det fungerar idag. Vi 
har en demokrati och alla får vara med och bestämma. De får en förståelse för hur viktiga 
vi alla är. Det är även viktigt att eleverna lär sig hur det svenska samhället fungerar 
exempelvis kring ekonomi och medborgarens roll i samhället. ST4 uttrycker det med orden 
“När eleven blir 15 vet den vilken roll den har i samhället. Så går det vidare och eleven 
utvecklas till en ansvarstagande medborgare”. ST3 instämmer i att SO-ämnet är ett bra sätt 
för eleverna att lära sig om det svenska samhället och hur det fungerar. Hen menar även 
att undervisningen i SO kan hjälpa eleverna in i samhället. 
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KL1 menar att studiehandledning inom SO främst innebär förarbete samt närvaro i 
klassrummet. När studiehandledaren arbetar enskilt med eleverna inom SO utgår de oftast 
från läroboken som klassen arbetar med. Även ST3 anser att SO-boken är bra att använda 
sig av i början av studiehandledningen, speciellt med nyanlända elever. Med SO-bokens 
texter som stöd kan man gemensamt läsa och prata om texterna och eleverna får 
därigenom även träna på nya ord. ST3 tycker att SO-boken är jättebra eftersom den är lätt 
att förstå och de tar reda på olika saker om det svenska samhället, exempelvis affärer. ST5 
menar att SO-undervisningen är ett tacksamt ämne att lyfta in i autentiska situationer och 
berättar ett exempel om en elev som plockat en blomma från en rabatt vilket ger ST5 
anledning att berätta om allemansrätten och hur det fungerar i Sverige. ST5 menar att 
skolan ofta brister i att lära ut saker som är självklara för barn som föds och växer upp i 
Sverige. Det blir extra viktigt att förklara vilka regler som finns och varför. ST5 menar att 
det är allvarligt att det brister inom SO-ämnet då det är det som är grunden för att 
samhället ska fungera. Säljö beskriver kunskap inom det sociokulturella perspektivet som 
något man använder i vardagliga situationer. Det räcker inte enbart med att eleven besitter 
kunskaper teoretiskt utan de behöver även kunna anpassa och använda dem i olika 
kontexter (Säljö, 2014:125). ST4 uttrycker det som att SO är ett område som är svårt för 
många elever med utländsk bakgrund eftersom de inte har lärt sig samma saker i sitt 
hemland. Till exempel har elever från Somalia endast haft undervisning i Islam och inte i 
religionsämnet så som vi definierar det här i Sverige.  

 

ST1 menar att eleverna själva tycker att de drar mest nytta av studiehandledningen inom 
ämnen som Historia och Religion. Det är ämnen som intresserar många av eleverna och 
där de samtidigt möter en stor mängd text. Vid studiehandledningen utgår ST1 ofta från 
arbetsboken i SO och upplever att eleverna är mycket nyfikna och intresserade, de vill 
verkligen förstå. 

 

Attityd	till	studiehandledning	

ST5 uttrycker att hen tycker det är jättekul och spännande att arbeta som studiehandledare 
och få följa elevernas utveckling. Hen märker också det stora behovet hos eleverna. En av 
studiehandledarna lyfter att även klasslärarna har en positiv attityd till studiehandledning. 
De ser hur elevernas resultat förbättras och det gör dem mer medvetna om 
studiehandledningens effekt. ST3 menar dock att hur mycket nytta eleverna har av 
studiehandledningen beror dels på studiehandledaren och dels på om eleven accepterar 
studiehandledningen. En klasslärare uttrycker att det är svårt att ha studiehandledarna 
som en extra resurs i klassrummet vilket kräver förberedelse. En annan klasslärare tycker 
att studiehandledarna är helt fantastiska och att de gör ett ovärderligt jobb vid spontana 
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föräldrarkontakter. En studiehandledare upplever att en del klasslärare inte vill släppa in 
studiehandledare i klassrummet, de vill inte visa hur de jobbar. Hen menar att klasslärarna 
borde sätta elevernas behov före sina egna intressen. En annan studiehandledare upplever 
att en del lärare inte visar så stor respekt för studiehandledarnas arbetssituation men att 
de flesta lärarna vill diskutera och samarbeta kring eleverna.  

