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Abstrakt 

Författarens namn: Maria Rumar 

 

Titel: Studiehandledning på modersmål 

En kvalitativ intervjustudie med lärare och studiehandledare i årskurs 1–6 

 

Engelsk titel: 

Multilingual study guidance  

A qualitative interview based study with teachers and tutors in grades 1–6 

Antal sidor: 70 

Based on the experiences of a number of teachers and tutors, the overall purpose of this study is 

to contribute to knowledge about multilingual study guidance. The purpose is specified by the 

following questions: What experiences do teachers and tutors have of the importance of study 

guidance for the language, knowledge and identity development of multilingual students and 

what challenges do they face? What descriptions do teachers and tutors give of how multilingual 

study guidance can be organized and implemented and what challenges do they face?  The 

method for this study is qualitative semi-structured interviews in seven focus groups consisting 

of 10 tutors and 19 teachers in grades 1–6. The perspective of the study is sociocultural and the 

result is interpreted based on the hermeneutic approach. The result of the study shows that the 

informants agree that study guidance favors language, knowledge and identity development of 

multilingual students by enabling students to strengthen and develop their mother tongue and 

second language in parallel to the development of subject knowledge. Through the opportunity 

to mediate their knowledge and thoughts, the students' sense of identity is strengthened and 

developed. Futhermore, the informants describe that multilingual study guidance is most 

commonly carried out during the lessons as well as in mathematics and social and science 

subjects. Several informants, mainly teachers express an uncertainty about how study guidance 

can be organized and implemented and what effects this will have on the development of 

multilingual students. The challenges that the informants in the study experience is that aspects 

of time and organization make it difficult to find forms of cooperation between teachers and tutors 

for the planning and evaluation of multilingual study guidance.  The conclusion is that 

cooperation between teachers and tutors and knowledge of multilingual study guidance increase 

the multilingual students’ opportunities to develop. 

Nyckelord: Studiehandledning på modersmål, studiehandledare, modersmålslärare, modersmål, 

andraspråk, språk-, kunskaps- och identitetsutveckling, flerspråkiga elever 

Keywords: Multilingual study guidance, tutor, mother tongue teacher, mother tongue, 

second language, language-, knowledge- and identity development, multilingual pupils  
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1 Inledning  
I Sverige talas mellan 150-200 olika modersmål (Norrby & Håkansson 2015, s. 242). Flera 

elever i grundskolan har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska. Enligt 

språklagen (SFS 2009:600, 14 §) ska alla som bor i Sverige få möjlighet att utveckla och 

använda det svenska språket, men också få möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. 

Modersmålet har stor betydelse för elevens identitetsutveckling och är ett viktigt verktyg för 

utveckling och lärande i skolan (Otterup 2014, s. 67; Svensson & Torpsten 2013, s. 173). 

Flerspråkiga elever har en dubbel inlärningsuppgift då de både ska lära sig andraspråket och 

ämneskunskaper genom andraspråket. Det tar i flera fall minst fem år eller mer för flerspråkiga 

elever att lära sig skolspråket, det vill säga det kunskapsrelaterade språket som används inom 

skolans ämnen (Cummins 2017a, s. 68). Forskning visar att det är viktigt att flerspråkiga elevers 

kunskapsmässiga utveckling inte läggs på is medan de lär sig det språk som används i skolan. 

Eleverna behöver utveckla sin språkförmåga parallellt med sina kunskaper. Både modersmålet 

och andraspråket behövs om elever ska utveckla språk- och ämneskunskaper och nå framgång 

i skolan (Axelsson 2015, s. 85; Gibbons 2016, s. 26-27; Wedin 2011, s. 43). Skolan har en 

betydande roll för de flerspråkiga elevernas språk-, kunskaps- och identitetsutveckling då denna 

utveckling påverkas av skolans organisation, undervisningens utformning, användandet av 

modersmålet och dess status i skolan (Axelsson & Magnusson 2012, s. 273). Eftersom elevernas 

kunskaper är knutna till modersmålet och skolerfarenheter behöver eleverna få en undervisning 

som gynnar överföring av begrepp och kunskaper från modersmål till svenska (Bouakaz & 

Bunar 2015, s. 269). Genom studiehandledning på modersmål kan eleverna få möjlighet att 

följa undervisningen på en åldersmässig nivå i skolans ämnen, vilket kan inverka positivt på 

elevernas måluppfyllelse (Otterup 2014, s. 69). Enligt Avery (2017, s. 413) kan 

studiehandledning vara en hjälp för flerspråkiga elever att lyckas i skolan. Därmed kan 

studiehandledning på modersmål ses som en viktig del i skolans pedagogiska arbete.  

Wigerfelt (2004, s. 239-240) visade dock år 2004 på kritiska aspekter kring hur skolor 

organiserar studiehandledning och att lärare inte har kunskaper om studiehandledning och dess 

effekter. Då var studiehandledning ett relativt nytt begrepp i flera skolor, men även idag, flera 

år senare, lyfter forskning fram kritiska aspekter kring organisation av studiehandledning. 

Bland annat beskrivs att samarbetet mellan lärare och studiehandledare inte fungerar (Avery 

2017, s. 411; Duek 2017, s. 127-130; Otterup 2014, s. 70). Det beskrivs även att många lärare 

saknar utbildning i hur flerspråkiga elever kan undervisas och önskar mer stöd och fortbildning 

(Cummins 2017a, s. 27; Juvonen 2015, s. 168) . Enligt Reath Warren (2017, s. 34) är forskning 

om studiehandledning utifrån svenska förhållanden begränsad trots att studiehandledning 

hamnat mer i fokus under de senaste åren eftersom elever med migrationsbakgrund har ökat. 

Avery (2017, s. 404) menar att det finns ett behov av ytterligare forskning inom området 

eftersom flera av de studier som finns behandlar området i mer allmänt sammanhang.  

Mot bakgrund av detta upplevs det angeläget att i en uppsats i pedagogik undersöka vilka 

upplevelser och erfarenheter lärare och studiehandledare har om studiehandledningens 

betydelse för flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling och vilka 

beskrivningar lärare och studiehandledare ger av hur studiehandledning kan organiseras och 

genomföras. Det upplevs även angeläget att undersöka vilka utmaningar som enligt lärare och 

studiehandledare har visat sig med studiehandledning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att utifrån ett antal lärares och studiehandledares upplevelser och 

erfarenheter bidra med kunskap om studiehandledning på modersmål. Studiens fokus är 

studiehandledningens betydelse för flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling och hur studiehandledning kan organiseras och genomföras. Fokus är även 

att belysa vilka utmaningar som enligt lärare och studiehandledare har visat sig med 

studiehandledning. Syftet har preciserats i följande frågeställningar: 

 

1).Vilka upplevelser och erfarenheter har lärare och studiehandledare om studiehandledningens 

betydelse för flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling och vilka 

utmaningar anges? 

2).Vilka beskrivningar ger lärare och studiehandledare av hur studiehandledning kan 

organiseras och genomföras och vilka utmaningar anges? 

1.2 Avgränsningar 
Den här studien fokuserar på studiehandledning i den ordinarie klassen där studiehandledaren 

fysiskt är på plats. I enstaka fall kan fakta utifrån organisation av studiehandledning på 

huvudmannanivå nämnas då den har betydelse som bakgrundsförståelse för att få en helhetsbild 

av studiehandledning ute på skolorna. 

1.3 Definition av centrala begrepp 
Här definieras centrala begrepp för studien. 

Flerspråkiga elever  De elever som i sin vardag använder två eller flera språk ses som 

tvåspråkiga eller flerspråkiga (Axelsson, Lennartson-Hokkanen & 

Sellgren 2002, s. 9).  

Modersmål Innebär ”det språk, eller i vissa fall de språk en individ tillägnar sig 

först, genom naturligt inflöde och interaktion med i första hand 

föräldrar eller andra vårdnadshavare” (Abrahamsson 2009, s. 258). 

Andraspråk  Lärs in efter att en individ lärt sig eller har börjat lära sig 

modersmålet (Abrahamsson 2009, s. 13). Att lära sig ett andraspråk 

innebär ”en naturlig och informell inlärning av implicit kompetens” 

i ett språk utöver modersmålet (Abrahamsson 2009, s. 26).  

Studiehandledare  Ger handledning på modersmålet i andra skolämnen än modersmål 

(Skolverket 2015, s. 32). Det är oftast modersmålslärare som även 

fungerar som studiehandledare, men det behöver inte vara så 

(Morgan 2014, s. 24; Sandell, 2012, s. 197). I studien benämns 

studiehandledare även som enbart handledare.  
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2 Bakgrund  
Det här kapitlet ger en kortare bakgrund till utvecklingen av stöd i och på modersmål i Sverige. 

Därefter definieras studiehandledning på modersmål och en beskrivning ges av hur 

handledningen regleras av styrdokument.  

2.1 Utveckling av stöd i och på modersmål 
Utvecklingen i svensk skola av stöd i och på modersmålet har följt Sveriges integrationspolitik. 

År 1966 fick kommunerna statsbidrag för stödundervisning i svenska som främmande språk 

och studiehandledning på elevens hemspråk. År 1968 gavs möjlighet för flerspråkiga elever att 

få undervisning i sitt hemspråk, men det var fortfarande frivilligt för kommunerna att anordna 

detta (Hyltenstam & Tuomela 1996, s. 44-45). Med 1977-års hemspråksreform var 

kommunerna skyldiga att anordna hemspråksundervisning och studiehandledning på 

hemspråket. Det tydliggjordes att samhället genom skolan skulle stödja elevers tvåspråkighet 

(Hyltenstam & Milani 2012, s. 57). År 1997 ändrades benämningen av hemspråk till modersmål 

för att det inte skulle missuppfattas att det var ett språk som enbart användes i hemmet 

(Håkansson 2003, s. 76). Studiehandledning på modersmål är idag en rättighet för flerspråkiga 

elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen eftersom de inte klarar att 

följa undervisningen på svenska (Skolverket 2015, s. 12; Skolverket 2017, s. 60). 

Studiehandledning på modersmål regleras i skolförordningen:  

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

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

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

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

                                     (SFS 2011:185, 5 kap, 4 §) 

Sverige är relativt unikt med att erbjuda flerårig modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet (Axelsson & Magnusson 2012, s. 345). Studiehandledning 

innebär handledning i skolämnena på elevens modersmål. Syftet är att eleven ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen som hålls på svenska. Studiehandledning är inte detsamma som 

modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är ett eget skolämne med en egen kursplan 

(Bergendorff 2014, s. 42). Studiehandledning är vanligast de första åren för elever som är 

nyanlända (Reath Warren 2017, s. 19). Enligt Cummins (2017a, s. 134) ges handledningen av 

en studiehandledare som talar elevens modersmål eller det språk som eleven använde i en 

tidigare skola. Kästen-Ebeling (2014, s. 28) exemplifierar att det kan vara så att kurdiska elever 

gått i arabiska skolor och filippinska elever i engelska skolor.  

Det finns inga direkt utarbetade behörighetskrav för att arbeta som studiehandledare. Hur 

länge en elev behöver studiehandledning och i vilken form beror på elevens förkunskaper, hur 

kunskapsutvecklingen ser ut samt hur komplext språket i det specifika ämnet är (Skolverket 

2017, s. 60). Överlag är studiehandledning ofta ett långsiktigt arbete under en eller flera 

terminer. Handledningen kan ges inom ramen för den ordinarie undervisningen eller till elever 

som i går i förberedelseklass eller liknande (Skolverket 2015, s. 16-18). Studiehandledning på 

modersmålet kan under vissa förutsättningar enligt skollagen genomföras som 

fjärrundervisning (SFS 2010:800, 1 kap. 3 §). Vid denna interaktiva handledning är elever och 

handledare på olika platser. Studiehandledningen sker då på en bestämd tid med hjälp av 

informations- och kommunikationsteknik (SKL 2010, s. 31; Skolverket 2016, s. 29).  
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3 Tidigare forskning   
Kapitlet inleds med forskning kring utveckling av både modersmål och andraspråk parallellt 

och flerspråkighet som resurs utifrån translanguaging. Vidare behandlas utveckling av språk- 

och ämneskunskaper samt identitetsutveckling utifrån studiehandledningens betydelse. 

Därefter tas elevers olika behov av studiehandledning upp. I kapitlet redogörs för olika modeller 

för organisation och genomförande av studiehandledning. Avslutningsvis beskrivs 

betydelsefulla faktorer vid studiehandledning på modersmål.  

3.1 Att utveckla modersmål och andraspråk parallellt och att använda 

flerspråkighet som resurs 
Flera studier lyfter fram det positiva med att utveckla både modersmål och andraspråk parallellt. 

Resultatet av den studie som gjordes av Thomas och Collier (1997, s. 33-43) visar på 

modersmålets betydelse för flerspråkiga elevers skolframgång. Studien visar att om flerspråkiga 

elever undervisas och utmanas kognitivt på både modersmål och andraspråk gynnas deras 

skolresultat. Utvecklingen av andraspråket påverkas av hur mycket kognitiv och ämnesmässig 

kunskap som eleven har på modersmålet. Vidare rekommenderar Thomas och Collier en 

undervisning såsom berikande program kännetecknas av. Där utgår undervisningen utifrån 

elevernas kunskaper medan stödprogram försöker åtgärda det som betraktas som problem 

(ibid.). ”Think enrichment rather than remediation when you design programs for English 

language learners. Your English learners are not `broken´ and they don’t need fixing” (Thomas 

& Collier 1997, s. 79). Även García (2009, s. 391) slår hål på myten kring att flerspråkig 

undervisning försenar tillägnandet av ett andraspråk. Elevens modersmål fungerar istället som 

ett stöd då ett andraspråk ska läras in. 

Forskning har gjorts om translanguaging, vilket på svenska kan översättas till 

transspråkande (Svensson & Torpsten 2017, s. 37). Kaya (2017) översätter translanguaging till 

korsspråkande på hemsidan för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. 

Translanguaging eller transspråkande innebär enligt Svensson (2017, s. 21) en planerad 

användning av flerspråkighet som resurs i undervisningen. För att lyckas med translanguaging 

bör lärare enligt García (2009, s. 318-323) arbeta efter två strategiska principer. Den ena är 

social rättvisa (social justice) och utgår ifrån att alla språk är lika värdefulla. De är en källa till 

kunskap och en resurs för lärande. Lärare ska uppmuntra användandet av olika språk i 

klassrummet och arbeta för att attityden till olika språk ska vara positiv. Den andra principen är 

enligt García (2009, s. 323-328) social praktik (social practice) och innebär en tydlig, medveten 

och varaktig pedagogisk strategi där flerspråkighet används som resurs och integreras i 

undervisningen. Elevernas olika språk används i meningsfulla sammanhang och synliggörs i 

klassrummet. Läraren utgår från elevernas erfarenheter och kunskaper och har ett språkligt 

fokus med hög kognitiv nivå. García och Sylvan (2011, s. 398-399) menar att om läraren ser 

värdet av att eleverna använder sina modersmål motiverar det eleverna till inlärning av ett nytt 

språk, men även i all annan inlärning. García och Seltzer (2016, s. 25) beskriver hur klassrum 

som byggts upp utifrån translanguaging innehåller alla elevers språk på skyltar, väggordlistor 

med mera. Eleverna skriver på sina språk i anteckningsböcker och språk visas inte separat utan 

tillsammans. García och Seltzer (2016, s. 24) menar att translanguaging inte kräver en 

flerspråkig lärare. Lärarna kan vara enspråkiga och förespråka interaktion och samarbete mellan 

eleverna. Svensson (2017, s. 50) tar också upp kamratlärandets betydelse samt beskriver vikten 
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av samarbete med modersmålsläraren eller studiehandledaren i en transspråkande undervisning. 

Även Rosén och Wedin (2015, s.138-139) beskriver att studiehandledningen har en betydande 

roll i translanguaging. Genom handledningen kan eleverna förmedla sina kunskaper och 

utveckla dessa. Enligt Zetterholm (2015, s. 42) är studiehandledare värdefulla resurser i arbetet 

med språk och begrepp. Transspråkande innebär enligt Svensson (2016, s. 32-33) ett 

systematiskt arbete för att behålla flerspråkighet i undervisningen. Det innefattar inte enbart 

flerspråkiga inslag.  

Gibbons (2016, s. 47) tar upp att om det talas och jämförs olika språk i klassrummet får 

alla elever tillgång till flera språk och förståelse för användningen av dem. Cummins (2017a, s. 

265) betonar vikten av att låta elevernas språk synas och höras i skolan genom enkla dagliga 

aktiviteter och att eleverna uppmuntras att använda sina modersmål när de läser, söker 

information eller antecknar. Svensson (2016, s. 33) menar att när eleverna ser att läraren 

uppmärksammar deras språk och kultur på ett positivt sätt skapas ett förtroende som får 

avgörande betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Sandell (2012, s. 213) betonar att om 

modersmålet och svenska språket får likvärdig status främjas både elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. 

3.1.1 Sammanfattning 
Tidigare forskning pekar på modersmålets betydelse för flerspråkiga elevers skolframgång. Om 

undervisning utgår från elevernas kunskaper och de undervisas och utmanas kognitivt på både 

modersmål och andraspråk gynnas deras skolresultat. Translanguaging, som även benämns 

transspråkande eller korsspråkande på svenska, innebär en planerad användning av 

flerspråkighet som resurs i undervisningen. Translanguaging innefattar de två principerna social 

rättvisa och social praktik. Social rättvisa utgår ifrån att alla språk är lika värdefulla, en källa 

till kunskap och en resurs för lärande. Läraren uppmuntrar användandet av olika språk i 

klassrummet och arbetar för en positiv attityd till olika språk. Social praktik innebär att det finns 

en tydlig, medveten och varaktig pedagogisk strategi för hur flerspråkighet ska användas i 

meningsfulla sammanhang och synliggöras i klassrummet. Läraren utgår från elevernas 

erfarenheter och kunskaper och undervisningen har ett språkligt fokus med hög kognitiv nivå. 

Forskning visar att i translanguaging synliggörs olika språk i undervisningen och i klassrummet 

överlag. Translanguaging innebär inte enbart flerspråkiga inslag utan ett systematiskt arbete för 

att använda flerspråkighet i undervisningen. Genom att det talas och jämförs olika språk i 

klassrummet kan alla elever få tillgång till flera språk. Studiehandledare är värdefulla resurser 

i arbetet med olika språk i klassrummet och studiehandledning kan vara en betydelsefull del i 

translanguaging. 

3.2 Språk-, kunskaps- och identitetsutveckling 
Enligt Axelsson (2013, s. 554-555) behövs både modersmål och andraspråk för språk- och 

kunskapsutveckling och för att flerspråkiga elever ska lyckas i skolan. Att de flerspråkiga 

eleverna får stöttning och kognitiv utmaning istället för förenklade uppgifter utvecklar deras 

lärande, vilket leder till stärkt studiemässig självbild och därigenom även ökat engagemang för 

att lära sig. Mariani (1997, s. 5-19) beskriver utifrån stöttning och kognitiv utmaning i 

undervisningen att en undervisning med hög kognitiv utmaning och hög nivå av stöttning är 

den optimala för elevers lärande och utveckling. Även Cummins (2017a, s. 44) betonar 

betydelsen av en kognitivt krävande och kontextbunden undervisning och tillägger att det 
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innebär att den ligger i den proximala utvecklingszonen. Gibbons (2016, s. 19) lyfter fram 

vikten av att flerspråkiga elever kan känna att lärarna tror på deras förmåga och att lärarna har 

höga förväntningar på dem. 

Modersmålet är inte bara viktigt för förståelse och lärande utan även för 

identitetsskapande (Cummins 2017a, s. 114). Språk, kultur och tänkande hör enligt Bergendorff 

(2014, s. 34) samman med en individs identitet. Rosén och Wedin (2015, s. 160) betonar språk 

och social interaktion utifrån ett sociokulturellt perspektiv där människan i samspel med andra 

förhandlar och förändrar sin identitet. Cummins och Persad (2014, s. 34-35) menar att det är 

viktigt för de flerspråkiga elevernas identitetsutveckling att lärare har ett positivt 

förhållningssätt till elevernas modersmål. Om lärare uppmuntrar eleverna till att visa och 

använda sina språkliga resurser bekräftar läraren eleverna och stärker deras självförtroende och 

identitet. Cummins (2017a, s. 115) ger exemplet att flerspråkiga elevers identiteter kan 

bekräftas då de får använda sitt modersmål vid textskrivning eller som stöd då de ska skriva på 

sitt andraspråk. Ladberg (2000, s. 180-181) tar upp att hur elever ser på sitt modersmål är 

beroende på hur lärare och andra elever ser på det. Om de flerspråkiga elevernas språk, kultur 

och ursprung aldrig lyfts fram av läraren och om kamraterna avvisar det kan det leda till att 

eleverna skäms över att använda sitt modersmål. Enligt Baker (2011, s. 72) kan flerspråkiga 

elever känna sig pressade att använda det dominerande språket och uppleva att det är genant att 

använda modersmålet.  

