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Studiehandledning



• Studiehandledning

• Riktlinjer och rutiner för en effektiv 
studiehandledning

• Planeringsmall för kort-och långsiktiga mål 

• Strategier för ett gott samarbete mellan 
studiehandledare och ämneslärare

• Digitala verktyg: bl.a. Google Classroom, ITL och 
Itunes U

Dagens innehåll



sprakcentralen@malmo.se 



Mottagningsenheten

Modersmålsenheten

Modersmåls
undervisning

Studiehandledning

Språkcentralen



Skolförordning (2011:185)

Studiehandledning regleras i          
skolförordningen 5kap. 4§

Vad är studiehandledning?

● Syfte

● I Malmö stad är det modersmålslärare

anställda av Språkcentralen



I studiehandledarens arbetsuppgift ingår att

• Ge studiehandledning som är språkutvecklande och ämnesövergripande

• Handleda eleven med målet att eleven ska kunna klara sig själv i 

klassrummet så fort som möjligt.

• Sammanfatta, tolka, översätta, förtydliga, bearbeta

• Arbeta interkulturellt

• Ta vara på elevens förkunskaper

• Samarbeta och samplanera med ämnes-/klasslärare

• Vara en brygga mellan elev, vårdnadshavare och skolan

• Utvärdera, dokumentera och följa upp elevens 

utveckling(Planeringsmallen)



Vilka elever erbjuds studiehandledning?

• Nyanlända elever, så länge det faktiskt ger stöd

• Elever som har bott längre tid i Sverige men riskerar att 
inte uppfylla kunskapskraven

• Extra anpassning, åtgärdsprogram/kartläggnings- profilen

• Rektors beslut



Hur samverkar lärare och 
studiehandledare på vår 

skola i arbetet med att stödja 
elevernas språk - och 

kunskapsutveckling i olika 
ämnen?



Samverkan

• Samarbete (skolan, lärare, studiehandledare)

• Riktlinjer , rutiner och planeringsmall

• Ansvarsfördelning 

• - Studiehandledare, Skolan, mentor, ämneslärare,     
studiehandledare, gemensamt, samarbete

• Utvärdering

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2tvbGEubWFsbW8uc2V8bWdyLWludGVybnxneDoxYTVhZjlhNGQzNzBiNjE3
https://cityofmalmo-my.sharepoint.com/personal/rahmatulah_sarwari_malmo_se/Documents/Desktop/klara Riktliner-Rutiner 2017-05-16/Rutiner f%C3%B6r studiehandledning p%C3%A5 modersm%C3%A5l_20170516.pdf
https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2tvbGEubWFsbW8uc2V8bWdyLWludGVybnxneDoyYzM1N2E1N2NlZjUxMWZl


Studiehandledningens olika modeller

•Bygga upp förförståelse

Före lektion

•Att få hjälp direkt

Under lektion

•Repetition av viss moment

Efter lektion



Effektiv studiehandledning

● Det ska finnas kontinuitet 

● Arbetsformerna ska varieras efter elevens behov

● Samarbete mellan ämneslärare och 
studiehandledare nödvändigt



Pedagogiken
• Lärares gemensamma 

förhållningssätt

Eleven 
• Elevers olika 

förutsättningar och 
behov

Språket
• Språkliga krav 

skolspråk 
ämnesspråk

Att anpassa studiehandledningen efter de 
pedagogiska behoven



Inkluderande undervisning

Att  lära 
sig 
svenska 
språket

Att lära 
sig 
innehållet 
om de 
olika 
svenska 
ämnen

Att lära ur 
svensk 
skola 
perspektiv





Patrick Afsén





Framgångsfaktorer för 
studiehandledning på modersmålet 

• Att studiehandledningen föregås av en bedömning av elevens 

språk- och ämneskunskaper (kartläggningsprofilen)

• Att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov

• Att skolan har kompetens om flerspråkighet

• Att studiehandledaren och elevens lärare samverkar

• Att undervisning ges växelvis för att eleven ska utveckla verktyg 

för sitt eget lärande

• Att använda digitala verktyg (Google Classroom) för samverkan



Jämför förhållandena på er skola med listan 
över exempel på framgångsfaktorer

Hur gör ni? Vad stämmer 
överens?

Vad kan ni göra för att 
förändra? 



Fördelen med att ha hela tjänsten på en skola.

● Att delta i arbetslaget

● Samplanering 

● Delaktighet  i skolans satsning och  

kompetensutveckling.

● Mentorskap 

● Närhet till skolans närmaste chef.

● Man bli en del av skolans personal.

● Utnyttja sin dubbel  behörighet 



Mina erfarenheter under åren som 
modersmålslärare/studiehandledare.

olika arbetssätt och metoder att jobba med  
studiehandledningen med en stor grupp elever

Förberedelseklasser   
Matteverkstad                           
Studieverkstad         
Mattegrupper         
Tvåspråkig Klass.  Translanguaging   
https://m.youtube.com/watch?v=6f3aTE_AZNs

https://m.youtube.com/watch?v=6f3aTE_AZNs


En effektiv planering och gott samarbete gynnar alla

Olika strategier för att utveckla studiehandledningen.

- Regelbundna samtal.

- Pedagogisk miljö

- Tydliga rutiner för samarbete.

- Flexibilitet. 

- En god samarbetsvilja. 

- Kunna diskutera och samtala kring uppföljning om 

elevens utveckling. 





Studiehandledarens verktygslåda

I vilken omfattning och på vilket sätt olika verktyg 

kombineras skiljer sig från lektion till lektion och beror på 

hur samarbetet mellan studiehandledaren och 

ämnesläraren/mentorn kring elevens behov ser ut.

Pedagogisk verktygslåda      

Språk 

Studieteknik. 

IKT



Det kvalitativa arbetet

Uppföljning och information om elevens 

utveckling är mycket viktigt.

Tillsammans jobbar vi mot samma mål.







Om vi inte samarbetar…

• ämneslärare glömmer studiehandledningen

• det finns risk att det inte blir någon bestämd uppgift

• ämneslärare har inte tid att samtala med 
studiehandledaren

• gynnar inte eleverna



Vilka möjligheter ser ni på er 
skola?

Vilka utmaningar som finns?



“Vad tar jag med mig 
från detta pass?” 