 

Deltagarnas	uppfattning	av	elevernas	attityd	

KL2 anser att attityden till studiehandledning skiljer sig mellan eleverna. Hen ser exempel 
på hur studiehandledningen får eleverna att delta mer aktivt i klassrumsundervisningen 
eftersom de är mer förberedda. Hen ser även hur det stärker eleverna. KL1 och ST5 menar 
att eleverna är positiva till studiehandledning, de som inte har det vill gärna följa med. 
Eleverna uttrycker att det är mysigt att vara i en liten grupp med en egen lärare. De ställer 
ofta frågor som de inte vågat ställa i klassrummet eftersom de tycker det blir pinsamt. 
Nyanlända elever är särskilt positiva eftersom de vill lära sig och börja förstå, de tycker det 
är tråkigt när de inte förstår undervisningen. En del elever vill därav ha mycket mer tid. 
Här beskriver ST5 hur de nyanlända eleverna befinner sig i frustrationszonen i sitt lärande 
eftersom de inte förstår språket. Med hjälp av studiehandledning får eleverna förståelse 
vilket förflyttar dem till den proximala utvecklingszonen. ST1 beskriver också väldigt nöjda 
elever som anser att studiehandledningen gör så att de förstår mer av undervisningen. ST2 
menar att det finns elever som ser ST2 som en trygghet eftersom de vet att de får hjälp 
men att elevernas attityd varierar.  

 

KL3 menar att det förekommer att elever ifrågasätter behovet av studiehandledning och att 
de jämför sig med sina klasskamrater. Det gäller främst elever som inte är nyanlända. ST3 
upplever också att elever som varit en lång tid i Sverige är kritiska till att de ska gå ut ur 
klassrummet för att ha enskild undervisning. KL3 upplever även att elevernas attityd 
gentemot studiehandledning varierar från dag till dag beroende på vilken aktivitet som 
pågår i klassrummet. Eleverna är generellt inte så motiverade över att lämna klassrummet 
för studiehandledningen och frågar ibland “måste jag?”. ST2 berättade om en elev som 
precis bytt klasstillhörighet från förberedelseklass till reguljär klass och upplevde 
studiehandledarens närvaro i klassrummet som pinsam. Eleven skämdes inför sina 
klasskompisar. Eleven uttryckte att hen förstod undervisningen och inte hade något behov 
av handledning. Men i det fallet hade ST2 fler elever som fick stöttning i klassen så hen 
kunde förklara att studiehandledningen var för deras skull också. ST2 lyfter fram att en 
nackdel för eleverna med studiehandledning alltså kan vara att de känner sig utpekade. 
ST4 menar att eleverna för det mesta vill lära sig mycket. Hen uttrycker även att det finns 
elever som är tacksamma för att bli erbjudna handledningen men inte vill ha någon hjälp. 

 