Det är viktigt att lärare har ett interkulturellt förhållningssätt där de visar intresse för 

elevernas språk, kultur, religion och ser eleverna som individer (Lahdenperä 2004, s. 65; 

Svensson & Torpsten 2017, s. 39). Genom att skolan utvecklar en språkpolicy där 

undervisningen utgår ifrån och bekräftar flerspråkiga elevers språkliga och kulturella kapital i 

skolans alla aktiviteter visar skolan de flerspråkiga eleverna ”en bild av vilka de är och vilka de 

kan bli i samhället” (Cummins 2017b, s. 107-108). Om läraren har ett additivt synsätt på 

lärande, det vill säga värdesätter elevens tidigare kunskaper och utgår från dem i 

undervisningen, får eleven större möjligheter att utveckla och lägga till kunskaper om ett 

andraspråk till sina befintliga kunskaper på modersmålet (Baker 2011, s. 4; Elmeroth 2008, s. 

78). Axelsson gör tillägget att en additiv orientering av undervisning visar att skolan även 

värdesätter och erkänner de flerspråkiga familjernas språk och kultur (Axelsson 2013, s. 551). 

Aktivt samarbete med flerspråkiga elevers föräldrar kan utgöra en betydande språklig och 

kulturell resurs i skolan (Fredriksson & Taube 2010, s. 164-165; León Rosales 2013, s. 51; 

Tvingstedt & Salameh 2012, s. 244). Wedin (2011, s. 43) betonar att flerspråkiga elever inte 

ska tvingas välja mellan hemmets och skolans kunskaper och värderingar. De ska känna att 

skolan respekterar deras kunskaper och erfarenheter.  

3.2.1 Studiehandledningens betydelse för utveckling och förmedling av språk- och 

ämneskunskaper  
Studiehandledning på modersmål fungerar enligt Axelsson (2015, s. 94) som stöd för både 

språk- och kunskapsutveckling i skolans ämnen. Utifrån utveckling av språkkunskaper 

beskriver Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 87) att handledningen kan främja elevernas 

tvåspråkighet. Studiehandledare kan vara ett stöd då elever ska utveckla sitt andraspråk, 

svenska. Enligt Otterup (2014, s. 68-69) underlättas inlärningen av ett andraspråk om eleven 

har utvecklat sitt ord- och begreppsförråd på modersmålet. Cummins (2017b, s. 105) menar att 
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elever som har goda kunskaper i sitt modersmål har lättare att utveckla sin läs- och skrivförmåga 

på skolspråket. Axelsson (2015, s. 124) och Nilsson Folke (2015, s. 40-41) beskriver 

möjligheten för flerspråkiga elever att utveckla ord och begrepp på sitt andraspråk genom att 

samla svenska ord och uttryck i den ordinarie undervisningen för att få dessa förklarade på 

modersmålet av studiehandledare eller modersmålslärare.  

Utifrån utveckling av ämneskunskaper beskriver Otterup (2014, s. 68-69) att 

studiehandledning har stor betydelse eftersom inlärningen gynnas av användning av elevens 

modersmål. Handledning på modersmålet kan enligt Bergendorff (2014, s. 34-35) och Elmeroth 

(2017, s. 79) möjliggöra för eleven att överföra kunskaper och erfarenheter som eleven har med 

sig och sammanlänka dem med de nya. Eleven kan även få stöd i att ta till sig och uttrycka sig 

på skolspråk. Kaya (2016, s. 52) beskriver att studiehandledningen kan fungera som en länk 

mellan ämneslärares och elevers språk och behövs för att läraren ska kunna bygga vidare på 

elevernas erfarenheter och kunskaper. Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 86) menar att 

genom handledningen kan de flerspråkiga eleverna få möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen och få möjlighet att utifrån sina förutsättningar hävda sig i den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Enligt Nilsson och Axelsson (2013, s. 149) uttrycker elever att 

studiehandledning hjälper dem att förstå materialet i de olika ämnena som tillhandahålls i 

klassrummet. Det kan möjliggöra att eleverna blir mer aktiva i klassrumsundervisningen. Reath 

Warren (2017, s. 35) menar att både lärare och flerspråkiga elever upplever att 

studiehandledning är gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå målen. 

Handledningen är enligt Kaya (2016, s. 75) gynnsam för att elever ska kunna förmedla sina 

tankar och kunskaper. Det är av stor betydelse att de får formulera dessa på sitt starkaste språk. 

Cummins (2001, s. 19-20) exemplifierar att eleverna kan få möjlighet att skriva på sitt starkaste 

språk och sedan arbeta tillsammans med andra elever, klassläraren, modersmålsläraren eller 

studiehandledaren för att på så sätt skapa en två- eller trespråkig text. 

Reath Warren (2017, s. 84-85) menar att fem så kallade flerspråkiga kategorier kan 

identifieras i studiehandledningens stöttande funktioner. Den första kategorin innefattar att 

hjälpa elever att omformulera ord och begrepp på svenska för att kontrollera förståelse och göra 

innehållet begripligt. Nästa kategori gäller förklaringar av ord och begrepp i längre diskussioner 

istället för enstaka omformuleringar. Den tredje kategorin innebär att eleverna genom 

studiehandledning kan få uppgifter förklarade så de vet hur de ska göra. Kategori fyra fokuserar 

mer på språk än innehåll utifrån att öka elevernas metalingvistiska medvetenhet där 

studiehandledaren tar upp språkliga aspekter av det svenska språket, exempelvis stavning, 

verbböjning och uttal. Slutligen kan studiehandledning enligt kategori fem innebära att elever 

får förklaringar om sociokulturella aspekter, exempelvis om det svenska samhället och den 

svenska skolan.  

3.2.2 Studiehandledningens betydelse för identitetsutveckling  
I alla samspel mellan lärare och elever pågår identitetsförhandlingsprocesser. Om lärare och 

elever har samma kultur, språk och samhällsklass är processen enklare, men om olikheterna är 

stora behöver lärare arbeta för att elevernas tidigare erfarenheter och identiteter ska bekräftas 

(Cummins 2017a, s. 170). Studiehandledare kan hjälpa lärare att få en ökad förståelse för 

elevernas behov och deras kultur (Avery 2017, s. 410, 413). Förutom kulturella olikheter tar 

Cummins (2017a, s. 16) upp att många av de flerspråkiga eleverna har gått igenom trauman. 

Ladberg (2000, s. 190-191) menar att studiehandledare kan förklara för svenska kollegor hur 

det är att vara flerspråkig i Sverige och det svenska samhället för eleverna. Enligt Bouakaz och 
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Taha (2014, s. 91) spelar samarbetet mellan hemmet och skolan stor roll i elevernas 

identitetsutveckling och lärande. Svensson och Torpsten (2013, s. 173) beskriver hur 

modersmålslärare och studiehandledare ser sig själva som en bro mellan föräldrar, skola och 

det omgivande samhället eftersom de har språkliga kunskaper både på modersmålet och på 

svenska samt kunskaper om de båda kulturerna. Detta bekräftar även elever i Sharifs studie 

(2016, s. 103) som beskriver modersmålslärarnas stora betydelse då de har kunskaper om 

elevernas hemland och dess kultur och hjälper eleverna att förstå den svenska skolan. 

Bergendorff (2014, s. 42) tar upp att vid handledningen kan jämförelser göras mellan den 

svenska skolan och tidigare skolgång och olika kulturella aspekter kan tolkas och förklaras för 

eleven. Enligt Svensson och Torpsten (2013, s. 173) stärker det elevernas identitet om de i 

skolan få höra och använda sitt modersmål, som föräldrarna talar hemma. 

3.2.3 Elevers olika behov av studiehandledning utifrån kunskap och skolbakgrund 
De flerspråkiga elevernas skiftande språk- och ämneskunskaper samt skolbakgrund gör att de 

har olika behov av studiehandledning. Flerspråkiga elever är enligt Viberg (1996, s. 111) inte 

en homogen grupp utan en grupp med mycket skiftande förutsättningar och kulturell bakgrund, 

som befinner sig på olika kunskapsnivåer. Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 86-87) 

beskriver att det finns elever i skolan med olika modersmålskunskaper. Vissa elever har stora 

språkliga kunskaper på modersmålet och behöver få lära sig ämneskunskaper på modersmålet 

samt nyckelbegrepp på svenska. Andra elever har kanske inte något starkt språk alls. Här 

behövs studiehandledning på modersmålet integrerat med användning av svenska språket för 

goda inlärningsresultat. Enligt Bergendorff (2014, s. 42) skiljer sig elevernas skolerfarenheter 

och ämnesmässiga kunskaper sig också åt. Det finns elever som knappt har någon skolbakgrund 

alls och som behöver grundläggande kunskap om skola och inlärning. Vissa elever har inte läst 

det aktuella ämnet tidigare och genom studiehandledning kan de få förklaringar och 

sammanhang uttryckta på modersmålet för att lära sig ämnet. Andra elever har kunskaper i ett 

eller flera ämnen på modersmålet, men behöver handledning för att lära sig de svenska 

begreppen och arbetssätten i ämnet. Cummins (2001, s. 11) menar att det även finns elever som 

har relevanta kunskaper på sitt modersmål, men deras tidigare kunskaper hjälper inte 

inlärningen om eleverna inte görs medvetna om dem.  

Utifrån elevers behov av studiehandledning beskriver Nilsson Folke (2017, s. 109) att 

elever uttrycker att handledning är särskilt betydelsefullt efter övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klass. Det kan dock finnas en risk att elever väljer bort 

handledningen om de känner sig utpekade och annorlunda. Vissa elever skäms över att behöva 

extra stöd. Det kan vara så att eleverna kan uppfatta studiehandledningen som en kompensation 

för en brist hos dem själva och de vill inte identifiera sig med att vara en individ som är i behov 

av något annat än de andra eleverna. Avery (2017, s. 409) beskriver att det av studiehandledare 

upplevs att det finns elever som är oroliga att missa något i klassrummet när de har 

studiehandledning. Det upplevs även att vissa elever utifrån en önskan att tala svenska anser att 

det är generande att handledaren kommer och talar deras modersmål. Därför är det viktigt att 

studiehandledning organiseras så att eleverna upplever det som något positivt, som en tillgång. 
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3.2.4 Sammanfattning  
Tidigare forskning visar att en undervisning med hög kognitiv utmaning och hög nivå av 

stöttning är den optimala för elevers lärande och utveckling. Genom studiehandledning kan 

flerspråkiga elever få stöttning och kognitiv utmaning istället för förenklade uppgifter. 

Handledningen kan fungera som stöd för både språk- och kunskapsutveckling och ge ökade 

möjligheter att nå målen i skolan. Eleverna kan få stöttning vid både inlärning och förmedling 

av kunskaper, vilket kan ge dem ökade möjligheter att bli mer aktiva i klassrummet. Fem 

stöttande funktioner kan enligt forskning identifieras i studiehandledning. Dessa är att 

omformulera ord och begrepp på svenska för att kontrollera förståelse och göra innehållet 

begripligt, förklara ord och begrepp i längre diskussioner, förklara uppgifter, öka elevernas 

metalingvistiska medvetenhet och förklara sociokulturella aspekter. Forskning visar att 

modersmålet är betydelsefullt för elevernas identitetsutveckling. Det är viktigt för flerspråkiga 

elevers utveckling av identitet att lärare har ett positivt förhållningssätt till deras modersmål, 

kultur och tidigare kunskaper. Att genom studiehandledning få höra och använda sitt 

modersmål kan stärka elevernas identitet. Studiehandledare kan fungera som en bro mellan 

föräldrar, skola och det omgivande samhället. De kan hjälpa lärare att få en ökad förståelse för 

elevernas behov och deras kultur och beskriva hur det är att vara flerspråkig i Sverige. 

Handledarna kan även förklara det svenska samhället för eleverna. De flerspråkiga elevernas 

föräldrar kan vara en viktig språklig och kulturell resurs i skolan.  

Flerspråkiga elever är inte en homogen grupp. De har olika behov av studiehandledning 

utifrån tidigare språk och ämneskunskaper och skolerfarenheter. Samtidigt som forskning visar 

att flerspråkiga elever upplever att handledningen är gynnsam för deras kunskapsutveckling 

och möjligheter att nå målen beskrivs att det finns en risk för att vissa elever väljer bort 

handledningen. Det kan bero på en oro över att missa något i klassrummet eller att de känner 

sig utpekade och annorlunda. Det är därför viktigt att studiehandledning organiseras så att 

eleverna upplever det som något positivt. 

3.3 Modeller för organisation och genomförande av studiehandledning 
Studiehandledning kan organiseras utifrån flera olika modeller med utgångspunkt i hur och när 

eleven har behov av att få handledning. Modellerna bygger på studiehandledning i eller utanför 

klassrummet och studiehandledning före, under eller efter lektionen. Dessa modeller kan 

kombineras på olika sätt för eleven under olika perioder allteftersom elevens språk- och 

ämneskunskaper utvecklas (Morgan 2014, s. 50; Paulin & Huuhtanen Almgard 1993, s. 91).  

3.3.1 Studiehandledning i eller utanför klassrummet 
Vid studiehandledning i klassrummet finns fördelarna att studiehandledaren får en insyn i hur 

eleven fungerar i klassrummet och vilka arbetsformer som används i klassrummet (Avery 2017, 

s. 409). Handledaren kan även se vilket språk som används och vilka krav som läraren ställer 

på eleverna. Det kan också möjliggöra för att studiehandledaren och klassen kan lära känna 

varandra, vilket kan göra att handledaren och indirekt även de flerspråkiga elevernas status höjs 

(Paulin & Huuhtanen Almgard 1993, s. 92-93). Vid arbete med studiehandledning utanför 

klassrummet går eleverna miste om diskussioner i klassen, vilket är en nackdel (Morgan 2014, 

s. 42-43). De flerspråkiga elevernas språkinlärning ökar om det språkliga inflödet är begripligt 

samtidigt som det ligger en nivå något över den som eleven befinner sig på. Elevernas utflöde 

ökar om de interagerar med varandra och själva är aktiva i språket (Gibbons 2010, s. 193-195; 
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Lindberg 2013, s. 486). Även Cummins (2017a, s.114) betonar att flerspråkiga elever behöver 

exponeras för språkrika klassrumsdiskussioner och texter för att de ska utveckla sitt 

kunskapsrelaterade språk.  

Det som kan ses som utmaningar med studiehandledning i klassrummet är att handledaren 

kan få funktionen som hjälplärare till alla elever. Modellen kan också leda till att den 

flerspråkiga eleven känner sig utpekad (Morgan 2014, s. 38-39). En fördel med 

studiehandledning som sker utanför klassrummet är att eleverna får mer lärartid än i 

klassrummet. Det kan exempelvis vara positivt när eleverna har svårt att förstå något i 

undervisningen. Eleverna kan då ställa frågor i sin egen takt och studiehandledaren kan se vilka 

svårigheter som eleverna har och koncentrera sig på dem (Ojala 2016, s. 88). Vid denna modell 

av handledning kan eleverna enligt Morgan (2014, s. 42-43) få möjlighet att tänka och 

kommunicera på modersmålet på sin kunskaps- och begreppsnivå. De får möjlighet att  

diskutera ämnesinnehållet på sitt modersmål som de behärskar. Dessa diskussioner sker då på 

samma villkor som de enspråkiga eleverna i klassrummet. Morgan (2014, s. 45) beskriver även 

att studiehandledare och elever kan vara med i klassrummet vid genomgång av ämnet för att 

sedan fortsätta parallellt utanför klassrummet. Eleverna får då ta del av introduktionen i klassen 

och ha samma utgångspunkt som sina klasskamrater. 

3.3.2 Studiehandledning före lektionen 
I denna modell är syftet att eleverna genom studiehandledning ska få en förförståelse för 

ämnesinnehållet som de kommer att möta i klassrumsundervisningen (Morgan 2014, s. 34). Det 

är viktigt att använda elevernas modersmål eller annat starkt skolspråk som eleverna behärskar 

inför ett nytt ämnesområde (Gibbons 2016, s. 43). Om studiehandledning ges innan klassen 

börjar arbeta med ett ämnesområde kan eleverna få förkunskaper och förförståelse genom ord 

och begrepp på båda språken. Det möjliggör för eleverna att få förståelse av både språk och 

sammanhang så att de kan delta aktivt i klassundervisningen (Ojala 2016, s. 88; Paulin & 

Huuhtanen Almgard 1993, s. 92 ). 

För att förstå och använda språket rätt krävs inlärning av den kulturella koden (Gibbons 

2016, s. 116). Eftersom flerspråkiga elever kan ha en annan kulturell bakgrund och syn på 

omvärlden än skolböckernas författare är det viktigt med förförståelse (Kaya 2016, s. 156). 

Genom att få studiehandledning före läsning av text kan eleverna enligt Morgan (2014, s. 34) 

förberedas inför eventuella språkliga, kulturella och ämnesmässiga svårigheter. En genre kan 

se ut på ett sätt i en kultur och på ett annat i en annan kultur. Om innehållet i undervisningen 

enbart är knutet till svenska företeelser, traditioner och kulturförhållanden behöver eleven stöd 

som studiehandledare kan ge. Janks (2010, s. 24-25) tar utifrån begreppet dominans upp vad 

och vem som synliggörs i texter som elever möter. Med begreppet tillgänglighet resoneras om 

vilka texter som eleverna ges tillgång till eftersom flerspråkiga elever kan ha svårare att få 

tillträde till skolans textvärldar. Enligt Janks (2010, s. 35) hör språk och makt ihop. Vid läsning 

av text och annan språkanvändning bildar vi oss en föreställning av hur världen ser ut. Vidare 

menar Janks (2010, s. 177) utifrån begreppet mångfald att om alla elevers kunskaper, språk och 

kultur ryms i klassrummet ökar elevernas fantasi, självkänsla, identitet och gemenskap. Det 

gäller att använda den språkliga mångfalden som finns i skolan för att utmana och förändra 

existerande diskurser. Olika skolämnen kännetecknas enligt Hajer och Meestringa (2014, s. 20) 
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av ett specifikt begrepps- och ordförråd. Genom en språkinriktad undervisning kan eleverna 

lära sig att använda det ämnesspecifika språket både muntligt och skriftligt.  

3.3.3 Studiehandledning under lektionen 
Studiehandledning under lektionen innebär att handledningen ges parallellt, det vill säga 

samtidigt som klassrumsundervisningen. Studiehandledaren kan vara med i klassrummet och 

arbeta tillsammans med läraren eller handleda en eller flera elever i en mindre grupp utanför 

klassrummet. Handledaren går då igenom samma moment inom ett ämne som läraren gör i 

klassrummet. Fördelen med studiehandledning under lektionen är att handledaren kan 

tillgodose de flerspråkiga elevernas behov direkt (Paulin & Huuhtanen Almgard 1993, s. 92). 

Att eleverna kan få förklaringar i direkt anslutning till undervisningen kan enligt Morgan (2014, 

s. 39) möjliggöra för eleverna att följa och förstå ämnesinnehållet i undervisningen medan den 

pågår. 

3.3.4 Studiehandledning efter lektionen 
Enligt Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 92) innebär modellen studiehandledning efter 

lektionen att studiehandledaren går igenom det eleverna har gjort i klassen, repeterar och 

kontrollerar så att de har förstått och lärt sig. Det kan även innebära att handledaren förbereder 

dem för ett prov. Ojala (2016, s. 88) menar att denna modell av studiehandledning passar elever 

som har kommit längre i sin utveckling av svenska språket. Utmaningar med studiehandledning 

efter lektionen är enligt Morgan (2014, s. 47-48) att studiehandledaren får svårare att förstå 

elevens svårigheter utifrån klassrumsundervisningen om handledaren inte deltagit i den. Om 

modellen ska vara gynnsam för eleverna behöver studiehandledaren känna till vilket moment 

som läraren gått igenom i klassrummet och vilka krav som ställs av läraren. Både Morgan 

(2014, s. 47-48) och Avery (2017, s. 110) problematiserar att det kan vara svårt för eleverna 

själva att veta och kunna förklara vad de har svårt för och vad de kanske missförstått.  

3.3.5 Sammanfattning 
Tidigare forskning visar att studiehandledning kan organiseras och genomföras på flera olika 

sätt utifrån vilket behov av handledning som eleven har. Antingen kan studiehandledningen 

genomföras i eller utanför klassrummet. Handledare och elev kan även vara med vid lärares 

genomgång i klassrummet för att sedan fortsätta utanför klassrummet. Fördelen med 

handledning i klassrummet är att handledaren kan se arbetsformer och språk som används och 

vilka krav som ställs på eleverna samt lära känna klassen. Fördelen med handledning utanför 

är ökad lärartid för eleven som även kan kommunicera på modersmålet på sin kunskaps- och 

begreppsnivå och ställa frågor i egen takt. Nackdelen är att eleven missar 

klassrumsinteraktionen. Handledningen kan även genomföras i modellerna före, under och efter 

lektionen. Vid genomförande av studiehandledning före lektionen kan förkunskaper och 

förförståelse ges av både ord, begrepp och text, men även utifrån kulturella aspekter. Vid 

modellen med studiehandledning under lektionen kan elevens behov tillgodogöras direkt och 

efter lektionen kan handledaren repetera det klassen gjort och kontrollera att eleven har förstått. 

Det är dock viktigt att handledaren i modellen efter lektionen vet vilket moment som läraren 

gått igenom i klassrummet och vilka kunskapskrav som läraren ställer. 
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3.4 Betydelsefulla faktorer vid studiehandledning 
I detta avsnitt beskrivs faktorer som utifrån forskning uttrycks spela en betydande roll vid 

studiehandledning på modersmål. 

3.4.1 Samarbete och planering  
För att kunna ge eleverna stöd i att bygga upp ett skolrelaterat språk ska språk användas på ett 

genomtänkt och medvetet sätt (Hajer & Meestringa 2014, s. 20). Lärare och studiehandledare 

behöver ha ett gott samarbete kring eleven för att flerspråkiga elever ska kunna utvecklas 

positivt (Bergendorff 2014, s. 42; Svensson & Torpsten 2013, s. 175). Studiehandledning bör 

planeras, precis som annan undervisning. Det bör även finnas en plan för hur eleven ska få stöd 

i att aktivt ta kontroll över sin inlärningsprocess (Bouakaz & Bunar 2015, s. 268). Lärarna har 

ett stort ansvar för studiehandledningens innehåll. För bästa resultat behöver studiehandledarna 

få information av lärarna om vad klassen arbetat med eller kommer att arbeta med och hur 

arbetet är upplagt. Det bör finnas en plan för hur information överlämnas, exempelvis en 

anslagstavla i lärarrummet där lärarna kan sätta upp lappar (Paulin & Huuhtanen Almgard 1993, 

s. 90). Kommunikation mellan lärare och studiehandledare kan även ske i mailform eller på 

annat vis. Läraren kan delge tankar om specifika arbetsområden eller uppgifter som eleven ska 

fokusera på under veckan eller lämna en lokal pedagogisk planering (LPP). Det kan även finnas 

en gemensam lärplattform med dokument, övningar och LPP (Ojala 2016, s. 89). Läraren kan 

enligt Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 90) delge termins- eller veckoplanering 

och/eller en plan över prov- och förhörstillfällen samt även protokoll från lärarmöten med mera. 

Otterup (2014, s. 70) pekar på att samarbetet mellan lärare och studiehandledare är viktigt, 

men att det ofta inte fungerar av organisatoriska skäl. Juvonen (2015, 168) belyser också 

betydelsen av samarbete och beskriver att lärare uppger att tid och resursbrist gör att samarbetet 

inte fungerar. Enligt Duek (2017, s.135) leder den rådande bristen av samplanering mellan 

klasslärare och studiehandledare till att handledaren för det mesta sitter med under lektioner, 

översätter och förklarar det som eleverna för tillfället arbetar med. Juvonen (2015, s. 163) 

påpekar att samarbetet mellan studiehandledare och lärare ofta innebär att handledaren enbart 

får material utifrån undervisningen. Att få undervisningsmaterial i förväg är enligt Avery (2017, 

s. 110) betydelsefullt för att studiehandledarna ska kunna planera och förbereda sitt arbete. 

Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 90) betonar vikten av att studiehandledaren inte 

oförberett ska få en bok i handen vid ankomst eller att läraren snabbt ber om hjälp. Dock 

beskriver Avery (2017, s. 411-413) att det överlag även finns en brist i överlämning av 

information och läromedel i förväg till studiehandledare. Det kan leda till att handledarna mest 

kan komma att fungera som assistenter till lärare. Morgan (2014, s. 49) menar att om 

studiehandledaren inte kan förbereda sig finns en risk för att handledningen enbart kommer att 

bestå av översättning av enstaka ord och begrepp utan sammanhang.  

Torpsten (2015, s. 73) betonar vikten av modersmålslärares/studiehandledares delaktighet 

i skolans verksamhet. Svensson och Torpsten (2013, s. 172-175) beskriver modersmålslärares 

underordnade ställning och låga status jämfört med andra kategorier av lärare. 

Modersmålslärare kämpar med negativa attityder kring språket och upplever att de ofta inte har 

tillhörighet på någon skola då de stressar runt på flera olika skolor. Det är av stor vikt för 

elevernas lärande om lärare visar respekt och har positiva attityder till elevernas modersmål, 

och till modersmålslärare. Även Rosén och Wedin (2015, s. 33-34) tar upp att studiehandledare 
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och modersmålslärare ofta ses som en separat grupp på skolorna. Det tar sig bland annat uttryck 

i att de inte integreras i en gemensam planering av verksamheten. Många handledare arbetar på 

flera olika skolor och behöver samverka med flera lärare. Samarbetet mellan studiehandledare 

och lärare underlättas av om de är i skolan samma tider och om handledaren får en kollegial 

tillhörighet (ibid.). Att studiehandledarna upplever att de missar olika utbildningsprocesser av 

didaktiskt art i skolans ämnen eftersom de inte alltid är integrerade i verksamheten eller har en 

kollegial tillhörighet tas även upp av Avery (2017, s. 411). De studiehandledare som arbetar på 

enbart en skola har större möjlighet att ingå i skolans arbetslag än de som arbetar på flera olika 

skolor (Rosén & Wedin 2015, s. 34; Svensson & Torpsten 2013, s. 172). Trots att båda parter 

önskar samarbete saknas det ibland helt. I flera fall beror det på att klasslärarna har planeringstid 

när studiehandledarna har lektioner (Avery 2017, s. 411-413). Rektorer bör enligt Morgan 

(2014, s. 26, 30) arbeta för att lärare och studiehandledare får möjlighet att samarbeta. 

Planeringstid behöver schemaläggas.   

Utifrån planering och samordning tar Avery (2017, s. 413) upp att det kan vara en 

utmaning med schemaläggning av elevernas studiehandledning och att hitta undervisningsrum. 

Duek (2017, s. 130) beskriver att när det finns många elever med samma modersmål kan 

eleverna få mer tid om lektionerna samordnas. Morgan (2014, s. 26, 32) betonar att 

studiehandledningen inte ska konkurrera med andra aktiviteter som eleven vill vara med på. 

Det är betydelsefullt att handledningen ses som en positiv tillgång för eleven.  

3.4.2 Kartläggning och utvärdering 
Genom samarbete med modersmålslärare och studiehandledare kan enligt Wedin (2011, s. 130) 

en uppfattning om elevens ämneskunskaper och språkbehärskning på modersmålet fås. Denna 

information kan användas för planering av undervisning och studiehandledning efter elevens 

behov. Hajer och Meestringa (2014, s. 20) beskriver att kartläggning kan göras inför ett nytt 

ämnesområde för att belysa elevens kunskaper samt vilka utmaningar det nya ämnet kan 

medföra. Bouakaz och Bunar (2015, s. 268) menar att kartläggning inte bara behöver göras av 

elevens kunskaper utan även av elevens läridentitet, vilket innefattar personliga, sociala, 

kulturella och intellektuella dimensioner av lärande samt elevens olika erfarenheter. Här är det 

viktigt att se till vilka rutiner och strategier som eleven utvecklat för att inhämta kunskap och 

för att lära sig under tidigare skolgång (ibid.). Att studiehandledare kan ha en betydelsefull roll 

i kartläggningen av flerspråkiga elevers kunskaper beror på att kartläggningen bör göras på 

elevens starkaste språk (Kaya 2016, s. 73). För att bedöma om en elev har brister på 

andraspråket svenska eller dyslexi, det vill säga specifika läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt 

att bedömning görs av både modersmålet och andraspråket (Hedman 2012, s. 102). Paulin och 

Huuhtanen Almgard (1993, s. 91) tar upp betydelsen av utvärdering av elevernas inlärning. 

Morgan (2014, s. 50) vidareutvecklar vikten av att utvärdera undervisning och 

studiehandledning utifrån elevernas utveckling för att få kunskap om vad eleverna kan och vad 

de behöver stöttning i. Denna utvärdering eller bedömning ska sedan ligga till grund för 

planering av den fortsatta undervisningen både i klassrummet och i studiehandledningen. 

Kästen-Ebeling (2014, s. 28) ger exemplet att när eleven lär sig mer svenska kan svenskan 

användas mer i studiehandledningen. 
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3.4.3 Kompetens, kunskap och engagemang 
Det är viktigt för flerspråkiga elevers studieframgångar att lärare har kunskap om 

andraspråksinlärning och är medvetna om vilka svårigheter som kan uppstå i ämnet på grund 

av språket (Bergendorff 2014, s. 33). Lärare har ett ansvar att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande (Morgan 2014, s. 26). I ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

integreras språk och innehåll för att ett andraspråk ska utvecklas samtidigt med 

ämneskunskaper. Lärarna sätter tillsammans med eleverna upp mål för både språk- och 

ämneskunskaper (Gibbons 2016, s. 29-33; Hajer & Meestringa 2014, s. 7, 37). Vid 

studiehandledning är det enligt Morgan (2014, s. 37) av stor vikt att handledarna får kännedom 

om vilka språk- och kunskapsmål som lärarna har för undervisningsområdet. Morgan (2014, s. 

30) tar även upp att det är viktigt för elevernas språk- och kunskapsutveckling att rektorer har 

kunskap och engagemang för att organisera goda lärmiljöer för flerspråkiga elever. 

Studiehandledare behöver ha kunskaper i det aktuella ämnet för att handledningen ska ge 

bra resultat (Bergendorff 2014, s. 42; Cummins 2017a, s. 134; Morgan 2014, s. 26). Att 

studiehandledare behöver ha kompetens inom de ämnen som de förväntas att handleda i betonas 

enligt Avery (2017, s. 110) till stor del av handledarna själva. Morgan (2014, s. 37) menar att 

det kan uppstå svårigheter om studiehandledare förväntas undervisa i ett ämne som de inte har 

kompetens för. Om svårigheterna till viss del ska kunna överbryggas krävs ett nära samarbete 

med läraren. Cummins (2017a, s. 127) ger beskrivningen av att det enbart är ett fåtal av 

studiehandledarna som är utbildade lärare och att det inte är gott om fortbildning riktade direkt 

till handledarna för att de ska kunna utveckla sin pedagogiska kompetens. Reath Warren (2017, 

s. 20) stödjer denna åsikt, men lyfter fram att det utvecklats kortare kurser under de två senaste 

åren för utbildning av studiehandledare. När det gäller studiehandledares kompetens 

problematiserar Flyman Mattsson (2017, s. 134) utifrån att Skolverket (2015, s. 32-33) 

beskriver att handledare behöver behärska modersmålet, ha ämneskunskaper och en god 

kännedom om det svenska skolsystemet samtidigt som det inte finns specificerat vilken 

utbildning eller kompetens en studiehandledare ska ha.  

3.4.4 Sammanfattning  
Tidigare forskning visar att samarbete mellan lärare och studiehandledare är en 

framgångsfaktor för att flerspråkiga elever ska utvecklas positivt. Studiehandledning bör 

planeras och för bästa resultat behöver studiehandledarna få material och information av lärarna 

om vad klassen arbetar med och hur arbetet är upplagt. Då kan handledarna planera och 

förbereda sitt arbete. Det bör finnas en plan för hur denna information överlämnas. Tidigare 

forskning visar att det här samarbetet ofta inte fungerar av organisatoriska skäl. Faktorer som 

tid och resursbrist beskrivs påverka samarbetet negativt. Om handledare inte kan förbereda sig 

kan det leda till att de får rollen som lärarassistenter i klassrummet och att handledningen enbart 

kommer att bestå av översättning av enstaka ord och begrepp utan sammanhang. Samarbetet 

mellan lärare och studiehandledare är även viktigt utifrån att elevens ämneskunskaper och 

språkbehärskning kan kartläggas på modersmålet, vilket är betydelsefullt för planering av 

undervisning och studiehandledning utifrån elevens behov. Det är även betydelsefullt att 

kartlägga elevens läridentitet. Genom att utvärdera undervisning och handledning utifrån 

elevens utveckling kan underlag tas fram för vad eleven kan respektive behöver stöttning i, 

vilket kan användas för planering av undervisning och handledning.  
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Det är viktigt för flerspråkiga elevers studieframgångar att lärare har kunskap om 

andraspråksinlärning och är medvetna om vilka svårigheter som kan uppstå i ämnet på grund 

av språket. Det är även viktigt att studiehandledare behärskar modersmålet, har 

ämneskunskaper och en god kännedom om det svenska skolsystemet. Det är betydelsefullt om 

handledare känner delaktighet i skolans verksamhet. Studiehandledare som arbetar på enbart en 

skola har större möjlighet att ingå i skolans arbetslag än de som arbetar på flera skolor. Många 

handledare arbetar dock på flera olika skolor och känner ingen tillhörighet till någon skola.  
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4 Teoretisk utgångspunkt  
Den teoretiska utgångspunkten för den här studien är det sociokulturella perspektivet som 

grundar sig i tankar av Lev S. Vygotskij. I kapitlet beskrivs det sociokulturella perspektivet 

samt varför det anses vara relevant för den här studien. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
I det sociokulturella perspektivet har den kulturella kontexten stor betydelse för individens 

utvecklingsmöjligheter (Ortega 2009, s. 224). Vid förståelse av lärande och utveckling betonar 

Vygotskij att människan är en ”biologisk, social, kulturell och historisk varelse”. Dessa aspekter 

samverkar och påverkar människans lärande och utveckling på olika sätt (Säljö 2015, s. 91). Ett 

grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet när det gäller lärande är 

mediering, vilket kan liknas med förmedling. Det innebär att människan använder redskap eller 

verktyg för att förstå och agera i omvärlden. Det gäller både fysiska och intellektuella redskap, 

där de sistnämnda även benämns som mentala eller språkliga redskap. De språkliga redskapen 

utvecklas inom kulturella gemenskaper, formas av traditioner och är under ständig förändring 

och utveckling (Säljö 2014a, s. 298-300). Redskap kan ha både en intellektuell och en fysisk 

sida, vilket gör att de ofta benämns som kulturella (Säljö 2015, s. 92). Dysthe (2003, s. 45) 

förklarar att med begreppet redskap menas de intellektuella och praktiska resurser som 

människan har tillgång till. Mediering beskrivs kunna innefatta olika typer av stöd i 

läroprocessen i form av personer eller verktyg (ibid.). Det mänskliga språket är det som 

Vygotskij betraktar som det mest betydelsefulla medierande redskapet (Dysthe 2003, s. 46; 

Ortega 2009, s. 251; Säljö 2014a, s. 301). Det är genom kommunikation med andra människor 

som vi kan uttrycka oss, förstå omvärlden och fördjupa vår förståelse. Kommunikation med 

andra människor formar vårt tänkande (Säljö 2014a, s. 301-303). I skolan kan eleverna lära sig 

i samspel med varandra och med läraren (Dysthe 2003, s. 41; Säljö 2014b, s. 37). Imitation, 

samarbete och handledning har stor betydelse för inlärning (Vygotskij 1978, s. 86, 1999, s. 

333). 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet appropriering för att beskriva 

och förstå lärande. Appropriering betyder att ta till sig eller ta över och göra till sitt (Säljö 2015, 

s. 95). Det innebär att människan blir förtrogen med och lär sig använda kulturella redskap och 

får förståelse för hur världen kan medieras, exempelvis lär sig att skriva (Säljö 2014a, s. 301-

304). Datorn kan ses som ett exempel på ett kulturellt redskap som används för lärande och 

utveckling (Dysthe 2003, s. 79-80). Genom implicit mediering i hemmet sker enligt Vygotskij 

den appropriering som benämns som den primära socialisationen där barnen utvecklar 

vardagliga begrepp. Skolan ses som den sekundära socialisationen där barnen lär sig ett 

skolspråk med begrepp som är mer abstrakta. Om barnen får skolspråket förklarat kan de 

appropriera det och förstå världen utanför den egna erfarenheten (Säljö 2014a, s. 301-304). 

Vygotskij menar att elevens utveckling är beroende av den sociala miljön (Claesson 2007, s. 

31). Enligt Lindqvist (1999, s. 73) har läraren en betydelsefull roll i att organisera miljön. För 

bästa inlärning behövs både en aktiv elev och en aktiv lärare, men även en aktiv miljö, det vill 

säga en god lärmiljö som bygger på eleverna som aktiva deltagare. Dysthe (2003, s. 38-39) 

menar att skolan bör skapa interaktionsformer och miljöer där den enskilde eleven kan känna 

sig accepterad och där eleven känner sig uppskattad för sina kunskaper och för att dessa kan 

vara betydelsefulla för andra. I det sociokulturella perspektivet ses samband mellan viljan att 



17 
 

lära sig och upplevelse av meningsfullhet. Att delta i och bli uppskattad i en grupp ger 

motivation för fortsatt lärande. 

Ett annat nyckelbegrepp inom det sociokulturella perspektivet är stöttning. Det kommer 

från engelskans scaffolding (Baker 2011, s. 295; Lindberg 2013, s. 494; Säljö 2015, s. 101). 

Enligt Lindberg (2013, s. 494) har läraren en betydelsefull roll för detta tillfälliga stöd som ger 

möjligheter för eleverna att utveckla nya begrepp, kunskaper och färdigheter. Stöttningen kan 

även ges av en kamrat. Vygotskij (1978, s. 87) menar att eleven kan klara av sådant som han 

eller hon inte hade kunnat klara på egen hand om eleven får stöttning av en vuxen eller en mer 

kompetent kamrat. Meningen är att stöttningen ska avta med tiden för att eleven ska kunna 

behärska färdigheten självständigt. Detta uttrycks även av Baker (2011, s. 297) och Säljö 

(2014a, s. 306). Enligt Cummins (2017a, s. 113) kan stöttning innebära användning av elevernas 

modersmål. Det kan handla om stöd som gör att eleverna kan få förståelse för begrepp och 

texter som de möter i skolan. Stöttning behövs för att stödja elevernas användning av språk i 

skrift, men även i tal (ibid.). Elevens lärande gynnas enligt Vygotskij av att få utmaningar som 

ligger lite över elevens aktuella kunskapsnivå. Denna zon mellan kunskap och utmaning, där 

möjligheter för utveckling finns, benämns som den proximala utvecklingszonen (Cummins 

2001, s. 8-9; Ortega 2009, s. 224; Säljö 2015, s. 99–102).  

Cummins (2017a, s. 175-178) utgår från det som benämns som proximal utvecklingszon 

i det sociokulturella perspektivet och beskriver att denna utvecklingszon även kan vara en 

begränsningszon om de flerspråkiga elevernas identiteter inte bekräftas och lärande begränsas. 

Samspelet mellan flerspråkiga elever och pedagoger är den viktigaste faktorn för om eleven ska 

lyckas eller misslyckas i skolan. De strategier som lärare använder för att stötta eleverna i sin 

kognitiva och kunskapsmässiga utveckling samt hur lärare förmedlar att de ser på eleverna och 

vilka eleverna kan utvecklas till, har stor betydelse för en lyckad skolgång. 

4.1.1 Sammanfattning samt relevans för studien  
Utifrån sociokulturellt perspektiv betonas betydelsen av interaktion, samarbete och 

handledning för lärande och utveckling. Mediering, fysiska och intellektuella redskap, 

appropriering, stöttning och proximal utvecklingszon är nyckelbegrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Människan använder olika redskap för att förstå och agera i 

omvärlden. Av de medierande redskapen ses språk som det viktigaste. Begreppet appropriering 

betyder att ta till sig eller ta över och göra till sitt. Genom att få skolspråket förklarat kan elever 

appropriera det och förstå världen utanför den egna erfarenheten. Stöttning ses som ett tillfälligt 

stöd som ger möjligheter för eleven att utveckla nya begrepp, kunskaper och färdigheter. 

Genom stöttning kan eleven klara av sådant som hon eller han så småningom kan klara själv. 

Elevens utveckling gynnas förutom av stöttning också av utmaning inom den proximala 

utvecklingszonen, vilket innebär utmaning lite över elevens aktuella kunskapsnivå.  

För den här studien anses det sociokulturella perspektivet relevant utifrån att 

studiehandledning i sig är tänkt att handla om ett samspel mellan lärare, studiehandledare och 

elev där elevens kunskap och förståelse kan skapas i interaktion med andra. I det sociokulturella 

perspektivet beskrivs kommunikation, samspel, handledning och imitation som betydelsefulla 

för individens utvecklingsmöjligheter. Den här studien handlar om vilka upplevelser och 

erfarenheter som lärare och studiehandledare har om studiehandledningens betydelse för 

flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling och vilka utmaningar som 
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anges. Genom studiehandledning i skolan är det tänkt att eleven ska kunna få handledning, det 

vill säga stöttning och utmaning genom användning av elevens modersmål. Språket, i det här 

fallet modersmålet, ska därmed fungera som det huvudsakliga medierande redskapet i 

handledningen. Tanken med studiehandledning är att eleven ska kunna appropriera 

ämneskunskaper och förmedla både nya och tidigare förvärvade kunskaper. Den här studien 

handlar även om vilka beskrivningar lärare och studiehandledare ger av hur studiehandledning 

kan organiseras och genomföras och vilka utmaningar som anges. Läraren har utifrån 

sociokulturellt perspektiv en betydelsefull roll i att organisera elevers inlärningsmiljö.  
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5 Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens forskningsansats och metodval. Kapitlet innehåller en 

beskrivning av instrument som användes för datainsamling och hur urval gjordes. Därefter 

delges genomförande av studien och bearbetning och analysmetod. Vidare redogörs för 

forskningsetiska aspekter och kvalitetskriterier för kvalitativa studier kopplat till studien. 

Kapitlet avslutas med metod- och materialkritik.  

5.1 Hermeneutisk ansats 
Valet av hermeneutisk ansats för studien grundade sig i en strävan efter att skapa en förståelse 

för studiehandledning genom lärares och studiehandledares beskrivningar av sina upplevelser 

och erfarenheter av studiehandledning. En förståelse ville nås utifrån den livsvärld som 

informanterna befann sig i. Enligt Westlund (2015, s. 71) kan hermeneutiken, som handlar om 

att tolka, förstå och förmedla, användas för att utforska informanters upplevelser av olika 

fenomen i exempelvis skolans värld. Hartman (2004, s. 187-188) menar att inom hermeneutisk 

vetenskapsteori fokuseras på att få förståelse för människors livsvärldar. Syftet är att sätta sig 

in i hur människor uppfattar den livsvärld som de befinner sig i och den mening människor 

knyter till föreställningar, sig själva och sin livsvärld. Den hermeneutiska teorin är holistiskt, 

vilket innebär att det inte är möjligt att isolera en individs föreställningar om världen och 

beskriva dem enskilt (ibid.). 