32 

Deltagarnas	uppfattning	av	föräldrarnas	attityd	

De flesta deltagarna upplever föräldrarnas attityd gentemot studiehandledningen som 
positiv. Många är nöjda med sina barns framsteg och visar stor tacksamhet till 
studiehandledarna. KL1 upplever dock att föräldrars attityder till studiehandledning beror 
på modersmålets status i samhället. Många ställer sig väldigt positiva och är stolta över 
sina språk. Däremot har KL1 tidigare mött föräldrar med romani som modersmål som 
varit mer tveksamma. De ville varken ha studiehandledning eller modersmål för sina barn 
utan ville att all undervisning skulle ske på svenska. KL1 upplever att det ibland finns en 
samhällsattityd att elever som bor i Sverige ska undervisas på svenska, det anser hen beror 
på bristande kunskaper. Förklarar man varför eleverna får studiehandledning så stöder de 
flesta åtgärden. Föräldrarnas attityd är också positiv bara man förklarar syftet med 
studiehandledningen. ST5 menar att en del föräldrar misstolkar studiehandledningen, det 
handlar inte om deras barns intelligens, utan precis tvärtom. ST2 menar att många 
föräldrar är väldigt nöjda med att deras barn får studiehandledning men att några kan 
känna skam över att deras barn får extra stöd. De vill att barnen ska klara sig själva. ST3 
har inte mottagit någon respons från nyanlända föräldrar. Hen menar att det beror på att 
de inte riktigt vet vad det är som sker i skolan. ST1 menar att studiehandledaren blir en 
viktig länk mellan hem och skola där studiehandledaren även kan förklara hur skolan 
fungerar för föräldrar som saknar en egen skolbakgrund. ST1 menar vidare att föräldrarna 
ser studiehandledaren som en trygghet, hen kan stötta deras barn där de själva inte alltid 
kan det. ST1 ser det som en viktig del i sitt arbete att stötta även föräldrar i skolrelaterade 
frågor. ST4 tycker det är viktigt att engagera föräldrarna mer i skolan. 
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Diskussion	

Samarbetet	mellan	klasslärare	och	studiehandledare	

Hur samarbetet ser ut mellan klasslärare och studiehandledare skiljer sig åt mellan 
skolorna och beror till stor del på skolans organisation samt deltagarnas attityder. 
Samtliga deltagare önskade mer tid för gemensam planering men ansåg att det inte fanns 
möjlighet till det på skolan. För att koppla resultatet till den didaktiska triangeln kan man 
konstatera att det är tillgången till resurser som påverkar utfallet till stor grad. Samhället i 
form av politiska och ekonomiska beslut avgör vilka resurser som kan åberopas och sätter 
därmed ramarna för studiehandledningen. Trots att den organisatoriska ramen kan vara 
snäv kan lärarna och studiehandledarna ändå utveckla en god undervisning för 
flerspråkiga elever genom didaktisk samverkan. Jupp lyfte fram det kollegiala samarbetet i 
sin studie där hon som språklärare arbetade tillsammans med ämnesläraren inne i 
klassrummet. Det innebar att språkundervisningen kunde ges vid behov och var direkt 
kopplad till aktuellt ämnesområde. Eleverna mötte en likvärdig delaktighet i 
ämnesundervisningen då språkläraren var förberedd på innehållet som ämnesläraren 
lärde ut. Lärarna menade att de kunde utnyttja varandras kompetens och på så vis 
vidareutveckla undervisningen (Jupp, 1996:62). Vi ser inget sådant samarbete i vår studie 
där studiehandledningen mer fungerade som en separat åtgärd utanför klassrummet. 
Däremot fanns exempel i vår studie på att klasslärare och studiehandledare tillsammans 
tog sig tid för att gemensamt planera kring studiehandledning. Jupp ser dock att det kan 
uppstå problem om ämnesläraren inte är öppen för att släppa in en annan lärare i sitt 
klassrum, något som en studiehandledare i vår studie upplevde. Jupp menar också att 
gemensam planeringstid är en förutsättning för att lyckas med ett språk- och 
ämnesintegrerat arbetssätt samt att klassläraren behöver vara öppen för språkutvecklande 
arbetssätt för att undervisningen ska utvecklas (Jupp, 1996:63).  