Att tolka innebär att se betydelser. Själva tolkningen är av subjektiv art och utgår från en 

viss aspekt. För att undvika godtyckliga tolkningar bör kunskap och tidigare erfarenheter ligga 

till grund för tolkningarna (Ödman 2016, s. 71). Begreppet hermeneutisk cirkel eller spiral kan 

användas för att beskriva den process av tolkning och förståelse som sker inom hermeneutiken 

(Westlund 2015, s. 80; Ödman 2016, s. 18). Ödman (2016, s. 103-107) problematiserar kring 

att visualisera tolknings- och förståelseprocessen genom en cirkel eftersom cirkeln är relativt 

statisk och begränsad som bild. Den kan användas för tolkning inom en specifik 

förståelsehorisont där markerade gränser för möjliga tolkningar finns. Cirkeln som bild 

synliggör inte tolkningsprocessen med dess omtolkningar och pendlingar mellan del och helhet 

och helhet och del. En spiral som bild kan däremot användas på olika tolknings- och 

förståelseprocesser och möjliggöra för att förståelsehorisonter kan flyttas eller förändras. 

Stensmo (2002, s. 112-117) ger beskrivningen att hermeneutisk tolkning sker i flera steg genom 

att forskarens förförståelse och textens delar och helhet växelvis sätts i relation till varandra i 

sökandet efter teman i texten. På så vis utvecklas en alltmer fördjupad förståelse för det som 

studeras. Enligt Ödman (2016, s. 97-100) har kontexten oftast en avgörande roll för tolkning 

och förståelse, vilket innebär att hermeneutik kan ses som en kontextuell filosofi. Det föreligger 

ett inbördes beroendeförhållande mellan del och helhet. Delarna behövs för att få en bild av 

helheten och föreställningar om helheten behövs för att sammanfoga delarna.  

5.2 Kvalitativ metod 
Hermeneutiken strävar enligt Hartman (2004, s. 275) efter att ge vetenskaplig kunskap i form 

av förståelse. Genom att använda en kvalitativ metod vid hermeneutisk ansats uppfylls de krav 

på vetenskaplighet som hermeneutiken ställer. Regelverket kring kvalitativ forskning ger 

möjlighet att rättfärdiga forskarens tolkningar. I kvalitativ forskning är det enligt Bryman (2011, 

s. 371-372) deltagarnas perspektiv som är i fokus. Kvalitativa forskare eftersträvar att komma 
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nära deltagarna för att få en förståelse av deras uppfattningar av sin verklighet. Det kan handla 

om beteenden, värderingar och åsikter inom den undersökta kontexten. Inom kvalitativ 

forskning tillämpas enligt Bryman (2011, s. 340-341) främst ord vid insamling och analys av 

data till skillnad från kvantitativ forskning där kvantifiering, exempelvis siffermässiga 

mätmetoder används. I motsats till den kvantitativa forskningens naturvetenskapliga normer 

och tillvägagångssätt ligger tonvikten i kvalitativ forskning på hur individer i en viss miljö 

uppfattar och tolkar sin verklighet. Därav valdes kvalitativ metod för studien. 

5.3 Intervjuer i fokusgrupper 
För studien användes metoden kvalitativa semistrukturerade intervjuer i sju fokusgrupper. 

Dessa bestod av 10 studiehandledare respektive 19 lärare som arbetade i årskurs 1–3 respektive 

4–6 på fyra olika skolor i en och samma kommun. Vid intervjuer i fokusgrupper intervjuas 

enligt Wibeck (2010, s. 11) flera informanter i grupp under en begränsad tid. Vidare menar 

Wibeck (2010, s. 23) att metoden kan användas då syftet är att studera själva interaktionen eller 

för att studera innehåll, det vill säga informanters åsikter, attityder, tankar, uppfattningar med 

mera. I den här studien var det inte själva interaktionen i sig utan innehållet som studerades. 

Studien handlar om vilka upplevelser och erfarenheter som lärare och studiehandledare har om 

studiehandledningens betydelse för flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling och lärares och studiehandledares beskrivningar av hur studiehandledning 

kan organiseras och genomföras. Den handlar även om vilka utmaningar som enligt 

informanterna har visat sig med studiehandledning. Wibeck (2010, s. 11) beskriver att vid 

fokusgruppsintervju leds samtalet av en samtalsledare, moderator. Uppgiften för moderatorn är 

att initiera diskussionen och introducera nya aspekter av ämnet då det behövs. Ordet fokus vid 

fokusgruppsintervjuer innebär enligt Bryman (2011, s. 446) och Denscombe (2009, s. 237) att 

diskussionen handlar om ett förutbestämt ämne som är i fokus. Samtliga av den här studiens 

fokusgruppsintervjuer leddes av en och samma moderator, studiens forskare. I studien var 

studiehandledning i fokus.  

5.3.1 Datainsamlingsinstrument  
Vid fokusgruppsintervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 3) som 

datainsamlingsinstrument. Denna intervjuguide konstruerades i förväg innan 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes. Intervjuguiden innehöll inte frågor om personuppgifter, 

exempelvis om hur länge informanten varit verksam inom sitt yrke. Istället valdes att 

informanterna innan intervjustart fick fylla i en blankett med denna form av uppgifter om sig 

själva (Bilaga 2), något som Bryman (2011, s. 460) rekommenderar. Den intervjuguide som 

användes vid intervjutillfällena var strukturerad med numrerade frågor. Intervjuguiden 

konstruerades utifrån tanken att fokusgruppintervjuerna mer skulle ha formen av ett samtal där 

frågorna skulle vara en utgångspunkt. Intervjufrågorna var öppna, det vill säga utan 

svarsalternativ. För att ge informanternas samtal om studiehandledning utrymme var 

ordningsföljden på frågorna till viss del flexibel. Informanterna fick möjlighet att utveckla sina 

idéer och tala utförligt om de ämnen som togs upp. Till viss del ställdes följdfrågor för att få 

förtydliganden och utförligare svar eller för att leda samtalet vidare. Wibeck (2010, s. 56) menar 

att ju mer moderatorn i en fokusgruppsintervju styr interaktionen, desto mer strukturerad anses 

intervjun vara. I studien styrdes samtalet utifrån intervjufrågorna för att informanterna inte 
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skulle avlägsna sig för mycket från ämnet studiehandledning, som var fokus för intervjun. 

Intervjuguiden fungerade i det sammanhanget även som ett stöd för samtliga medverkande för 

att behålla fokus på ämnet. Sammanfattningsvis kan intervjuerna därmed utifrån Bryman (2011, 

s. 415), Denscombe (2009, s. 234) och Wibeck (2010, s. 56) ses som semistrukturerade.  

5.4 Urval  
I studien intervjuades 29 informanter i sju fokusgrupper. Av de 29 informanterna arbetade 10 

som studiehandledare och 19 som lärare. Alla informanter arbetade i årskurs 1–3 respektive 4–

6 på skolor i samma kommun. Fyra skolor valdes ut för studien. Utifrån dessa gjordes 

uppdelningen att ena fokusgruppsintervjun på skolan var med lärare och andra intervjun var 

med studiehandledare. Eftersom antalet studiehandledare på två av skolorna inte var så många 

i antal utifrån kriteriet att handledare och lärare skulle samarbeta gjordes en sammanslagning 

av studiehandledare från dessa två skolor till en fokusgruppsintervju. Sammantaget gjordes fyra 

fokusgruppsintervjuer med lärarna och tre fokusgruppsintervjuer med studiehandledarna. 

Urvalet av informanter gjordes utifrån att de skulle vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar, vilket innebar informanter som arbetade med elever som hade 

studiehandledning där handledaren fysiskt var på plats. I kommunen förekom även 

studiehandledning genom fjärrundervisning, vilket inte togs med i studien. Urvalet är därmed 

målinriktat (Bryman 2011, s. 392) eller ett strategiskt urval som Trost (2010, s. 138) och 

Wibeck (2010, s. 66) väljer att benämna detta urval. Av informanterna i studien var det två 

lärare som fram tills nyligen hade samarbetat med studiehandledare, men som vid 

intervjutillfället inte gjorde det. Dessa lärare passade därför ändå in i urvalet av informanter. 

Urvalet är till viss del ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011, s. 194) innebär att 

tillgängliga informanter har använts.  

Fokusgruppernas storlek i studien varierade beroende på målsättningen att inte ha fler än 

sex informanter i varje grupp, men även utifrån möjliga informanter som fanns att tillgå. Urvalet 

av informanter begränsades av att enbart ett visst antal studiehandledare var knutna till varje 

skola. Valet att inte ha någon fokusgrupp i studien större än sex personer grundade sig på att 

Wibeck (2010, s. 62) menar att det minskar informanternas livsrum och ökar risken för att 

subgrupper bildas. Fördelar med ett mindre antal informanter i fokusgruppen är enligt Wibeck 

(2010, s. 61) att varje informant får mer livsrum och möjlighet att både ge och få feedback samt 

möjlighet att bemöta andras argument. Bryman (2011, s. 449) och Denscombe (2009, s. 238) 

beskriver att fördelen med större fokusgrupper är att möjligheten att ta del av flera andra 

informanters tänkande ökar, vilket kan föda nya funderingar hos informanterna.  

5.4.1 Lärare 
Ena kategorin av informanter var behöriga klasslärare eller ämneslärare i årskurs 1–3 respektive 

årskurs 4–6. I studien görs ingen åtskillnad mellan klass- eller ämneslärare utan de presenteras 

enbart som lärare. 13 lärare hade utbildningen grundskollärare 1–7. Tre lärare hade utbildning 

för grundskolans tidigare år och tre andra lärare hade utbildning för årkurs 4–6 eller 4–9. När 

det gäller utbildning i svenska som andraspråk för lärarna uppgav åtta av de 19 lärarna att de 

var behöriga för årskurs 1–3. Vidare var tre lärare behöriga för årskurs 1–6, och en lärare 

uppgav att hon hade läst 5 p svenska som andraspråk. Av dessa lärare hade tre gått Skolverkets 

utbildning Nyanländas lärande. Sju lärare hade ingen formell utbildning i svenska som 

andraspråk. 
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5.4.2 Studiehandledare 
Andra kategorin av informanter utgjordes av verksamma studiehandledare som arbetade med 

elever i årskurs 1–3 respektive årskurs 4–6. Tre av de tio studiehandledarna arbetade enbart på 

en skola, fyra på två skolor, en på tre skolor och två av handledarna arbetade på fyra skolor. 

Vissa av studiehandledarna gav även modersmålsstöd i förskolan. Det var dock enbart årkurs 

1–6 på de fyra aktuella skolorna som var i fokus för studien. De tio studiehandledarna gav 

studiehandledning på modersmål i: somaliska, tigrinja, arabiska, albanska, kurdiska, dari och 

persiska. Studiehandledarnas utbildning både från sitt hemland och från Sverige varierade, 

exempelvis uppgavs ekonomi-, industri-, bygg-, undersköterske- och lärarutbildning.  

5.5 Genomförande 
Arbetet med studien påbörjades genom att rektorer på de aktuella skolorna och enhetschefen 

för kommunens Enhet för flerspråkighet, som ansvarar för studiehandledare och 

modersmålslärare, kontaktades. De informerades och gav sitt samtycke till studien. Genom 

enhetschefen gavs möjligheten att som forskare medverka på en arbetsplatsträff där alla 

studiehandledare och modersmålslärare var samlade. Där informerades om studiens syfte och 

frågeställningar och att vissa studiehandledare skulle bli kontaktade för förfrågan om 

deltagande i fokusgruppsintervjuer. Innehållet i missivbrevet (Bilaga 1) gicks igenom muntligt. 

Enhetschefen delgav kontaktuppgifter och schema för studiehandledarna i kommunen. På så 

vis kunde de studiehandledare som sedan valdes ut för studien kontaktas och tillfrågas via mail 

om deltagande i studien. Varken enhetschefen eller övriga handledare hade kännedom om vilka 

som tillfrågades. Lärarna i studien informerades och tillfrågades om deltagande antingen 

skriftligt via mail eller muntligt. Samtliga informanter informerades om att intervjuerna skulle 

ske i fokusgrupper. All information mailades ut enskilt till varje informant. Informanter fick ta 

del av missivbrevet och intervjuguiden i skriftlig form i god tid innan intervjuerna. 

Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på de för studien berörda skolorna, som var en känd plats 

för informanterna.  

Fokusgruppernas antal bestämdes utifrån tillgängliga informanter och en strävan av att nå 

teoretisk mättnad. Det innebär att ingen ny information framkommer om en viss kategori 

(Bryman 2011, s. 395; Wibeck 2010, s. 60-61). Efter sju fokusgruppsintervjuer bedömdes att 

svaren från informanterna tenderade att gå in i varandra. Inga nya perspektiv gavs på hur 

studiehandledning kan organiseras och genomföras, dess betydelse för flerspråkiga elevers 

språk-, kunskaps- och identitetsutveckling eller utmaningar som har visat sig med 

studiehandledning. För att som moderator kunna fokusera på informanternas samtal spelades 

intervjuerna in. Både Bryman (2011, s. 449) och Trost (2010, s. 74) menar att en fördel med 

ljudinspelning är att det går att lyssna på vad som ordagrant sagts och vem som sagt vad. Att 

be informanter i en fokusgrupp att stanna upp och vänta då forskaren antecknar kan enligt 

Bryman (2011, s. 450) störa det pågående samtalet i fokusgruppen. Därför fördes enbart vissa 

anteckningar i form av stödord. Dessa var mer som ett stöd för moderator för att kunna följa 

upp vissa trådar senare i samtalet, exempelvis om förtydliganden från informanter önskades. 

Wibeck (2010, s. 91) rekommenderar att anteckningar om vem som talar förs eftersom det vid 

intervjuer i fokusgrupper kan vara svårt att utifrån ljudinspelningen hålla isär vissa röster. Detta 

gjordes inledningsvis av intervjuerna i studien för att forskaren inför transkriptionen till att börja 

med skulle kunna säkerhetsställa vilken röst som tillhörde respektive informant. I tabell 1 nedan 
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redovisas intervjuer med studiehandledare respektive lärare utifrån antal informanter per 

intervju och skola och intervjuernas längd i minuter. Skolorna är avidentifierade och tilldelade 

fiktiva namn.  

 

Tabell 1. Intervjuer med studiehandledare och lärare 

 

Fokusgrupp skola Antal studiehandledare Antal lärare Intervjuernas längd i min 

Ekskolan och Aspskolan 

årskurs 1–3 och 4–6 

 

3 3 + 6 66:01 + 54:41+ 68:52 

Lönnskolan årskurs 4–6 

 

3 6 60:12 + 53:43 

Björkskolan årskurs 1–3 

 

4 4 82:45 + 53:06 

Totalt 

 

10 19 438:00 

Tabellen visar de sju fokusgruppsintervjuer som gjordes med sammanlagt 29 informanter, 

varav 10 informanter arbetade som studiehandledare och 19 som lärare. Informanterna arbetade 

med elever i årkurs 1–3 eller 4–6. För studiehandledare som arbetade på Ekskolan och 

Aspskolan gjordes en gemensam intervju. Detta eftersom de handledare som var aktuella för 

studien inte var så många i antal utifrån kriteriet att studiehandledare och lärare i studien skulle 

samarbeta kring studiehandledning. De sju fokusgruppsintervjuernas sammanlagda empiri 

omfattar 438 minuters inspelning. Ljudfilerna arkiverades digitalt. 

5.6 Bearbetning och analys 
Det inspelade materialet transkriberades ordagrant i sin helhet med en noggrannhet utifrån 

ordval och formuleringar. Huvudprincipen att återge orden i standardiserad skriftspråksform 

användes. I utsagorna markerades några icke-verbala uttryck såsom skratt och pauseringar om 

dessa ansågs tillföra samtalet något värde. Därefter bearbetades och analyserades materialet. 

Vid analysen av datamaterialet från fokusgruppsintervjuerna användes en kvalitativ 

innehållsanalys. Fejes & Thornberg (2015, s. 34-35) beskriver att i denna form av analys 

organiseras data och bryts ner till hanterbara enheter. Forskaren kodar dem, gör synteser av dem 

och söker mönster, skillnader och likheter (ibid.). Redan vid transkriberingen gavs möjlighet 

att bekanta sig med materialet på djupet. För att säkerhetsställa att transkriberingen var korrekt 

lyssnade forskaren igenom materialet flera gånger.  

Bearbetning och analys av de transkriberade intervjuerna utgick till stor del utifrån de 

olika steg för kodning som Bryman (2011, s. 523-526) beskriver. De transkriberade intervjuerna 

behandlades en i taget. Varje intervju lästes först igenom utan att fundera på eventuella 

tolkningar för att få en helhetsbild. Direkt efter genomläsningen gjordes kortare notiser om 

något specifikt, intressant eller viktigt uppfattats. Sedan lästes materialet igenom flera gånger 

och kodades, vilket innebar att kontinuerliga notiser för hand gjordes i marginalen om viktiga 

iakttagelser och nyckelord för vad informanterna sade. Dessa koder granskades sedan kritiskt. 

Då liknande ord eller fraser använts för att beskriva en och samma företeelse ändrades de så att 

samma ord eller fraser användes. Därefter söktes efter samband mellan koderna och olika teman 

utkristalliserades med utgångspunkt i studiens frågeställningar. I den transkriberade texten 

gjordes färgmarkeringar på datorn där olika färger symboliserade olika teman. Denna procedur 
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upprepades för varje transkriberad intervju. Därefter sorterades materialet tematiskt med 

utgångspunkt i forskningsfrågorna. Genom funktioner på datorns ordbehandlingsprogram 

klipptes färgmarkerad text ut manuellt och klistrades in under preliminära rubriker. Dessa 

närlästes, modifierades och strukturerades ytterligare med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. 

 

Tabell 2. Teman och underteman  

 

Tema Undertema 

 

Studiehandledning på modersmål– 

språk-, kunskaps- och identitetsutveckling 

och utmaningar  

 

 Språk- och kunskapsutveckling 

 Identitetsutveckling 

 Informanters upplevelser av elevers 

attityder till studiehandledning 

 

 

Studiehandledning på modersmål – 

organisation, genomförande och 

utmaningar 

  

 

 Kunskap och erfarenhet av 

studiehandledning och undervisning 

av flerspråkiga elever 

 Studiehandledning i eller utanför 

klassrummet 

 Studiehandledning före, under och 

efter lektionen 

 Samarbete och samplanering 

 Kartläggning och utvärdering 

 Skolämnen och studiehandledningstid 

 Den kollegiala gemenskapen 

 

 

Tabellen visar de teman och underteman som framträdde ur studiens empiri utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Dessa utgör de huvudrubriker respektive underrubriker som används 

vid presentation och analys av studiens resultat, som redovisas i löpande text med citat från de 

transkriberade intervjuerna. 

 Den analys som gjordes av studiens utfall, det vill säga resultatet, var hermeneutisk. Inom 

hermeneutiken ses förförståelsen som en del i tolkningen och förståelsen. Med förförståelse 

menas den kunskap och de tankar, känslor och intryck som forskaren bär med sig (Heidegger 

1977, s. 82-83; Ödman 2016, s. 58). Förförståelsen i den här studien införskaffades genom att 

ta del av olika litterära källor för att få kunskap och förståelse för studiehandledning på 

modersmål. Att både vara forskare och yrkesverksam pedagog innebär en förförståelse av 

skolans värld. Hartman (2004, s. 191) beskriver att forskarens förståelse ofta påverkar 

förståelsen för undersökningsobjektets livsvärld. Forskaren i studien är medveten om detta och 

har försökt att ta ett steg tillbaka för att tolka ur informanternas ögon. Under studiens gång har 

det förekommit en pendling mellan del och helhet och helhet och del för att söka förståelse om 

studiehandledning på modersmål. För att beskriva tolkningsarbetet i studien refereras till 

Ödman (2016, s. 97-100) som liknar den hermeneutiska tolkningen med att lägga ett pussel. 

Från början finns en ostrukturerad hög av delar, pusselbitar utan en helhetsbild. Efter ett tag 
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upptäcks att vissa bitar passar, vilket ger nya möjligheter att gå vidare med fler pusselbitar. 

Några bitar bildar helheter. Under själva pusslandet sker en pendling från del till helhet och från 

helhet till del. I ovanstående tabell visas de pusselbitar som utgör studiens helhetsbild. 

5.7 Forskningsetik 
Denscombe (2009, s. 193-200) betonar vikten av att samhällsforskare följer etiska principer vid 

forskning. Det innebär att respektera informanters rättigheter och värdighet. Det gäller att 

skydda informanterna så att de inte lider skada genom sin medverkan i forskningsprojektet. Det 

kan innebära att forskaren ska hantera personlig information på ett konfidentiellt sätt då den 

kan vara besvärande utifrån exempelvis om informanters arbetsgivare eller myndigheter får ta 

del av den. Vidare tar Denscombe upp vikten av att informanter ska ge informerat samtycke 

och att forskare ska sträva efter att arbeta på ett ärligt och respektfullt sätt där de är öppna och 

tydliga med sina intentioner (ibid.). Dessa etiska principer har beaktats i den här studien då 

tydlig information om studien och dess syfte samt största möjliga konfidentialitet eftersträvats.  