 

Thomas och Colliers resultat visade att den starkaste faktorn för nyanländas 
måluppfyllelse inom skolan var mängden formell undervisning på deras förstaspråk. När 
eleverna får möjlighet att lära sig ämnesinnehållet på två språk kan de dra nytta av tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Undervisas eleven däremot enbart på andraspråket bromsar 
det elevens kognitiva och ämnesrelaterade utveckling, vilket blir svårt att ta igen (Thomas 
och Collier 1997:39, 41). Man kan därför ifrågasätta att en av de deltagande skolorna valde 
att helt dra in studiehandledning för de yngre eleverna under en termin för att istället 
intensivsatsa på de äldre eleverna. Vi ser det som ett exempel på en målstyrd skola där 
ekonomi och betyg går före de yngre elevernas långsiktiga utveckling. När de yngre 
eleverna blir utan språklig stöttning under en längre tid i början av sin språkinlärning kan 
det resultera i att motivationen för skolan sjunker. Eleverna kan hamna i 
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frustrationszonen. Den språkliga och ämnesmässiga stöttning som eleverna kan få genom 
studiehandledningen kan jämföras med den stöttning som man inom den sociokulturella 
teorin kallar för scaffolding. Det kan leda till att eleverna utmanas kognitivt samtidigt som 
de stöttas i tillräcklig grad för att utvecklas språkligt och ämnesmässigt. Resultatet i vår 
studie visar att eleverna ges ungefär 40 minuters studiehandledning i veckan vilket 
samtliga deltagare uttryckte som för lite tid för de nyanlända eleverna. Här tolkar vi det 
som att de ekonomiska incitamenten har en större betydelse än läroplanens 
grundläggande värden i form av en likvärdig utbildning.  

 

Deltagarna uttrycker att studiehandledningen till största del sker utanför klassrummet. 
Det förekommer att studiehandledare stöttar eleverna i klassrummet men för det mesta 
deltar de på en genomgång för att sedan lämna klassrummet med eleverna. Det kan 
uppfattas som en segregerande struktur samtidigt som studiehandledningen kan fylla en 
integrerande funktion, speciellt inom SO-ämnet. Deltagarna uttryckte att kunskaper så 
som normer, samhällets uppbyggnad och förväntningar, som ingår i SO-ämnet, var viktiga 
att förmedla. Vanligtvis skedde studiehandledningen i mindre grupper men det förekom 
även enskild studiehandledning. Den främsta anledningen till att studiehandledningen 
genomfördes i mindre grupper var organisatorisk eftersom eleverna fick mer sammanlagd 
tid. Två andra anledningar var att studiehandledare ibland föredrar att arbeta med elever i 
en mindre grupp och att en del klasslärare inte känner sig bekväma med att ha fler 
resurser i klassrummet. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det vara problematiskt att 
eleverna får sin språkliga stöttning i mindre grupper. Elevernas behov kan variera stort om 
sammansättningen baserats på organisatoriska faktorer. De elever som får enskild 
studiehandledning kan å ena sidan dra nytta av den om de därigenom befinner sig i sin 
utvecklingszon däremot går eleven miste om att interagera med andra elever under den 
tiden. Wang, Many och Krumenakers instämmer i att interaktion är viktigt för lärandet. De 
menar att en fungerande integrerad undervisning som utmanar alla elever kan realiseras i 
klassrummet exempelvis genom att utbilda ämneslärarna språkligt samt möjliggöra 
samundervisning för ämneslärare och lärare i Svenska som andraspråk. När eleverna får 
differentierade instruktioner samt tvåspråkigt material kan de nyanlända elevernas 
integrering i klassrummet fungera väl (Wang, Many & Krumenaker 2008:82). 