Likaså följer studien Vetenskapsrådets (2002, s. 7-14) fastlagda forskningsetiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Genom muntlig information och ett skriftligt mail med missivbrev (Bilaga 1) informerades 

studiens informanter om dessa fyra principer. De informerades om studiens syfte, 

frågeställningar, insamlingsmetod och att deras deltagande var frivilligt. Vid varje 

intervjutillfälle förtydligades sedan innebörden av samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informanterna fick själva bekräfta sitt samtycke till deltagande i studien och 

informerades om att de i enlighet med samtyckeskravet själva hade rätt att bestämma över sitt 

deltagande och att de kunde avbryta deltagandet om de önskade utan att det skulle medföra 

några negativa följder för dem. I enlighet med konfidentialitetskravet avidentifierades 

informanter, skolor och andra uppgifter som redovisades i studien. Denna avidentifiering 

gjordes redan vid transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna. Enligt Bryman (2011, s. 133) 

eliminerar användningen av fiktiva namn inte helt möjligheten till identifikation. I studien 

tilldelades enbart skolor fiktiva namn. Informanterna namngavs inte alls. Det gavs heller ingen 

närmare information om varje enskild informant eller vilka fokusgrupper som informanterna 

deltagit i. Detta för att skydda informanternas identitet utifrån konfidentialitetskravet samt 

eftersom det inte var relevant för studiens resultat. Enhetschefen och rektorer i den aktuella 

kommunen kände till att studiehandledare respektive lärare skulle kontaktas och tillfrågas om 

deltagande. Det utgick dock inte information om vilka informanter som skulle tillfrågas. Den 

förfrågan om deltagande som gick ut till informanterna riktades direkt till dem.  

Trots strävan att behandla personuppgifter i studien med största möjliga konfidentialitet 

innebär metoden intervjuer i fokusgrupper att informanterna i den enskilda fokusgruppen 

genom intervjun inte är anonyma för varandra. Denscombe (2009, s. 244) beskriver att det ur 

forskningsetisk synvinkel är viktigt att moderatorn vid fokusgruppsintervjuer förtydligar för 

informanterna att de ska behandla varandras ord i diskussionerna konfidentiellt. Vid inledning 

och avslutning av varje intervjutillfälle i studien poängterade konfidentialiteten gentemot 

varandra i fokusgruppen. I enlighet med konfidentialitetskravet förvarades studiens underlag 

på ett säkert sätt för att utomstående inte skulle kunna ta del av underlaget.  Lösenordskyddad 

dator användes vid transkribering och bearbetning av resultat. Dator och pappersdokument 
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förvarades inlåsta. Uppgifter som samlades in genom studien kommer i enlighet med 

nyttjandekravet enbart att användas för forskningsändamålets syfte. 

5.8 Kvalitetskriterier för kvalitativa studier 
Bryman (2011, s. 351-354) menar att det i kvalitativ forskning behövs andra bedömnings- och 

värderingskriterier än kriterierna reliabilitet och validitet som används i kvantitativ forskning. 

Dessa kriterier kopplas samman med den kvantitativa mätningen och förutsätter att det är 

möjligt att komma fram till en enda statisk bild av den sociala verkligheten. Det gör dem mindre 

lämpliga för kvalitativa studier. Även Trost (2010, s. 131) tar upp problematiken med att dessa 

kriterier förutsätter det statiska förhållningssättet som inte gäller vid kvalitativa studier. 

Människor är inte statiska utan deltagare och aktörer i processer. Bryman (2011, s. 354-357) 

lyfter, med referens till Lincoln och Guba, fram kriterierna trustworthiness och authenticity för 

bedömning av kvalitativa studier. Dessa benämns av Bryman som tillförlitlighet och äkthet. En 

studies äkthet eller autenticitet kan delas in i kriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk och taktisk autenticitet (ibid). Utifrån kriteriet att sträva efter 

att ge en rättvis bild av informanternas åsikter och uppfattningar i studien spelades intervjuerna 

in och klargörande följdfrågor ställdes vid intervjutillfällena. I resultatredovisningen används 

citat. Kriterierna ontologisk och pedagogisk autenticitet kan ses som relevanta för studien 

eftersom studien kan ha bidragit till att informanterna fått möjlighet till en ökad förståelse av 

sin egen och andras situation och av andras upplevelser kring studiehandledning. Denna 

förståelse kan utifrån katalytisk och taktisk autenticitet indirekt bidragit till att informanterna 

till viss del blivit medvetna om möjligheter till att kunna förändra sitt arbete med 

studiehandledning utifrån att vidta vissa åtgärder som de själva kan styra över. Enligt Bryman 

(2011, s. 354) delas tillförlitlighet in i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera. Var och en av dessa har en motsvarighet i kvantitativ 

forskning.  

5.8.1 Trovärdighet 
Trovärdighet i kvalitativ forskning kan ses som en motsvarighet till intern validitet i den 

kvantitativa forskningen. Trovärdighet i en studies resultat innebär både att säkerhetsställa att 

forskningen har utförts i enlighet med fastlagda regler och att den sociala verklighet som 

beskrivs så långt som möjligt stämmer överens med informanternas bild av densamma (Bryman 

2011, s. 354-355). Trost (2010, s. 133-134)  menar ur trovärdighetssynpunkt att data ska vara 

insamlad på ett seriöst sätt och vara relevant för studiens problemställning. Forskares 

följdfrågor och reflektion över etiska aspekter utifrån datainsamling och presentation av resultat 

ökar trovärdigheten (ibid). I strävan att nå hög trovärdighet i studien spelades alla 

fokusgruppsintervjuer in för att fånga allt som informanterna uttryckte. Intervjuerna kunde då 

avlyssnas i repris och forskaren kunde kontrollera att samtliga uttalanden transkriberats korrekt. 

Forskaren ställde även följdfrågor för att få förtydliganden och bekräftelse av informanternas 

uttryck. Vid avslutningen av varje intervju tillfrågade informanterna om de ville tillägga eller 

förtydliga något. Informanterna uppmanades att höra av sig om de hade frågor om studien, om 

de ville tillägga något eller validera egna uttryck. Ingen informant hörde av sig. 

Intervjumiljö är en aspekt som kan påverka trovärdigheten eller validiteten i en studies 

resultat. Om informanter känner till platsen för intervjun känner de sig oftare bekvämare i 

intervjusituationen, vilket påverkar trovärdigheten positivt (Wibeck 2010, s. 144). Intervjuerna 
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i studien genomfördes på platser som var kända för informanterna, det vill säga på de för studien 

berörda skolorna. Genom att det i den här studien användes en flexibel ordningsföljd på 

frågorna i intervjuguiden och gavs möjlighet för både informanter och moderator att ställa 

följdfrågor, skapades ett avslappnat samtalsklimat. Intervjutillfällena i studien planerades även 

noggrant och informanterna delgavs intervjuguiden i förväg för att nå god trovärdighet.  

5.8.2 Överförbarhet och generaliserbarhet   
Överförbarhet i kvalitativ forskning svarar mot extern validitet i kvantitativ forskning (Bryman 

2011, s. 354). Wibeck (2010, s. 148) beskriver skillnaden mellan överförbarhet och 

generaliserbarhet. När det gäller generaliserbarhet är det forskaren som ska dra generella 

slutsatser. Utifrån överförbarhet är det forskaren som ska delge läsaren tillräckligt med 

information för att läsaren ska kunna avgöra om resultaten kan överföras på en annan situation. 

Bryman (2011, s. 355) betonar att överförbarhet innebär att forskaren tillhandahåller täta 

beskrivningar om vad som ingår i en viss kontext för att studiens läsare ska kunna bedöma om 

resultatet kan överföras till en annan kontext. I den här studien har täta beskrivningar, det vill 

säga detaljerade redogörelser, eftersträvats. I studien är studiens intervjuguide bifogad och citat 

från informanterna används i resultatredovisningen. Detta för att möjliggöra för läsaren att 

kunna bedöma studiens tolkningar och dess överförbarhet.  

När det gäller generaliserbarhet är kvalitativa forskningsresultat enligt Bryman (2011, s. 

369) och Denscombe (2009, s. 382) svårare att generalisera än kvantitativa resultat. Trost (2010, 

s. 132) förklarar att den begränsade generaliserbarheten vid intervjuer beror på att det handlar 

om deltagande i processer och inte statiska förhållanden. I studien används semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupper. Bryman (2011, s. 369) menar att intervjuer som inte är strukturerade 

och som sker med ett mindre antal informanter i en viss kontext försvårar generaliserbarheten. 

Wibeck (2010, s. 147) betonar att syftet med fokusgruppsintervjuer inte är att dra generella, 

statistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper eller populationer utan att få en djupare 

förståelse av hur människor tolkar specifika problemområden. Generaliserbarheten för den här 

studien är därmed begränsad. Studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om andra 

informanter intervjuats.  

5.8.3 Pålitlighet  
Pålitlighet i kvalitativ forskning kan enligt Bryman (2011, s. 354) jämföras med reliabilitet i 

kvantitativ forskning. Att det finns tydliga beskrivningar av alla faser av forskningsprocessen 

är något som Bryman (2011, s. 355) menar stärker en studies pålitlighet. Då kan läsaren och 

eventuella forskarkollegor som fått i uppdrag att granska redogörelsen, följa och bedöma vad 

som ligger till grund för det uppnådda resultatet och vad som ledde fram till särskilda slutsatser. 

Att forskarkollegor fungerar som granskare för att förbättra pålitligheten är inte vanligt  

förekommande eftersom kvalitativa studier ofta genererar i stora mängder av data. Pålitligheten 

i den här studien vilar inte på forskningskollegors granskning utan på en strävan om en tydlig 

redovisning av forskningsprocessen. Wibeck (2010, s. 143) menar att det påverkar reliabiliteten 

positivt om samma moderator leder samtliga fokusgruppsintervjuer i en studie, vilket är fallet 

för den här studien. 
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5.8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Möjligheten att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet i kvantitativ forskning. Det är 

viktigt att forskaren inom samhällsvetenskaplig forskning är medveten om att det som forskare 

inte går att förhålla sig helt objektiv till sin forskning. För att kunna styrka och konfirmera 

slutsatser bör forskaren vara medveten om sina egna personliga värderingar och säkerhetsställa 

att dessa inte medvetet påverkar en studies utförande eller dess slutsatser (Bryman 2011, s. 

355). I den här studien finns enbart en forskare, vilket gör att tolkningar inte kunnat ifrågasättas 

av någon annan forskare. Detta är något som forskaren är väl medveten om. Tyngdpunkten 

ligger istället på att visa att forskaren handlat i god tro utifrån en strävan efter att tydligt redovisa 

studiens forskningsprocess. 

5.9 Metod- och materialkritik 
Informanter i en kvalitativ studie påverkas av forskarens egenskaper, exempelvis ålder, kön och 

personlighet (Bryman 2011, s. 369). Därmed kan vetskapen om att forskaren i den här studien 

är verksam i skolans värld som speciallärare och utvecklingslärare påverkat informanterna i 

intervjusituationen. Inom hermeneutiken ses enligt Heidegger (1977, s. 82-83) och Ödman 

(2016, s. 58) förförståelse som en del i själva förståelsen. Då forskaren för studien även har 

arbetat som klasslärare finns en förförståelse för den kultur och tradition som lärare och även 

studiehandledare befinner sig i. Forskarens förförståelse kan därmed på olika sätt haft inverkan 

på studien. Förförståelsen kan i positiv bemärkelse inneburit att forskaren och informanterna 

till viss del rörde sig i en gemensam språklig kontext. Det kan även haft en viss inverkan positivt 

genom att forskaren kunnat ställa relevanta följdfrågor om studiehandledning. Dock finns alltid 

en risk att informanterna medvetet eller omedvetet inte uttryckte något kring studiehandledning 

eftersom de tog det för givet att forskaren utifrån sin förförståelse av skolans värld redan hade 

kännedom om detta.  

I studien valdes att intervjua i fokusgrupper. Valet att använda denna intervjuform och 

inte enskilda intervjuer grundades på att fokusgruppsintervjuer enligt Bryman (2011, s. 449) 

och Denscombe (2009, s. 239) ger större möjligheter att skapa en förståelse för varför 

informanter har vissa åsikter. Metoden ger enligt Wibeck (2010, s. 149) det djup och den 

kontext som behövs för förståelse av vad som ligger bakom människors tankar och upplevelser. 

Bryman (2011, s. 449) menar att vid intervjuer i fokusgrupper får informanter inte bara svara 

på frågor om orsaker till egna åsikter utan även ta del av andras orsaker. De får därmed 

möjlighet att reflektera över sina egna och andras åsikter. Det ger informanterna i 

fokusgrupperna möjlighet att modifiera och utöka sina svar. I individuella intervjuer utmanas 

eller ifrågasätts informanter mer sällan, medan de i fokusgrupper kan ifrågasätta varandras 

åsikter och argumentera för egna åsikter. Det kan leda till mer verklighetstrogna beskrivningar 

av informanters tankar och åsikter (ibid.).  

En nackdel med fokusgruppsintervjuer är enligt Bryman (2011, s. 464) att det kan finnas 

en risk för att flera informanter pratar i munnen på varandra. Det kan även finnas en risk för att 

informanter vid fokusgruppsintervjuer i högre grad ger uttryck för mer kulturellt förväntade 

eller accepterade åsikter än vid enskilda intervjuer. Fokusgruppsintervjuer kan även medföra 

gruppeffekter där vissa informanter inte kommer till tals och vissa tar mycket talutrymme. En 

annan gruppeffekt som skulle kunna uppstå är att informanter slutar att tänka kritiskt och istället 

strävar efter att få fram en gemensam åsikt (ibid.). För att minimera dessa risker i den här studien 
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hade forskaren, i rollen som moderator, i åtanke att vid behov fördela talutrymmet mellan 

informanterna för att ta del av allas röster. Forskaren var införstådd med att eventuellt behöva 

påminna informanterna om att tala en i taget och beredd på att eventuellt behöva ställa 

följdfrågor för att få förtydliganden om flera informanter talade samtidigt eller för att få fram 

olika orsaker till informanternas åsikter. I studien tillhör informanterna i respektive fokusgrupp 

samma yrkeskategori. Wibeck (2010, s. 63-64) menar att fördelen med homogena 

fokusgruppsintervjuer är att informanter kan känna sig mer bekväma och avslappnade än i 

heterogena grupper. Det gäller dock att som moderator uppmuntra informanterna att skapa och 

utveckla egna argument och motargument (ibid.). Detta eftersträvades i studien. 

Informanterna i studien fick ta del av intervjuguiden i god tid innan 

fokusgruppsintervjuerna. Enligt Wibeck (2010, s. 79) kan det ses som en fördel om informanter 

får material kring intervjuer i förväg eftersom de då hinner reflektera över det och förbereda sig 

till intervjutillfället. Det kan även ses som en nackdel eftersom det finns en risk för tillrättalagda 

svar och förlorad spontanitet hos informanterna vid intervjutillfället (ibid.). Risken med 

tillrättalagda svar och förlorad spontanitet var studiens forskare medveten om. I studien 

prioriterades dock möjlighet till genomtänkta svar. Därför valdes att informanterna skulle få tid 

på sig att reflektera kring intervjufrågorna.  
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6 Resultat och analys  
I detta kapitel redovisas och analyseras studiens resultat under två huvudrubriker med 

tillhörande underrubriker med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Analysen sker 

fortlöpande utifrån studiens tidigare forskning. När resultatet för studien presenteras används 

huvudsakligen metoden att referera svaren. Citat kan representera informanterna som ett 

kollektiv eller enskilda informanter i de fall som dessa ger ett annat svar än gruppen, vilket 

framgår av texten. Jepson Wigg (2015, s. 243) beskriver att för att öka läsbarheten kan 

informanters uttryck omformuleras något från ett muntligt till ett skriftligt språk, vilket har 

efterföljts i studien. Resultatet redovisas i tempusformen presens för läsbarhetens skull. 

6.1 Studiehandledning på modersmål – språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling och utmaningar 
I nedanstående avsnitt redovisas och analyseras lärares och studiehandledares upplevelser och 

erfarenheter om studiehandledningens betydelse för flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling och utmaningar som anges. 

6.1.1 Språk- och kunskapsutveckling  
Samtliga informanter är överens om att studiehandledning både gynnar flerspråkiga elevers 

språk- och kunskapsutveckling, vilket även Axelsson (2015, s. 94) beskriver. Studiens 

informanter menar att det är viktigt att de flerspråkiga eleverna inte behöver vänta med sin 

kunskapsmässiga utveckling för att först lära sig andraspråket. Informanterna betonar att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin språkförmåga parallellt med sina ämneskunskaper. 

Detta är i linje med vad Axelsson (2015, s. 85), Gibbons (2016, s. 26-27) och Wedin (2011, s. 

43) uttrycker. Flertalet informanter beskriver i enlighet med Reath Warren (2017, s. 35) att 

studiehandledning kan öka elevernas möjlighet att nå ämnesmålen. Informanterna i studien 

menar att studiehandledning är viktigt eftersom inlärning gynnas av användning av elevens 

modersmål. Därmed bekräftar informanterna det Thomas och Collier (1997, s. 33-43) utrycker 

om modersmålets betydelse för flerspråkiga elevers skolframgång. Flera informanter beskriver 

i enlighet med Bergendorff (2014, s. 34-35) och Elmeroth (2017, s. 79) att handledning på 

modersmålet kan möjliggöra för eleven att sammanlänka tidigare kunskaper och erfarenheter 

med nya och även ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på skolspråk. En lärare beskriver vikten 

av studiehandledning på följande sätt: 

De är jätteviktiga våra studiehandledare. Studiehandledning är det enda sättet ibland 

för att nå våra elever. För att få veta vad de tillägnar sig och vad de tycker. 

Studiehandledarna är ovärderliga för att elevernas ska kunna visa sina kunskaper. 

De flesta av informanterna i studien ger olika exempel på hur studiehandledning kan stötta 

eleven i sin språk- och kunskapsutveckling. Av de kategorier av stöttande funktioner som Reath 

Warren (2017, s. 84-85) beskriver kring studiehandledning tar informanterna främst upp den 

stöttande funktionen att studiehandledaren omformulerar och förklarar ord och begrepp på 

svenska för att kontrollera förståelse och för att göra innehållet begripligt. Några informanter 

nämner förklaringar av ord och begrepp genom längre diskussioner. En lärare uttrycker flera 

informanters åsikt om den stöttning eleverna kan få av studiehandledaren kring olika begrepp:  
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Jag tänker på det här med begrepp och sådana saker som är svåra att förklara. Då kan 

de ändå få det förklarat på sitt modersmål och de kan knyta an det till det svenska 

språket. I matematiken är det inte så enkelt. Där är det ju väldigt mycket begrepp. 

Läser man en text i ett annat ämne så kan det vara så att man kan förstå 

sammanhanget ändå, men i matte är det svårare. 

Två lärare exemplifierar utifrån stöttning och förklaring av begrepp genom studiehandledning 

att elevernas läsförståelse har blivit mycket bättre. Det positiva med att elever kan få begrepp 

förklarade av studiehandledare är något som Axelsson (2015, s. 124) och Nilsson Folke (2015, 

s. 40-41) tar upp. Även Zetterholm (2015, s. 42) menar att handledare är värdefulla resurser i 

arbetet med språk och begrepp. Vidare utifrån de stöttande funktioner som Reath Warren (2017, 

s. 84-85) tar upp beskriver ett par av informanterna i studien funktionen att eleverna genom 

studiehandledning kan få uppgifter förklarade för att de ska kunna veta hur de ska göra. Här 

nämner några av informanterna att det ofta gäller ämnet matematik. Ingen informant ger någon 

ingående beskrivning av hur det genom studiehandledning går att arbeta med den stöttande 

funktionen att öka elevernas metalingvistiska medvetenhet. Samtidigt uttrycker informanterna 

att de upplever att eleverna genom studiehandledning utvecklar sitt andraspråk. En 

studiehandledare beskriver:  

Ibland kan barnet vissa ord eller begrepp på sitt modersmål, men inte på svenska. 

Ibland behöver de förklaringar på båda språken. Sen blir de starka på sitt modersmål 

och lär sig svenska. De utvecklar båda sina språk, svenska och modersmål samtidigt. 

Följande beskrivning ges av en av lärarna utifrån upplevelsen av det fördelaktiga med 

studiehandledning utifrån språkutveckling:  

Ja man ser de eleverna som inte har begreppen på sitt eget modersmål heller. Då 

känner man att de får en dubbel vinst. Dels i sitt sammanhang på modersmålet och i 

sitt sammanhang på svenska så att det gynnar ju utvecklingen av båda språken. 

Att modersmålet kan fungera som ett stöd när eleverna ska lära sig ett andraspråk är något som 

García (2009, s. 391) betonar. Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 87) lyfter att 

studiehandledning främjar elevernas tvåspråkighet och att handledaren kan vara ett stöd då 

elever ska utveckla sitt andraspråk, svenska. Några av informanterna samtalar kring att 

inlärningen av svenska underlättas av om eleven har utvecklat sitt ord- och begreppsförråd på 

modersmålet, vilket även Otterup (2014, s. 68-69) resonerar om. Informanterna menar i likhet 

med Cummins (2017b, s. 105) att eleverna då har lättare att utveckla sin läs- och skrivförmåga 

på skolspråket.  

Utifrån de stöttande funktioner som Reath Warren (2017, s. 84-85) beskriver nämner ett 

par informanter i studien funktionen att förklara sociokulturella aspekter, exempelvis om det 

svenska samhället och den svenska skolan. Med utgångspunkt i denna stöttande funktion 

betonar en handledare att studiehandledarens roll är mycket mer än att bara förklara begrepp. 

Han beskriver att han i handledningen brukar göra jämförelser mellan elevernas och hans 

hemland och Sverige. Detta för att eleverna ska få något att hänga upp sina nya kunskaper på. 

Dessa jämförelser tar även några av lärarna i en fokusgrupp upp som en positiv del i 

studiehandledning. Samma studiehandledare beskriver att han även brukar involvera elevernas 

föräldrar i undervisningen genom att be eleverna berätta för sina föräldrar vad de lärt sig. 

Eleverna uppmanas också av handledaren att ta hjälp av sina föräldrar vid olika kunskapsfrågor 

och ordförklaringar på modersmålet. Att föräldrar är värdefulla resurser i arbetet med språk och 
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begrepp är något som Fredriksson och Taube (2010, s. 164-165), León Rosales (2013, s. 51) 

och Tvingstedt och Salameh (2012, s. 244) pekar på. Den här beskrivningen ger 

studiehandledaren: 

Jag sa till dem att ni får fråga era föräldrar om det här ordet på arabiska. Det är 

jätteviktigt att vi gör mer än att bara säga att det här ordet betyder det här på svenska. 

Nej det går inte. Det här är en länk som är viktigare. 

De flesta lärarna i studien menar att de kan märka studiehandledningens positiva betydelse 

konkret i undervisningen genom att eleverna blir mer aktiva, vågar räcka upp handen och svara 

på frågor samt hänger med på lektionerna på ett helt annat sätt när de får handledning. Att 

eleverna får större möjligheter att hävda sig i den ordinarie klassrumsundervisningen uttrycks 

av Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 86). Detta överensstämmer även med Nilsson och 

Axelsson (2013, s. 149) som beskriver att eleverna kan få hjälp med att förstå materialet som 

används i klassrummet, vilket möjliggör för dem att vara mer aktiva i klassrumsundervisningen. 

En studiehandledare förklarar i linje med Avery (2017, s. 413) att studiehandledning kan hjälpa 

eleverna att lyckas i skolan:  

Studiehandledning är ett verktyg för att eleverna ska lyckas. Det gynnar jättemycket. 

Ett ord kan vara jättemycket värt för dem för då kan de klara uppgiften. De når målen. 

Det är viktigt för att de ska kunna gå vidare med sina studier. 

Några lärare uttrycker att de även märker att det är gynnsamt när eleverna ska visa sina 

kunskaper vid skriftliga förhör. Att studiehandledning kan gynna eleverna utifrån att förmedla 

kunskaper beskrivs på det här viset av en lärare som samarbetat med studiehandledare inom ett 

ämnesområde: 

Jag tror ju att de elever som gör det här provet kommer prestera imorgon och då är 

det inte svenskan som jag ska kolla utan kunskaperna. Så i det här NO-området så 

känner man att de lyckas och att det svenska språket inte sätter käppar i hjulet för 

dem.  

Flertalet informanter menar i enlighet med Otterup (2014, s. 69) att studiehandledning behövs 

om eleverna ska kunna följa undervisningen på en åldersmässig nivå i skolans ämnen och få 

möjlighet att nå målen i ämnena. En lärare ger uttryck för flera informanters tankar kring att 

studiehandledning på modersmål kan möjliggöra för kognitiv utmaning, exempelvis genom att 

eleverna får möta texter som inte är kognitivt för enkla:  

I det SO-materialet som vi har nu så är det rätt så många svåra begrepp och det är 

bra att de har det så att det inte är det enklaste språket.  

Att det gynnar elevernas skolresultat om de undervisas och utmanas kognitivt på både 

modersmål och andraspråk är något som García och Seltzer (2016, s. 25) och Thomas och 

Collier (1997, s. 33-43) betonar. Att inte förenkla kognitivt krävande uppgifter utan att ge 

stöttning istället på både modersmål och andraspråk beskrivs av Axelsson (2013, s. 554-555). 

Den optimala undervisningen för elevernas lärande och utveckling är enligt Mariani (1997, s. 

5-19) en undervisning med hög kognitiv utmaning och hög nivå av stöttning, vilket enligt 

Cummins (2017a, s.44) innebär att undervisningen ligger i den proximala utvecklingszonen. 

Att ge eleverna utmaning kan även ses i linje med Gibbons (2016, s. 19) tankar om vikten av 



33 
 

att flerspråkiga elever kan känna att lärarna tror på deras förmåga och att lärarna har höga 

förväntningar på dem. 

Ingen av informanterna i studien nämner begreppet translanguaging, vilket enligt 

Svensson och Torpsten (2017, s. 37) kan översättas till transspråkande eller som (Kaya 2017) 

benämner som korsspråkande. Några av informanterna uttrycker dock tankar i likhet med den 

beskrivning av translanguaging som García och Sylvan (2011, s. 398-399) ger. Det vill säga 

om betydelsen av att lärare ser värdet av att eleverna använder sina modersmål vilket motiverar 

eleverna till att vilja lära sig. Exempelvis beskriver några lärare i enlighet med García och 

Seltzer (2016, s. 25) att eleverna får använda sina olika språk när de skriver i anteckningsböcker, 

vilket gör att språk inte visas separat utan tillsammans. Detta skulle kunna ses som en del i den 

strategiska principen som García (2009, s. 323-328) benämner som social praktik. En lärare ger 

följande beskrivning utifrån ämnet engelska:  

Det är bra att ha studiehandledaren med på engelskan för han kan förklara ord när de 

frågar. Sedan får de skriva ner det på sitt språk också. Så då har de det på både svenska, 

engelska och till exempel somaliska eller arabiska.  

Att elever kan få möjlighet att skriva på sitt starkaste språk och med hjälp av studiehandledaren 

för att på så sätt skapa en två- eller trespråkig text förordas av Cummins (2001, s. 19-20) och 

Cummins (2017a, s. 115).  

Translanguaging kräver enligt García och Seltzer (2016, s. 24) inte en flerspråkig lärare, 

men det är viktigt att läraren förespråkar interaktion och samarbete mellan eleverna. Både 

Svensson (2017, s. 50) och Rosén och Wedin (2015, s. 138-139) beskriver att samarbetet med 

studiehandledarna är betydelsefullt i translanguaging. Informanterna i studien ger uttryck för 

att de ser att studiehandledarna är en stor resurs i arbetet med att arbeta flerspråkigt i 

klassrummet. Genom studiehandledning ser informanterna utifrån ett additivt synsätt att de kan 

utgå från elevernas kunskaper i undervisningen. Det gör enligt informanterna att de flerspråkiga 

eleverna kan utveckla och lägga till kunskaper till sina befintliga kunskaper, vilket är i enlighet 

med tankar av Axelsson (2013, s. 550-555), Baker (2011, s. 4) och Elmeroth (2008, s. 78). 

Några av informanterna tar upp vikten av det som García (2009, s. 318-323) benämner som 

social rättvisa. De beskriver utifrån tanken om alla språks lika värde och olika språks möjlighet 

att vara en resurs för lärande, att studiehandledarna är betydelsefulla för att de flerspråkiga 

eleverna ska kunna vara resurser i klassrummet. Cummins (2017a, s. 265) menar att om 

elevernas modersmål används i undervisningen kan alla elever få tillgång till flera språk och få 

förståelse för användningen av dem. I studien är det är dock främst att eleverna kan delge sina 

ämneskunskaper till klasskamrater och inte i så stor utsträckning sina språkliga kunskaper som 

informanterna tar upp. En lärare beskriver hur de flerspråkiga eleverna kan vara resurser utifrån 

att jämföra skolsystem i olika länder och hur elevernas kunskaper kan tas tillvara utifrån att de 

kan berätta om högtider som de firar:  

Just det här när man jobbar med NO eller SO. Då kanske man kommer in på sådana 

ämnen där eleverna kan få berätta om sina erfarenheter med hjälp av studiehandledaren. 

När vi höll på med högtider kunde eleverna berätta om vad det var för högtider och hur 

de firar dem. Det är bra att arbeta så. Då får de svenska barnen lära sig något helt nytt 

också och kan genom studiehandledaren ställa frågor om olika saker. Det tycker jag är 

jättevärdefullt. 
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 En annan lärare ger ytterligare ett exempel på att de flerspråkiga eleverna genom 

studiehandledarens stöttning kunnat lära de andra eleverna om islam på religionslektionen:  

De har ju massa kunskaper om hur de ber och så som de liksom inte hade kunnat 

förklara annars. Det var väldigt roligt och de var så glada och stolta. De tyckte att 

det var jättekul med religion. Man märker ju det på dem - här kan faktiskt jag 

någonting bättre än alla andra här inne.  

En utmaning som tas upp av några lärare i studien är om studiehandledaren har bristande språk- 

och/eller ämneskunskaper. Det är främst bristande språkkunskaper i svenska språket som dessa 

lärare tar upp. Utifrån ämneskunskaper menar lärarna i enlighet med Bergendorff (2014, s. 42), 

Cummins (2017a, s. 134) och Morgan (2014, s. 26) att studiehandledaren behöver ha kunskaper 

i det aktuella ämnet för att handledningen ska ge bra resultat. Att studiehandledare behöver ha 

kompetens inom de ämnen som de förväntas att handleda i betonas enligt Avery (2017, s. 110) 

till stor del av handledarna själva. I studien är det enbart några av handledarna som arbetar med 

elever i de högre årskurserna som kommer in på detta. En studiehandledare beskriver att hon 

inte behärskar alla ämnen för eleverna i årkurs 4–6, men om hon får möjlighet att förbereda sig 

blir utfallet av studiehandledningen god. Detta stämmer överens med Morgan (2014, s. 37) som 

menar att svårigheter på grund av otillräcklig ämneskompetens till viss del kan överbryggas av 

ett nära samarbete med läraren. En lärare beskriver vikten av att studiehandledare är insatta i 

läroplaner och hur skolan fungerar. Hon och kollegorna i gruppen markerar att deras handledare 

är det:  

Det är nödvändigt att studiehandledaren är lite insatt i vad lektionen ska handla om. 

Det är en förutsättning för att det ska fungera. Likadant att studiehandledaren är väl 

insatt i hur svenska skolan fungerar. Det är en absolut en förutsättning och så är det 

idag. Så var det inte vid ett tolksamtal som jag hade. När man fick förklara vad 

kursplan var. 

En annan lärare, som får medhåll i fokusgruppen, kommer in på att det ställs stora krav på 

studiehandledarna, men informanterna i studien diskuterar inte handledarnas utbildning eller 

utbildningsmöjligheter i någon större grad så som Cummins (2017a, s. 127), Reath Warren 

(2017, s. 20) och Flyman Mattsson (2017, s. 134) gör.  

6.1.2 Identitetsutveckling 
Samtliga informanter i studien ger beskrivningen av att modersmålet inte bara är viktigt för 

förståelse och lärande utan även för identitetsskapande. Att modersmålet har betydelse för 

identitetsutvecklingen är något som även Cummins (2017a, s. 114), Otterup (2014, s. 67) och 

Svensson och Torpsten (2013, s. 173) beskriver. Flertalet informanter menar i likhet med  

Bergendorff (2014, s. 34) att språk och kultur hör samman med elevernas identitet. Det är även 

flera informanter som utifrån ett studiehandledningsperspektiv ger samma beskrivning som 

Svensson och Torpsten (2013, s. 173) beträffande att det stärker elevernas identitet om de får 

höra och använda sitt modersmål i skolan. En lärare i studien uttrycker studiehandledningens 

och modersmålets betydelse utifrån identitetsutveckling:  

Jag tänker just för den enskilda individen, att få kunna uttrycka sig på sitt eget språk, 

att kunna uttrycka känslor och allting utan att fundera på vad det är för ord man ska 

välja nu. Just i självkänslan hos den enskilde individen, jag menar liksom att den blir 

ju starkare när du känner att du kan uttrycka dig. Du kan få ur dig allt som du tänker 
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och det är någon som förstår vad du säger. Du får respons på det du säger. Det stärker 

ju eleven, alltså identiteten.  

En annan lärare menar att det märks tydligt på eleverna när de med hjälp av studiehandledning 

kan förstå och komma in i gemenskapen:  

Man ser hur de skiner upp när de kan prata med någon och göra sig förstådda. Vilken 

frustration det kan vara annars för dem. Studiehandledning påverkar på sätt och vis 

hela måendet hos eleverna. 

Att eleverna förhandlar och utvecklar identitet i samspel med andra beskrivs av ett par 

informanter. Det är något som även Rosén och Wedin (2015, s. 160) uttrycker. En lärare 

förklarar att det ger eleverna både självkänsla och självförtroende att kunna förmedla sina 

kunskaper och att kunna lära andra. Hon tar utifrån arbete med grupparbeten i klassen upp att 

studiehandledning kan bidra till att de flerspråkiga elevernas status höjs, att de ses som individer 

och får en ökad tillhörighet i gruppen:  

Det blir så att de flerspråkiga eleverna har lite lägre status i klassen för att de kanske 

inte kan så mycket. Då tänker de andra eleverna att de inte vill göra grupparbete med 

de här eleverna, men får de flerspråkiga eleverna med sig en större förståelse för 

ämnet som man arbetar med just då så blir det inte riktigt att: ”-Åh! Nu hamnade vi 

med de här och det kommer inte att gå bra!” utan då blir det att: ”-De kan bidra”. Då 

leder det till en bättre grupptillhörighet.  

Några av informanterna tar upp att det är viktigt för de flerspråkiga elevernas självförtroende 

och identitetsutveckling att lärare har ett positivt förhållningssätt till elevernas modersmål och 

att de värdesätter elevernas kunskaper och förmågor. Detta beskrivs även av Cummins och 

Persad (2014, s. 34-35) och Wedin (2011, s. 43). En lärare uttrycker:  

Det är även bra att vi visar att det språket är viktigt. Att alla språk är viktiga liksom. 

Att vi även visar de svenska eleverna det. Indirekt så visar vi ju det. Genom att vi 

tycker att det är okej att de får ta hjälp [studiehandledning]. Och det lyfter ju också 

de eleverna.  

Ett par lärare kommer in på att det är viktigt att skapa ett förtroende och en relation till eleverna 

genom att visa sig intresserad av deras språk och kultur. Detta tas även upp av Svensson (2016, 

s. 33). Studiehandledning ses av flera informanter som ett sätt att möjliggöra för att 

undervisningen ska kunna utgå ifrån och bekräfta flerspråkiga elevers språkliga och kulturella 

kapital. Dessa tankar stämmer överens med den beskrivning som Cummins (2017b, s. 107-108) 

ger av en språkpolicy där elevernas identitet bekräftas i undervisningen och eleverna stärks i 

vilka de är och vilka de kan bli i samhället. Utifrån identitetsutveckling diskuterar några 

informanter studiehandledarens roll som förebild och förmåga att stärka elevernas identitet. En 

studiehandledare förklarar handledarens roll:  

Vi är förebilder. Det är viktigt att man säger till eleverna att de kan gå framåt. Att 

alla människor är lika värda, om man är född i Sverige eller inte. Du kan bli chef, 

lärare, till och med statsminister. Vi som är studiehandledare har en annan relation 

och en annan funktion där vi ger eleverna självkänsla och självförtroende.  

Flera informanter tar i likhet med Svensson och Torpsten (2013, s. 173) upp att 

studiehandledaren kan fungera som en bro mellan föräldrar, skola och det omgivande samhället 
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eftersom de har språkliga kunskaper både på modersmålet och på svenska samt kunskaper om 

de båda kulturerna. Av informanterna är det många som beskriver vinsten med att 

studiehandledare kan förklara hur det är att vara flerspråkig i Sverige för svenska kollegor. 

Enligt Avery (2017, s. 410, 413) kan det ge ökad förståelse för elevernas behov och deras kultur. 

Utifrån kulturella olikheter tar några studiehandledare upp att vissa elever kan ha upplevt krig 

och andra trauman. Detta beskrivs även av Cummins (2017a, s. 16). En studiehandledare 

uttrycker att det kan vara en trygghet för eleverna att få träffa någon i skolan som förstår vad 

de varit med om:  

Det är en trygghet. Jag har varit i Somalia. Jag har upplevt krig och det vet eleverna. 

Det ger trygghet. Lärare säger till oss ibland att de upplever att eleverna inte mår bra 

och att de inte förstår varför. De ber oss tala med eleverna.  

En annan studiehandledare tillägger:  

För deras identitetsutveckling behövs att de kan få träffa en person som känner till 

hemlandet och kan modersmålet. De har flyttat runt och känner sig rotlösa.  

Några lärare tar upp att de önskar mer tid med studiehandledaren för att få kunskap om 

elevernas hemland, kultur och hur skolsystemet är i hemlandet. De menar att det skulle öka 

deras förståelse för elevernas situation och hur de ska bemöta deras behov på bästa sätt. Några 

informanter tar även upp att studiehandledaren kan förklara det svenska samhället för eleverna. 

Detta är något som även Ladberg (2000, s. 190-191) och Sharif (2016, s. 103) beskriver. En 

studiehandledare uttrycker följande:  

Det är viktigt att studiehandledaren förklarar traditioner i Sverige, lite historia, hur 

man tänker i Sverige, hur systemet är eller hur det fungerar här, olika saker om 

samhället för de nyanlända. Jag tror att det blir en hjälp för dem att gå vidare i 

samhället och integreras snabbare.  

6.1.3 Informanternas upplevelser av elevernas attityder till studiehandledningen  
I stort sett samtliga informanter beskriver i linje med Reath Warren (2017, s. 35) att flerspråkiga 

elever uttrycker att de önskar studiehandledning eftersom de upplever att det är till stor hjälp 

för dem i deras kunskapsutveckling och ger dem större möjlighet att nå målen. Några av 

informanterna ser det dock som en utmaning när vissa elever inte har förståelse för att 

studiehandledning på flera sätt kan gynna dem eller när eleverna är tveksamma till handledning 

av andra skäl. Enligt några lärare kan det exempelvis vara så att elever inte vill gå iväg och 

lämna lektionen i klassrummet eftersom de är oroliga över att missa det som klassen gör. Detta 

uttrycks även av Avery (2017, s. 409) som tillägger att det också finns elever som utifrån en 

önskan att tala svenska anser att det är generande att studiehandledaren kommer och talar deras 

modersmål. Två lärare i studien ger beskrivningen av att vissa elever inte vill ha 

studiehandledning eftersom de vill lämna det som varit bakom sig och fokusera på sina nya liv 

i Sverige: 

Det känns som om de vill avskärma sig från att det var då. Nu vill de vara med i det 

här nya och då kommer någon som ska prata med dem på modersmålet. De drar sig 

då tillbaka och vill inte.  
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Ett par informanter beskriver att det finns en risk att vissa av de flerspråkiga eleverna vill välja 

bort handledningen eftersom de inte vill utmärka sig från gruppen, vilket även Nilsson Folke 

(2017, s. 109) tar upp. En handledare i studien förmedlar detta: 

Ibland känns de lite blyga. De tittar på andra elever som inte har studiehandledning. 

”-Varför har jag studiehandledning?” De känner att de inte är jämlika med andra 

elever, men vi pratar med dem om att vi [studiehandledarna] kommer för att hjälpa 

dem. Och vi förklarar för dem att nästa år, om två år, förstår ni allt, men nu behöver 

ni få lite svåra ord förklarade.  

Flera informanter anser att det är viktigt att läraren visar de flerspråkiga eleverna, men även de 

andra eleverna i klassen att olika modersmål är en naturlig del i klassrummet och att 

studiehandledning är viktigt. Detta är i linje med Ladberg (2000, s. 180-181) som betonar att 

hur elever ser på sitt modersmål är beroende på hur lärare och andra elever ser på det. Om de 

flerspråkiga elevernas språk, kultur och ursprung aldrig lyfts fram av läraren och om kamraterna 

avvisar det kan det leda till att eleverna skäms över att använda sitt modersmål. Även Baker 

(2011, s. 72) tar upp att flerspråkiga elever kan känna att det är genant att använda modersmålet 

och känner sig pressade att använda det dominerande språket i skolan. En studiehandledare 

beskriver vikten av att läraren förklarar studiehandledarens roll för klassen:  

Det är så här att ibland när vi kommer in i klassen frågar de andra barnen: ”-Vad gör 

ni här? -Är ni lärare?” Första dagen var det lite jobbigt, men sedan förklarade läraren 

att den här mannen är studiehandledare och ska hjälpa till som språkstödjare med 

språket, men han är lärare som jag. Det hjälpte. 

Ett par av studiens lärare diskuterar kring det Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 92-93) 

beskriver om att när studiehandledaren är med i klassrummet finns det större möjligheter att 

klassen och handledaren lär känna varandra och kan skapa en god relation. Då kan 

studiehandledarens och indirekt även de flerspråkiga elevernas status höjas enligt lärarna.  

6.1.4 Sammanfattning  
Informanterna beskriver att i studiehandledning används modersmålet som resurs och att 

handledningen är gynnsam både för elevernas språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. 