 

Wigerfelts studie visar på att studiehandledning är en nedprioriterad åtgärd. Det visar sig 
genom praktiska frågor som lokalfördelning och tid. Mycket av uppdragets tid kan även 
kretsa kring andra områden än studiehandledning, som exempelvis att fungera som 
kontakt mellan skola och hem. Studiehandledarnas planeringstid försvinner ofta till andra 
uppdrag vilket resulterar i att mycket planering sker i hemmet. Utöver det möter 
studiehandledare ibland en ifrågasättande attityd till sitt arbete hos klasslärare utan större 
kunskaper om åtgärden och dess effekter. Det var något som några studiehandledare 
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upplevde även i vår studie. Wigerfelt menar liksom våra deltagare att när 
studiehandledarna blir anställda på en skola underlättar det samarbetet med klasslärarna 
och studiehandledarna kan medverka i verksamheten på en helt annan nivå (Wigerfelt, 
2004:233, 235, 239-241). Behovet av gemensam planeringstid var något som blev tydligt i 
vårt resultat. Gemensam planeringstid är en förutsättning för en studiehandledning 
baserad på elevernas språkliga och ämnesmässiga behov. Konsekvensen av att inte planera 
tillsammans blev att studiehandledarna var beroende av klasslärarnas framförhållning. 
Många klasslärare uttryckte samtidigt svårigheter med att delge en planering i en sådan 
flexibel värld som skolan, där mycket ändras från dag till dag. Studiehandledarna fick 
därför inte alltid möjlighet att förbereda sig vilket i några fall blev en källa till konflikter. 
Det blir även svårt att motivera elever och förklara syftet med studiehandledningen om 
den inte är välplanerad. 

 

Studiehandledning	inom	SO-ämnet	

Thomas och Collier påpekar hur viktigt det är att eleverna utvecklas ämnesmässigt och 
kognitivt parallellt med att de lär sig ett nytt språk (Thomas och Collier, 1997:15-16). Utan 
språklig stöttning menar de att elevernas måluppfyllelse sjunker i takt med att den 
språkliga kunskapen inte matchar de alltmer komplexa ämneskunskaperna (Thomas och 
Collier 1997:33-35). Många av deltagarna uttrycker att SO-ämnet är ett mångfasetterat 
ämne som ställer höga språkliga krav på eleverna vilket stämmer väl överens med 
Odenstads (2010:61, 132) tre ämnesdidaktiska profiler. SO-ämnet är både ett 
organisationsämne, ett analysämne och ett diskussionsämne. Att SO-ämnet ställer höga 
språkliga krav på eleverna kan motivera behovet av studiehandledning i ämnet. För att 
eleverna ska lyckas nå kunskapskraven i ämnet krävs en förståelse för samhällets 
organisation samt förmåga att analysera och diskutera. Här behöver eleverna extra 
språkligt stöd. Att det språkliga stödet är viktigt stärks av Grönings studie där hon 
undersöker elevers kunskapsnivå i SO-ämnet relaterat till deras behärskning av det 
svenska språket. Studien visade att elever med bristande kunskaper i det svenska språket 
även uppvisade låga kunskaper inom SO-ämnet. Slutsatsen hon drog av studien var att det 
krävs åldersadekvata språkkunskaper i undervisningsspråket för att eleverna på ett bra sätt 
ska lyckas anamma SO-undervisningen samt ha möjlighet att redovisa sina 
ämneskunskaper på ett rättvist sätt (Gröning, 2006:20-21). Cummins beskriver att det tar 
5-7 år för elever med ett annat modersmål att utveckla ett andraspråk som fungerar i 
skolans sammanhang (Cummins, 2000:57-58). Baserat på ovanstående forskning spelar 
studiehandledningen en avgörande roll för om eleverna ska nå måluppfyllelse inom SO-
ämnet. 
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Vissa deltagare menar att undervisningen i SO, om det svenska samhället och hur det 
fungerar, i många fall är bristfällig. De saker som är självklara för barn som föds och växer 
upp i Sverige lärs inte ut, utan det tas för givet att eleverna redan kan det. Dock är det 
viktigt att lära ut vilka regler som finns och varför de finns så att de nyanlända eleverna 
klarar sig i skolan och samhället. Eftersom den tidigare undervisningen i SO-ämnet har 
sett annorlunda ut för elever med utländsk bakgrund är undervisningen i ämnet svår. I 
Duffs studie som fokuserade på utmaningar andraspråkselever möter inom SO-
undervisningen framkom att förutom ett akademiskt skolspråk och ämneskunskaper 
krävdes det även kulturell kunskap för att eleverna skulle kunna delta aktivt i 
undervisningen (Duff, 2001:111, 120-122). I studien framkom även att 
andraspråkseleverna behövde stöttas med hjälp av bildstöd, långsamt tal samt individuella 
anpassningar. Vissa av deltagarna i vår studie använde sig av detta i undervisningen och 
menade att det var viktigt att variera sitt arbetssätt för att öka elevernas förståelse samt 
motivation. 