Informanterna upplever att handledning kan vara gynnsam för att eleverna både kan lära sig 

andraspråket och utveckla sitt modersmål. Handledningen uppges även ge ökad möjlighet för 

eleverna att både utveckla och förmedla ämneskunskaper. Genom studiehandledning upplevs 

eleverna kunna hävda sig mer i klassrummet och vara mer aktiva. Flera informanter tar förutom 

att eleverna kan få stöttning också upp att studiehandledning möjliggör för kognitiv utmaning. 

Av studiehandledningens stöttande funktioner tar informanterna främst upp omformulering och 

förklaring av ord och begrepp på svenska för att kontrollera förståelse och för att göra innehållet 

begripligt. Några informanter nämner förklaringar av ord och begrepp genom längre 

diskussioner. Funktionen att förklara uppgifter för att eleverna ska veta vad de ska göra beskrivs 

också. Informanterna uttrycker att andraspråket svenska kan utvecklas, men beskriver inte 

specifikt hur handledningen kan öka elevernas metalingvistiska medvetenhet. Den stöttande 

funktionen att förklara sociokulturella aspekter tas enbart upp av ett par informanter.  

Samtliga informanter i studien menar att studiehandledning gynnar elevernas 

identitetsutveckling. Det lyfts att eleverna stärks i sin identitet när de får höra och använda sitt 

modersmål, då de kan visa kunskaper och lättare komma in i klassgemenskapen. Några 
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informanter uttrycker att handledningen därigenom kan bidra till att de flerspråkiga elevernas 

status höjs. Flera informanter tar upp att studiehandledaren kan fungera som en bro mellan 

föräldrar, skola och det omgivande samhället genom att förklara för svenska kollegor hur det 

är att vara flerspråkig i Sverige och det svenska samhället för eleverna. Ett par studiehandledare 

beskriver att det är en trygghet och identitetsskapande att eleverna får träffa handledarna i 

skolan utifrån att de känner till hemlandet och kan ha en förståelse för vad barnen kan ha varit 

med om utifrån krig och flykt.  

Några av informanterna tar upp att det är viktigt för de flerspråkiga elevernas 

självförtroende och identitetsutveckling att lärare har ett positivt förhållningssätt till elevernas 

modersmål och att de värdesätter elevernas kunskaper och förmågor. Studiehandledning ses av 

flera informanter som ett sätt att möjliggöra för att undervisningen ska kunna utgå ifrån och 

bekräfta flerspråkiga elevers språkliga och kulturella kapital. Vikten av att alla språk kan 

användas i klassrummet och ska ses som värdefulla tas upp. Dock nämns inte begreppet 

translanguaging. Flera informanter anser att det är viktigt att läraren visar de flerspråkiga 

eleverna, men även de andra eleverna i klassen att studiehandledning är viktigt. Ett par av 

studiens lärare beskriver att om handledaren och klassen lär känna varandra kan en god relation 

skapas, vilket kan leda till att studiehandledarens och indirekt även de flerspråkiga elevernas 

status kan höjas.  

Som utmaningar nämns om studiehandledarna har bristande språk- och ämneskunskaper 

samt inte är insatta i hur den svenska skolan fungerar. Informanterna upplever att eleverna har 

positiva attityder till handledning och att de flesta elever uttrycker att de önskar 

studiehandledning. Några informanter beskriver dock utmaningen när vissa elever inte har 

förståelse för att studiehandledning på flera sätt kan gynna dem eller att de inte vill ha 

handledning eftersom de inte vill missa något i klassrummet eller inte vill utmärka sig och vara 

annorlunda än andra elever.  

6.2 Studiehandledning på modersmål – organisation, genomförande och 

utmaningar  
I avsnittet redovisas och analyseras informanternas beskrivningar av hur studiehandledning kan 

organiseras och genomföras och utmaningar som anges. Avsnittet inleds med en redogörelse 

och analys av informanternas beskrivningar av sina egna respektive berörda skolors kunskaper 

och erfarenheter av undervisning av flerspråkiga elever och arbete med studiehandledning 

utifrån organisation och genomförande.  

6.2.1 Kunskap och erfarenhet av studiehandledning och undervisning av 

flerspråkiga elever  
Lärarnas erfarenhet av och kunskaper kring att undervisa flerspråkiga elever skiljer sig åt 

individuellt och mellan berörda skolor i studien. Flertalet av lärarna uppger dock att de känner 

en osäkerhet när det gäller undervisning av flerspråkiga elever. De ger beskrivningen av att 

deras egen och deras skolors kompetens i att undervisa flerspråkiga elever har utvecklats, men 

att fortsatt utveckling och ökad kompetens behövs. Deras beskrivning stämmer därmed till stor 

del överens med den beskrivning som Juvonen (2015, s. 168) ger beträffande att flera lärare 

saknar utbildning i hur flerspråkiga elever kan undervisas och önskar mer stöd och fortbildning. 

Att pedagoger är i behov av att få ökade kunskaper om hur de ska undervisa elevgrupper med 

stor mångfald är något som även Cummins (2017a, s. 27) uttrycker. Enligt Bergendorff (2014, 
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s. 33) är det viktigt för flerspråkiga elevers studieframgångar att ämneslärare har kunskap om 

andraspråksinlärning och att läraren är medveten om vilka svårigheter som kan uppstå i ämnet 

på grund av språket. De lärare i studien som upplever att de har erfarenhet av undervisning av 

flerspråkiga elever uttrycker liksom de övriga lärarna att det är stor skillnad nu i klassrummet 

när det kommit många nyanlända elever de senaste åren. En av lärarna beskriver: 

Den stora skillnaden är att det är så jättemånga nyanlända. För även om man har 

jobbat med flerspråkiga elever innan så är ju den största skillnaden tycker jag om jag 

utgår ifrån min vanliga SO-undervisning att det är så många som är nyanlända. Det 

är dryga 25 procent på vår skola. Det är ju jättestor procent nyanlända. 

I en fokusgrupp får en lärare medhåll när hon problematiserar kring att det är svårt att uttrycka 

sin erfarenhet av just flerspråkiga elever eftersom de är individer med olika behov, kunskaper, 

intressen och att de tillhör olika språkgrupper och har olika familjesituationer. Att flerspråkiga 

elever inte är en homogen grupp utan en grupp med skiftande förutsättningar och kulturell 

bakgrund, som befinner sig på olika kunskapsnivåer betonas av Viberg (1996, s. 111). Vikten 

av att se flerspråkiga elever som individer och att genom ett interkulturellt förhållningssätt visa 

intresse för elevernas språk, kultur och religion tas upp av Lahdenperä (2004, s. 65) och 

Svensson och Torpsten (2017, s. 39). 

Övervägande del av lärarna i studien ger en beskrivning av att deras egen samt deras 

skolas erfarenhet och kunskaper om studiehandledning är begränsad. Flera lärare upplever en 

osäkerhet kring arbetet med studiehandledning på modersmål och hur det kan organiseras och 

genomföras i klassrumssituationen. De beskriver att de har samarbetat med studiehandledare 

under en kortare tid och att det känns nytt eftersom handledningen inte kommit igång förrän de 

senaste åren. En av lärarna ger denna beskrivning:  

Man har ju samarbetat, men det känns inte som att man har blivit erfaren av hur man 

kan använda sig av det. Det känns lite som ett nytt sätt att arbeta på. Man känner att 

man inte kommit in i det ordentligt. 

Vissa lärare tillägger att de håller på att utveckla kunskaper om studiehandledning. På en av de 

fyra skolorna beskriver lärarna att skolan har väldigt lång erfarenhet av undervisning av 

flerspråkiga elever, en erfarenhet som går tillbaka till 70-talet. Lärarnas erfarenhet på skolan 

skiljer sig dock åt enligt dem själva. En av lärarna får medhåll av en kollega när hon uttrycker 

att begreppet studiehandledning på modersmål samt dess organisation är relativt ny, men att 

lärarna på skolan i vissa fall har samarbetat med modersmålslärare på liknande sätt som de gör 

idag med studiehandledarna:  

Det är ju ändå relativt nytt, studiehandledning som det fungerar idag. 

Modersmålsundervisning har vi haft, men inte studiehandledning så som man jobbar 

med det nu sedan en tre-fyra år sedan. […] Jag jobbade tillsammans med en 

modersmålslärare i flera år på mellanstadiet med en elev. Det var egentligen regelrätt 

studiehandledning, men vi kallade det inte för det då. Det var för en sju-åtta år sedan, 

kanske nio till och med.  

Studiehandledarna i studien beskriver att de själva har olika erfarenhet av studiehandledning på 

modersmål. Vissa av handledarna uttrycker att de inte har arbetat som studiehandledare under 

någon längre tid, vilket gör att studiehandledning är relativt nytt för dem och att de kan känna 

en viss osäkerhet kring organisation och genomförande. Andra handledare har arbetat längre 
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som studiehandledare och kanske även som modersmålslärare. Inga närmare beskrivningar ges 

av studiehandledarna om respektive skolas erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever 

eller skolornas erfarenhet när det gäller studiehandledning. 

6.2.2 Studiehandledning i eller utanför klassrummet 
Studiehandledning på modersmål kan enligt informanterna organiseras på olika sätt. De flesta 

av informanterna uttrycker att de anser att det är elevens behov som ska styra hur 

studiehandledningen ska organiseras och genomföras. Det är dock endast några informanter 

som utifrån organisation och genomförande ger mer utförliga beskrivningar i likhet med Paulin 

och Huuhtanen Almgaard (1993, s. 86-87) och Bergendorff (2014, s. 42) om vilka olika behov 

elever kan ha av studiehandledning. Handledningen sker enligt flertalet informanter både i och 

utanför klassrummet. Informanterna anger flera faktorer som spelar in när det gäller var och hur 

studiehandledning ges till eleverna. Ett par lärare tar upp klassrummets utseende med utrymme, 

elevernas placeringar och tillgängliga stolar och bord som orsaker till valet att genomföra 

studiehandledning utanför klassrummet. Några informanter beskriver att de ser en fördel med 

att ha studiehandledning utanför klassrummet eftersom det kan bli mycket röster vid 

handledning i klassrummet, speciellt om det är flera studiehandledare där samtidigt som ska 

förtydliga för eleverna vad läraren går igenom. Några informanter menar att de gör olika för 

olika ämnen eller arbetsmoment. En av studiehandledarna ger följande beskrivning utifrån att 

det kan fungera olika väl med handledning i klassrummet i olika ämnen:  

Jag tänker att det går bra att ha studiehandledning samtidigt i klassrummet i matte. I 

andra ämnen går det inte. Jag kan inte förklara SO/NO när läraren går igenom, men 

med matte går det jättebra för de förstår snabbt vad jag säger och jag behöver inte 

prata så mycket.  

Några informanter, främst studiehandledare, beskriver i enlighet med Ojala (2016, s. 88) att det 

kan vara en fördel med handledning som sker utanför klassrummet parallellt med 

klassrumsundervisningen eftersom elever som har svårt att förstå något i undervisningen kan få 

mer lärartid än i klassrummet. Informanterna menar att studiehandledning utanför klassrummet 

även kan ge eleverna möjlighet att ställa frågor i sin egen takt och det kan vara enklare för 

studiehandledaren att se om eleverna har svårt med något. Några informanter beskriver i 

enlighet med Morgan (2014, s. 42-43) att studiehandledning utanför klassrummet öppnar upp 

för att eleverna kan få tänka och kommunicera på modersmålet på sin kunskaps- och 

begreppsnivå. En av studiehandledarna, som får medhåll i fokusgruppen, menar att 

studiehandledning i ett annat rum ibland behövs, men problematiserar att eleverna då går miste 

om diskussioner i klassen:  

Jag tror att det behövs ibland, men i de flesta fall tror jag inte att det är nyttigt för 

eleverna. Jag tror att det är bättre om eleverna stannar och är så mycket som möjligt 

med de svenska eleverna.  

Att gå miste om interaktionen i klassrummet är något som även Morgan (2014, s. 42-43) tar 

upp. Enligt Lindberg (2013, s. 486) och Gibbons (2010, s. 193–195) är det utvecklande för en 

elevs språkinlärning om eleven aktivt interagerar med andra och om det språkliga inflödet är 

begripligt samtidigt som det ligger en nivå något över den som eleven befinner sig på, vilket 

det ofta gör i klassrummet. Även Cummins (2017a, s.114) betonar vikten av att flerspråkiga 
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elever exponeras för språkrika klassrumsdiskussioner och texter för att de ska utveckla sitt 

kunskapsrelaterade språk. Samma studiehandledare som tidigare problematiserar deltagande i 

klassrummet utifrån klassrumsinteraktion poängterar att det även är viktigt för vissa elever att 

de får vara med i klassrummet med handledare eftersom de kan känna sig utpekade om de går 

iväg. Morgan (2014, s. 38-39) beskriver att det även kan finnas en risk att den flerspråkiga 

eleven kan känna sig utpekad då studiehandledning ges i klassrummet. Detta uttrycks inte av 

handledaren i studien. Han menar istället att om eleverna är kvar kan de med hjälp av stöttning 

i studiehandledningen förmedla sina kunskaper och på så vis få respekt:  

Eleverna sitter där som andra elever, och jag hjälper dem genom att förklara. De kan 

visa sina kunskaper och få respekt. Det är också bättre för att eleverna ska förstå, 

lära sig och uppnå målen. 

Några lärare uttrycker i enlighet med (Avery 2017, s. 409) att vid studiehandledning i 

klassrummet kan studiehandledaren se vilka arbetsformer som används. Lärarna beskriver även 

att handledarna kan se vilket språk som används och de krav som läraren ställer på eleverna. 

Detta beskrivs även av Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 92-93). En lärare förklarar 

fördelen med att studiehandledaren är med på exempelvis genomgångar i matematik:  

Sedan är det alltid en svår avvägning om de [studiehandledarna] ska vara med på 

lektionerna för om de är det, till exempel på mattegenomgångar, så skulle de kunna 

härma det sättet som vi har förklarat det på och göra det på modersmålet.  

Enligt Morgan (2014, s. 38-39) kan en utmaning i klassrummet vara att studiehandledaren får 

funktionen som hjälplärare till alla elever. Detta är dock inget som framkommer i den här 

studien. Flera lärare och studiehandledare uttrycker, liksom Morgan (2014, s. 45) beskriver, att 

handledare och elever även kan vara med i klassrummet vid genomgångar för att sedan fortsätta 

parallellt utanför klassrummet. Eleverna får då ta del av en introduktion i klassen och har 

därmed samma utgångspunkt som sina klasskamrater. Den här beskrivningen ger en av 

studiehandledarna:  

Jag är där under lektionen. Jag sitter bredvid eleverna och lyssnar på lärarens 

föreläsning och så skriver jag ner det viktigaste som hon säger. Sedan när det är 

arbetspass så går jag ut med eleverna och lyssnar kanske på Inläsningstjänst. Om de 

redan har lyssnat läser de högt på svenska och så förklarar jag lite sammanhang och 

sen svarar vi på frågor och arbetar i böckerna.  

En studiehandledare betonar vikten av att eleverna får vara med på genomgången i vissa ämnen 

och ger exemplet att det är bra om eleven och även hon själv är med på engelskalektionen då 

läraren talar och uttalar engelska. Det finns även lärare som inte ger några utförliga 

beskrivningar om hur de tänker kring studiehandledning i eller utanför klassrummet. Av dessa 

lärare är det några som senare svarar att de ofta är oförberedda inför när studiehandledaren 

kommer.  

6.2.3 Studiehandledning före, under och efter lektionen 
Flera informanter, främst lärare, beskriver att de är osäkra på hur studiehandledning kan 

organiseras och genomföras utifrån modellerna före, under och efter lektionen och hur 

elevernas olika behov kan mötas genom modellerna. Vid intervjuerna får studiens moderator 

förtydliga vad som menas med modellerna för några informanter, vilket leder till ett 
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resonemang kring organisationen av dem. En lärare förklarar att hon tänkt att studiehandledning 

före och efter lektionen innebär utanför schematid, exempelvis under rast eller då eleverna inte 

börjat skolan eller efter skolans slut.  

Vid intervjuerna uttrycker informanterna att det är vanligast att studiehandledning sker 

under lektionen, men att handledning före och till viss del efter lektionen också förekommer. 

Några informanter tar i enlighet med Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 92) och Morgan 

(2014, s. 39) upp att fördelen med modellen handledning under lektionen är att eleverna kan få 

sina behov tillgodosedda direkt. En lärare exemplifierar de pedagogiska vinsterna med att 

handledaren är med i klassrummet under lektionen när hon arbetar med problemlösning i 

matematik via projektorn. Då kan studiehandledaren enligt henne hjälpa eleverna direkt och 

fråga om de har förstått. Flera informanter delger dock att studiehandledningen oftast sker under 

lektionen i klassrummet eftersom lärare och handledare inte hinner samplanera med varandra 

och lärare inte hinner förbereda studiehandledare på vad de ska göra. Enligt Duek (2017, s. 135) 

kan det leda till att handledaren för det mesta sitter med under lektionen, översätter och förklarar 

det som eleverna för tillfället arbetar med. Detta ger även några av informanterna i studien 

uttryck för, vilket en lärare beskriver:  

Nu har det blivit under lektionen. Jag har inte mer tid med studiehandledaren än när 

han är här. Det blir att jag har en genomgång. Ibland är han kvar i klassrummet och 

pratar och hjälper eleverna. Ibland har han gått ut i grupprummet bredvid. För det 

mesta är han kvar i klassrummet och hjälper dem utifrån det som vi gått igenom. 

Sedan skulle det vara önskvärt att ha mer före lektionen och att han också visste mer 

om vad som ska göras, men det blir mycket begrepp. 

Det är flera lärare som uttrycker att de borde arbeta mer enligt modellen studiehandledning före 

lektionen, vilket en av lärarna beskriver på det här sättet: 

Jag tänker på det här med planering, att om vi hade varit så duktiga att vi hade 

meddelat studiehandledarna innan så hade de hunnit gå igenom lite före vi själva gör 

det i klassen. Att eleverna då känner igen det. Man skulle säkert haft mycket bättre 

resultat. Det flyger inte över huvudet på dem. Då känner de ju igen i alla fall en del 

av det.  

Några av informanterna beskriver i linje med Ojala (2016, s. 88) och Paulin och Huuhtanen 

Almgard (1993, s. 92) att studiehandledning före lektionen kan ge eleverna förkunskaper och 

förförståelse genom ord och begrepp på båda språken, vilket kan möjliggöra för eleverna att 

delta aktivt i klassundervisningen. Ett par av dessa informanter betonar betydelsen av modellen 

utifrån att skolans ämnen kännetecknas av ett specifikt begrepps- och ordförråd, vilket även 

Hajer och Meestringa (2014, s. 20) uttrycker. Följande beskrivning ges av en studiehandledare:  

Ibland förbereder vi barnen innan för att kunna komma in till lektionen. Vi översätter 

de viktigaste begreppen, ord för den här lektionen. Sedan har barnen lite 

förförståelse. Jag tycker att det är jättebra. […] Sedan när de går in till lektionen 

räcker de upp handen. De är med i klassrummet. De har fått förklaringar och har 

förkunskaper om det som lektionen ska handla om.  

Att studiehandledning före lektionen är gynnsamt då eleverna har större textmängder som de 

ska gå igenom, beskrivs av ett par av studiens informanter. Några informanter beskriver i 

enlighet med Gibbons (2016, s. 43) vikten av att använda studiehandledning inför ett nytt 

ämnesområde. En lärare beskriver:  
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Det händer att jag lyckas att få med studiehandledaren och gruppen elever på en liten 

genomgång innan vi ska börja med ämnesområdet. Imorgon kommer det att vara en 

sån grej till exempel, men det är lite mer tillfälligheter och hur det passar. För då 

börjar vi ett nytt arbetsområde och då har de chans imorgon att få en liten 

förförståelse inför när vi börjar. 

Det finns även ett fåtal informanter som i enlighet med Gibbons (2016, s. 116), Kaya (2016, s. 

156) och Morgan (2014, s. 34) lyfter att det är viktigt med den förförståelse som 

studiehandledare kan ge eftersom flerspråkiga elever kan ha en annan kulturell bakgrund och 

syn på omvärlden än skolböckernas författare. Morgan (2014, s. 34) tar upp att om innehållet i 

undervisningen enbart är knutet till svenska företeelser, traditioner och kulturförhållanden 

behöver eleven stöttning som kan ges genom studiehandledning. Janks (2010, s. 24-25) för en 

diskussion kring att flerspråkiga elever kan ha svårare att få tillträde till skolans textvärldar. En 

studiehandledare i studien ger exemplet att i hans hemland läser eleverna inte religion i skolan. 

Eleverna känner därmed ofta bara till att det finns kristna och muslimer. Handledaren behöver 

förklara för eleverna att det finns fler religioner innan de har lektion i ämnet religion i den 

svenska skolan.  

Det är jämförelsevis inte många informanter som uttrycker att de arbetar med modellen 

studiehandledning efter lektionen. De informanter som organiserar handledningen enligt denna 

modell ger samma beskrivning som Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 92) om att 

studiehandledaren då går igenom det eleverna har gjort i klassen, repeterar och kontrollerar att 

eleverna har förstått och lärt sig eller förbereder dem för ett prov. En lärare ger följande 

beskrivning:  

Ja de [studiehandledarna] kollar av om eleverna har förstått liksom. Speciellt i 

matematiken. Där känner man sig lite osäker ibland på vad de har kunnat ta till sig. 