 

Attityder	till	studiehandledning	

I studien förmedlade deltagarna att eleverna själva hade olika uppfattningar om att lämna 
klassrummet för studiehandledning. Några upplevde det, enligt lärare och 
studiehandledare, som skönt. Det blev ett tryggt lärtillfälle i en mindre grupp där de kunde 
lyfta både språkliga och ämnesrelaterade frågor. Andra elever ifrågasatte att de skulle 
lämna klassrummet. Några sa sig inte behöva stöttningen och några upplevde 
studiehandledningen som pinsam även när studiehandledningen skedde i klassrummet. Vi 
menar att det är viktigt att studiehandledningen inte blir en exkluderande åtgärd där 
undervisningen skiljer sig från det som sker i klassrummet. Vidare menar vi att 
flerspråkigheten behöver synliggöras i klassrummet och inkluderas i verksamheten.  

 

Attityden gentemot studiehandledning var överlag positiv hos både elever, föräldrar och 
lärare. Många föräldrar uttryckte en stor tacksamhet till studiehandledarna. De föräldrar 
som var emot att deras barn skulle få studiehandledning baserade det på att det upplevdes 
skamligt att få extra stöd. Det förekom även negativa attityder till åtgärden hos föräldrar 
där barnen hade romani som modersmål, de menade att det var bättre om barnen helt 
undervisades på svenska. Vi kopplar det till samhällets hierarki av olika språk. Deltagarna 
upplevde ändå att om föräldrarna informerades om studiehandledningens syfte och 
funktion ändrade många uppfattning. För många nyanlända elever var 
studiehandledningen otroligt viktig eftersom de under mycket av tiden i klassrummet 
befann sig i frustrationszonen, en av de fyra zonerna för lärande och undervisning. 
Undervisningen i klassrummet ställer ofta för höga krav på eleven som skulle behöva mer 
stöttning. Med hjälp av studiehandledning på modersmålet kan eleverna istället förflyttas 
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till utvecklingszonen, den som inom den sociokulturella teorin benämns som zone of 
proximal development (ZPD). Samtliga deltagare hade en positiv attityd gentemot 
studiehandledning och menade att det var en viktig åtgärd för de flerspråkiga eleverna. Vi 
kunde dock se ett samband mellan entusiasmen för åtgärden och vilken möjlighet 
deltagarna hade att samarbeta och diskutera kring åtgärden med varandra. 
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Slutsats	

Utifrån tidigare forskning och resultatet av vår studie konstaterar vi att inom den svenska 
skolorganisationen är studiehandledning på modersmålet ett kraftfullt verktyg för att 
erbjuda flerspråkiga elever en likvärdig utbildning. Trots att mycket ekonomiska och 
organisatoriska faktorer påverkar utformningen av studiehandledningen så erbjuder den 
didaktisk och språklig stöttning. Inom SO-ämnet fyller studiehandledningen en dubbel roll 
i att den även fungerar integrerande genom att förklara samhällets normer och funktioner. 
En avgörande faktor för att studiehandledningen ska ge resultat blir egna initiativ till 
samverkan mellan klasslärare och studiehandledare. I vår studie framkom ett starkt 
engagemang hos deltagarna och även en glädje i att arbeta på en mångkulturell 
arbetsplats. I framtida studier skulle det vara intressant att använda sig av både 
observationer och intervjuer för att lyfta fram hur man arbetar med studiehandledning i 
praktiken. Dessutom skulle det vara intressant att utforska studiehandledningens 
integrerande effekter. 
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Bilaga	1	

Intervjufrågor 

1. Hur mycket tid har dina elever till studiehandledning och i vilka ämnen? 
2. Vilken attityd har eleverna till studiehandledningen? 
3. Finns det någon avsatt tid för gemensam planering av studiehandledning?  
4. Vad är din roll i arbetet med studiehandledningen? 
5. Vad är klasslärarens/modersmålslärarens roll i arbetet med studiehandledningen? 
6. Hur och var arbetar ni med studiehandledningen (före, under, efter undervisning) 

Varför har ni lagt upp det så?  
7. Vad ser du för fördelar samt nackdelar med studiehandledning? 
8. Hur skulle du vilja strukturera studiehandledningen för att nå ett så bra resultat 

som möjligt? 
9. Hur avgör ni hur länge studiehandledningen på modersmålet ska pågå? Vem 

ansvarar för detta? 
10. Hur stödjer studiehandledning ämnesundervisningen? 
11. Finns det någon fördel med att ha studiehandledning i just SO? 
12. Vad är viktigt att lyfta fram i studiehandledningen när det kommer till SO-ämnet?  
13. Hur följer ni upp studiehandledningen på modersmålet och elevens 

kunskapsutveckling i olika ämnen? 
14. Hur ser förutsättningarna ut för arbetet med studiehandledning om du jämför 

skolorna du arbetar på? (modersmålslärare) 
15. Anser du att du har fått tillräckligt stöd i hur man utformar en studiehandledning? 
16. Anser du att alla elever som är i behov av studiehandledning får det? 
17. Följer du debatten kring, eller forskning om, studiehandledning och dess effekt? 
18. Brukar ni diskutera studiehandledningen i arbetslaget? 
19. Vilka attityder möter ni hos föräldrar och allmänhet kring begreppet 

studiehandledning? 
20. Utöver studiehandledning, finns det något annat samarbete mellan exempelvis 

speciallärare, klasslärare och modersmålslärare för att stödja andraspråkselever i 
ämnesundervisningen? 

21. Är det något som du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga	2	

Missivbrev	

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som skriver vårt examensarbete nu i vår inom SO-ämnet, med 
inriktning på årskurserna 1-3. Vi är intresserade av att undersöka hur studiehandledning 
på modersmålet används i ämnesundervisningen för elever som nyligen slussats ut från 
förberedelseklass till ordinarie klass.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studiehandledning används för elever som 
precis bytt klasstillhörighet från förberedelseklass till ordinarie klass.  

Hur kan studiehandledning stödja andraspråkselever, i en integrerad språk- och 
ämnesundervisning, i ämnet SO? 

 

De frågeställningar vi kommer utgå ifrån är: 

- Hur samarbetar modersmålslärararna och klasslärarna kring studiehandledning? 

- Hur genomförs en flerspråkig undervisning?  

- Stödjer studiehandledning ämnesundervisningen? På vilket sätt? 

 

Vi skulle vilja intervjua klasslärare, som arbetar med SO, i årskurserna 1-3 samt 
modersmålslärare som arbetar med studiehandledning. Intervjuerna kommer att pågå 
under v.16-17. Intervjun kommer att bestå av 19 frågor och vår förhoppning är att en 
givande diskussion kommer att uppstå. Intervjun tar mellan 45-60 minuter och vi hoppas 
att du har möjlighet att delta. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som helst 
avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas för forskningsändama ̊l. 

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till någon av följande 
mailadresser: 

sarst343@student.liu.se 

kerry885@student.liu.se  

 
Med vänlig hälsning, Sara Stenberg & Kerstin Rydman 