Just vikten av att de får det på sitt egna språk också. Men det är svårare för många 

av de yngre eleverna som vi får. De har ju varit på flykt kanske i flera år och tappat 

mycket på den tiden. De kan inte hänga upp kunskaperna på någonting. 

Här återvänder några av lärarna till tidsbrist som en orsak till att de inte använder modellen i så 

stor utsträckning. De beskriver att de inte har någon planeringstid och att de inte hinner delge 

studiehandledaren vad de arbetat med eller vilka ämneskrav som ställs i momentet. En lärare 

förklarar att det blir mer spontant att hon som lärare ber handledaren att kolla av lite från boken. 

Morgan (2014, s. 47-48) menar att det är en utmaning för studiehandledaren att förstå elevens 

svårigheter utifrån undervisningen i klassrummet om handledaren inte har deltagit i den. 

Studiehandledaren behöver känna till vilket moment som läraren gått igenom i klassrummet 

samt vilka krav som ställs av läraren för att modellen ska vara gynnsam för eleverna (ibid.). 

Här kommer flera studiehandledare i studien in på att de behöver möjligheter att förbereda sig. 

6.2.4 Samarbete och samplanering 
En samstämmighet råder bland studiens informanter om att samarbete mellan lärare och 

studiehandledare är mycket betydelsefullt för elevernas utveckling, vilket även Bergendorff 

(2014, s. 42) och Svensson och Torpsten (2013, s. 175) betonar. En studiehandledare beskriver 

informanternas åsikt om samarbete: 

Samarbete är viktigt för att eleverna ska fortsätta att utvecklas och lära sig kunskaper 

i olika ämnen, inte bara språket, och för att de ska nå målen. Därför tror jag att enbart 
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studiehandledare kan inte hjälpa eleverna om de [studiehandledarna] inte får hjälp 

av lärarna. 

En annan studiehandledare motiverar att samarbetet kring planering är viktigt utifrån att lärare 

och studiehandledare har olika kunskaper: 

Det finns alltid något nytt. Därför är det bra att samarbeta med lärarna, att man frågar 

hela tiden. Det är viktigt med bra kontakt med lärarna för att de vet hur man ska lära 

ut, vilket sätt vi ska jobba på och vi vet vad eleverna kan. 

En utmaning som i stort sett alla informanter tar upp är att lärare och studiehandledare inte har 

mycket samarbete. Flera lärare i studien ger beskrivningar av att de i stort sett bara har snabba 

samtal och möten i korridoren eller kort i samband med lektionen. En lärare sätter ord på 

lärarnas beskrivningar:  

Vi har ingen planeringstid. Allting känns så där spontant eller på väg någonstans. Vi 

vill ha mer samarbete, både vi och studiehandledarna, men det är svårt att få till detta 

samarbete mellan oss.  

Informanternas beskrivningar stämmer alltså inte överens med det Paulin och Huuhtanen 

Almgard (1993, s. 90) uttrycker angående att studiehandledning ska planeras, precis som annan 

undervisning. En annan lärare beskriver:  

Det finns ju inget samarbete överhuvudtaget. Det kan man ju inte räkna som 

samarbete när man tar det snabbt så här precis innan lektionen ska börja eller i slutet 

av lektionen. Så det hade man väl önskat att man hade haft. Alltså mer gemensam 

tid. 

Det är många av informanterna som i enlighet med Juvonen (2015, s. 168) beskriver att det är 

tid och resursbrist som gör att samarbetet inte fungerar. Tidsaspekten ses som en stor utmaning 

i studien när det gäller samarbete. En lärare förklarar att allt grundar sig i tid, vilket enligt henne 

är en bristvara. Hon upplever att tid är det som styr läraryrket överhuvudtaget. En 

studiehandledare konstaterar att:  

Alla jagar tiden. Det finns ibland speciallärare eller andra som kommer in i klassen 

varje dag. Jag säger hej, men känner inte personen. Det är tiden som påverkar. Man 

har inte tid att lära känna eller prata, men man vet att han eller hon är lärare. 

En annan lärare menar att det kanske även handlar om vad som prioriteras och uttrycker att 

lärare kan bli bättre på att lägga tid på studiehandledning. Många av informanterna uttrycker 

samma åsikt som Rosén och Wedin (2015, s. 33-34) och Svensson och Torpsten (2013, s. 172) 

om att det gynnar samarbetet om studiehandledarna arbetar heltid eller mycket av sin tid på 

skolan. En lärare ger följande beskrivning utifrån det positiva med att handledare arbetar heltid 

på skolan: 

Det är en förmån både för oss och för eleverna och för studiehandledarna själva 

självklart. Så det är lite lättare. Jag menar den här studiehandledaren kan man ju hitta 

här hela dagarna någonstans och det underlättar ju. 

En studiehandledare som arbetar på flera olika skolor ger en bild som stämmer överens med 

beskrivningen som ges av Svensson och Torpsten (2013, s. 172-175) beträffande att många 

studiehandledare stressar runt på flera olika skolor: 
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Jag har inte så mycket tid. Jag kommer och går. Så det är stress när man jobbar på 

olika skolor. Det finns inte tid. Jag hinner inte ens säga: ”-Hej!” och ”-Hejdå!” Så 

fort man kommer in så går man ut. Lärarna är stressade också för de har lektion. 

Flera lärare beskriver i enlighet med Otterup (2014, s. 70) att samarbetet ofta inte fungerar av 

organisatoriska skäl. De uttrycker att en av utmaningarna här är att när de har planeringstid har 

handledarna modersmålsundervisning. Detta är något som även (Avery 2017, s. 411-413) tar 

upp som en utmaning. Många av informanterna efterlyser gemensam schemalagd planeringstid. 

Vikten av schemalagd planeringstid är något som även Morgan (2014, s. 26, 30) betonar med 

tillägget att skolans rektorer bör arbeta för att lärare och studiehandledare får möjlighet att 

samarbeta. En lärare förklarar hur avsatt tid för planering skulle gynna alla parter: 

Jag tror att vi skulle tänka till mycket mer och likadant skulle studiehandledarna 

känna sig mer välkomna och behövda. […] Det skulle bli mer att vi tillsammans 

jobbar med de här barnen för att de ska må så bra som möjligt. 

Vissa försök till att schemalägga planeringstid med de studiehandledare som arbetar stor del av 

sin tid på skolan har gjorts på en av skolorna i studien. Något som både lärare och 

studiehandledare beskriver som positivt.  

När det gäller schema ser flera av informanterna det som en utmaning att skapa ett 

välfungerande schema över studiehandledningen för eleverna. Avery (2017, s. 413) uttrycker 

också att schemaläggning, men även att hitta undervisningsrum kan vara en utmaning. I den här 

studien nämns undervisningsrum, men informanterna ser schemaläggningen som en något 

större utmaning. En av lärarna förklarar problematiken då arbetslagen på deras skola ska 

försöka att få ihop ett schema:   

Vi fick så här: ”-Den här tiden har ni den här studiehandledaren”. Sedan har vi fått 

göra det i arbetslaget. Så vi har suttit med våra scheman och någon gång reviderat 

det längs med vägen, men det är inte så himla lätt. 

Vid intervjuerna framkommer att det upplevs positivt av de lärare och studiehandledare som 

arbetar på skolor där det utöver ansvarig rektor finns en eller flera specifika personer som har 

hand om studiehandledning. Dessa personer hjälper exempelvis till med schemaläggning för 

studiehandledning, är kontaktpersoner för handledare respektive lärare inom området 

studiehandledning och initierar diskussioner om studiehandledning på skolan. En lärare 

exemplifierar det positiva med en ansvarig person utifrån schemaläggning som görs i dialog 

med lärare och studiehandledare:  

Det finns en bra grundstruktur. Det här med i höstas när vi fick sätta de tider som 

passade. Jag tycker att vi fick ihop en bra struktur och att det fungerar bra så sätt med 

elevernas schema för studiehandledning. 

Informanter knutna till en skola beskriver det positiva med att lärare och studiehandledare haft 

gemensamma möten på skolan där studiehandledningen diskuterats. Mötena behövs enligt 

lärarna för att förbättra kvalitén på handledningen och för att få en större flexibilitet 

schemamässigt. En lärare förklarar hur hon genom dessa diskussioner har blivit bättre på att 

lämna material och samplanera med de studiehandledare som hon arbetar med: 
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Jag tror att det är viktigt att lyfta det här med jämna mellanrum. Sist vi pratade om 

det så skärpte man till sig. Nu när vi pratat om det idag så tänker man på det igen. 

Det kan vara bra att ligga på varandra lite: ”-Hur går det med studiehandledningen? 

Vad behöver vi tänka på? Är det något i upplägget som inte funkar nu? Vad kan vi 

ändra på?” […] Det här är ett levande arbete och ska eleverna ha nytta av det så 

måste man lyfta det ofta. 

Förutom bristen på samarbete i sig beskriver flera informanter att det är ligger en stor utmaning 

i att få en fungerande överlämning av material, planering och information från lärare till 

handledare. Studien visar i likhet med Avery (2017, s. 411-413) att det överlag finns en brist i 

överlämning av information och material. När studiehandledarna i studien får frågan om hur de 

brukar få planering och material från lärare är det flera handledare som känner igen sig i den 

beskrivning som Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 90) ger av att studiehandledare 

oförberett får en bok i handen vid ankomst eller att läraren snabbt ber om hjälp när de kommer. 

Studiehandledarna har samma åsikt som (Avery 2017, s. 110) om att det är viktigt att de får 

material i förväg för att få möjlighet att förbereda sig. Några handledare uttrycker i enlighet 

med Morgan (2014, s. 49) att utan förberedelse finns en risk för att studiehandledningen enbart 

består av översättning av enstaka ord och begrepp utan sammanhang. Avery (2017, s. 411-413) 

menar att det även kan leda till att handledarna mest fungerar som assistenter till klasslärare, 

vilket till viss del uttrycks av några informanter. Flera studiehandledare betonar även betydelsen 

av att de får information om hur materialet ska användas för att de ska veta vad de ska fokusera 

på. Ibland får de enbart materialet. Att samarbetet ofta handlar om enbart materialöverlämning 

är något som även Juvonen (2015 s, 163) tar upp. Vikten av att få material och information 

beskrivs genom en av studiehandledarna: 

Det är bra att de [lärarna] mailar till oss så vi vet vilket ämne och vad vi ska göra, 

men det finns en del som inte skickar, mailar. Det blir svårt att veta vad läraren ska 

göra, vilket objekt som ska förklaras. Man blir jätteglad när man får information en 

eller två dagar innan. Det finns en del lärare som skickar begreppslistor med ord och 

då blir det lite lättare för oss. Om ämneslärare skickar mail så blir det lite ordning 

och då kan man förbereda hemma. Processen blir bättre och det hjälper eleven mer. 

En studiehandledare lyfter, förutom att det blir sämre kvalité på studiehandledningen om hon 

inte får förbereda sig, att hon förlorar respekten hos eleverna om de märker att hon inte är insatt 

i det de ska göra: 

Jag tycker att om man har ett prov så vill jag kunna förbereda mig innan. Jag vill 

inte att lärarna ska komma och säga att: ”-Vi har prov idag, du får gå ut med dem”. 

Jag kanske inte själv kan de här orden utan måste slå upp orden och eleverna kanske 

bara har en halvtimme på sig att göra klart. Detta gör att det går sämre för eleverna 

och att de tappar förtroendet för mig.  

Flera av studiens informanter uttrycker att det inte finns några strategier eller en sådan plan för 

hur information överlämnas som Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 90) beskriver. De 

ser detta som en stor utmaning. En lärare i studien berättar att hon och hennes kollegor utifrån 

ett tips från en annan skola prövade att organisera upp lektionsplaneringar i pärmar efter 

årskurs. Det var dock inte ett fungerande system för varken lärare eller studiehandledare på 

deras skola. På en annan skola beskriver lärare och studiehandledare att de har hittat en 

fungerande strategi genom att lärarna har börjat göra en terminsplanering i matematik och 

svenska för att handledarna ska kunna förbereda sig. En av lärarna förklarar: 
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Förra året scannande vi och skickade, nästan varje lektion och det blev något som 

hängde över en. Då bestämde vi att vi håller stenhårt på den här planeringen. Det är 

faktiskt väldigt skönt. Sedan har vi en terminsplanering för SO och NO också, men 

då har vi temaområden. I matte och svenska har vi grottat ner oss i varje lektion med 

sidor i boken vecka för vecka. 

Att lärare kan maila lokala pedagogiska planeringar (LPP), termins- eller veckoplanering med 

mera är något som Paulin och Huuhtanen Almgard (1993, s. 90) och Ojala (2016, s. 89) 

beskriver. I en annan fokusgrupp med lärare diskuteras möjligheten att skapa en gemensam 

interaktiv lärplattform med dokument, övningar och LPP.  

Det finns även några andra informanter som menar att informations- och 

materialöverlämning fungerar bra. En studiehandledare ger berömmande exempel på en lärares 

tydlighet att i mailform kommunicera kring tankar om specifika arbetsområden eller uppgifter 

som eleven ska fokusera på under veckan: 

Jag tänker att de flesta här på Björkskolan är fantastiska. De hjälper mig mycket 

och mailar mig. Mailen som de skickar visar att de jobbar mycket och tänker på 

studiehandledning. Jag kan läsa ett mail. […] Den här läraren xxx lämnar inte bara 

material utan berättar vad vi ska arbeta med. Hon förklarar vad vi ska göra och vad 

vi ska göra om vi hinner mer. 

Några studiehandledare påpekar att material- och informationsöverlämningen från lärarna har 

blivit bättre den sista tiden. Vissa av dem förklarar det med att studiehandledning har diskuterats 

på skolan. Andra med att det funnits en dialog mellan dem, skolans rektor och chefen för 

Enheten för flerspråkighet. 

Den informationskanal som enligt lärare och studiehandledare är vanligast, förutom kort 

muntlig information är mail. Flera av studiehandledarna förklarar att fördelen med mail är att 

det smidigt går att bära med sig informationen och materialet och att de kan planera hemma. 

Andra sätt som studiehandledare och lärare kommit överens om är att handledarna får böcker 

eller kopior från böcker och lärarhandledningar vid terminsstart eller under terminen i sina skåp 

eller då de träffar lärarna. Studiehandledarnas beskrivning av att informationsöverlämning kan 

se olika ut utifrån vilka lärare som handledarna samarbetar med ger en av studiehandledarna 

uttryck för: 

Vissa lärare skickar mail och andra kopierar papper och lämnar. Några tar böckerna 

och säger att vi jobbar med den här sidan. Nästa vecka ska vi jobba med det här. Jag 

frågar om vad eleverna ska kunna om den här lektionen och om vi kan stryka under 

de viktigaste begreppen. Jag förbereder lite hemma för att kunna förklara nästa 

lektion. Men det är viktigast att fråga lärarna vad man ska fokusera på. Vad  eleverna 

ska kunna om den här lektionen. 

Ett par lärare och studiehandledare som arbetar med yngre elever har en överenskommelse om 

att inget förberedande material ska överlämnas i någon större utsträckning. En studiehandledare 

förklarar att hon varit på skolan i flera år och känner sig trygg med att hon känner igen och har 

byggt upp kunskap om de områden som eleverna arbetar med. Några av studiens lärare upplever 

att det är svårt att ha en framförhållning med att delge studiehandledaren vad eleverna ska arbeta 

med längre fram, exempelvis om en vecka. Framförallt planering i de lägre klasserna och om 

studiehandledaren enbart kommer en gång i veckan. En lärare i studien beskriver: 
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Sedan är det här med förberedelse jättesvårt. Det är mycket svårare desto yngre 

elever man jobbar med när man träffar studiehandledaren en gång i veckan. För att 

det hinner hända så mycket. Det är färskvara nästan just då, men det kan vara dåtid 

när vi kommer till det. 

Det är flera informanter som tar upp möjligheterna med Inläsningstjänst både i förberedande 

syfte för studiehandledarna, men även under själva studiehandledningen med eleverna. De 

beskriver möjligheten att lyssna på text både på svenska och på modersmålet.  

Flera informanter återkommer till att det är mycket betydelsefullt med dialog lärare och 

studiehandledare emellan. När dialog diskuteras tar informanterna bland annat upp vikten av 

att båda parter meddelar när studiehandledning inte kan bli av på grund av studiehandledares 

eller elevs frånvaro eller om eleven har en annan aktivitet. En studiehandledare beskriver att 

det hänt flera gånger att hon inte blivit meddelad när lektioner har ställts in:  

De säger inte till om det är inställt för att de ska gå till biblioteket eller annat. Då går 

man dit och väntar. Man hade kunnat ge studiehandledning till någon annan om man 

visste det en dag innan, men det har hänt många gånger.  

En annan studiehandledare menar dock att han oftast blir meddelad via mail om handledningen 

blir inställd. Några av informanterna i studien diskuterar just vikten av planering och dialog för 

att studiehandledning inte ska konkurrerar med andra aktiviteter som eleven vill vara med på, 

till exempel när klassen tittar på film. Att handledningen inte ska konkurrera med andra 

uppskattade aktiviteter samt att studiehandledning ska ses som en positiv tillgång för eleven är 

något som även Morgan (2014, s. 26, 32) uttrycker. 

6.2.5 Kartläggning och utvärdering 
Det är överlag inte många informanter som ger några beskrivningar om samarbete kring 

kartläggning. Detta trots att studiehandledare har en betydelsefull roll i kartläggningen enligt 

Kaya (2016, s. 73). Enligt Wedin (2011, s. 130) kan kartläggning ge en uppfattning om elevens 

ämneskunskaper och språkbehärskning på modersmålet, vilket kan fungera som ett underlag 

när studiehandledning och undervisning ska planeras. Bouakaz och Bunar (2015, s. 268) tar 

upp kartläggning utifrån läridentitet för att se vilka rutiner och strategier som eleven utvecklat 

för att inhämta kunskap och för att lära sig i tidigare skola. En lärare i studien beskriver utifrån 

kartläggning att hon har samarbetat med studiehandledare utifrån bland annat Skolverkets 

bedömningsstöd:  

Jag har haft med studiehandledare när vi har gjort lite tester, Skolverkets 

bedömningsstöd bland annat. Lite för att se de elever som inte har kartlagts. Det blev 

en sådan aha-upplevelse för eleverna hade ju inte visat något, men de hade ju 

jättemycket baskunskaper eller kunskaper. 

Vikten av att få respons från studiehandledarna om elevernas utveckling är något som några av 

lärarna tar upp, men på intervjufrågan om lärare och studiehandledare brukar samtala om 

elevernas utveckling och utvärdera studiehandledningen uttrycker flera informanter att de 

sällan eller inte alls hinner det. En lärare poängterar att i sådana fall handlar det om korta samtal:  

Tid för återkoppling eller samtal om elevens utveckling finns inte. […] Jag brukar 

prata med studiehandledaren och då säger han att eleven behöver mer träning, men 

vi hinner inte gå djupare in på vad. 
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Ett par informanter uttrycker att det utan dessa gemensamma utvärderingar blir svårare att få 

studiehandledningen att fungera som den länk som Kaya (2016, s. 52) beskriver mellan 

ämneslärares och elevers språk. Att det är svårt att få till dessa samtal kan enligt några 

informanter bero på de organisatoriska svårigheterna som tagits upp tidigare utifrån att 

studiehandledarna ska vidare till nästa lektion eller har modersmålsundervisning efter skoltid. 

En lärare beskriver:  

Det är ju svårt. De har modersmålsundervisning efter skoltid. Det är ju den enda tid 

som vi egentligen har. Det får bli lite snabbt snack över huvudet på eleverna innan 

eller efter lektionerna. Vi har det bra med xxx på torsdagarna för då är han kvar över 

en rast. Då kan man prata och slänga några ord om arabiskan, hur det går för dem 

[eleverna] och så.  

En studiehandledare resonerar utifrån utvärdering kring den hjälp eller stöttning som 

studiehandledning kan ge. Han får medhåll av andra informanter i sitt resonemang kring att det 

är viktigt att följa elevernas utveckling för att kunna reglera hur mycket stöttning som eleverna 

behöver. Allt eftersom eleverna utvecklas uttrycks att den stöttning som ges till eleverna kan 

minskas. Han betonar även att detta ger eleverna självförtroende och motivation att kunna 

försöka mer själva:   

I början är det självklart att eleverna behöver mycket hjälp, men de lär sig så 

småningom. De utvecklas. Med utvecklingen kan man samtidigt minska hjälpen för 

dem. Det ökar självförtroendet hos eleverna om de märker att de kan mer själva och 

det ökar även motivationen hos dem att försöka själva. 

Utvärdering utifrån hur mycket stöttning som eleverna behöver i både undervisning och 

studiehandledning är något som även Morgan (2014, s. 50) tar upp.  

6.2.6 Skolämnen och studiehandledningstid 
Studien visar att det är vanligast att studiehandledning ges i ämnena matematik samt samhälls- 

och naturorienterande ämnen. Att handledning ges i samhälls- och naturorienterande ämnen 

beror enligt några av studiens informanter på att textmassan är stor och kompakt i dessa ämnen. 

Några lärare ger förklaringen att det är viktigt att eleverna får baskunskaper om hur Sverige 

fungerar och hur samhället är uppbyggt samt om allemansrätten och geografi. Utifrån ämnet 

matematik beskriver några informanter vikten av att eleverna får lära sig de matematiska 

begreppen och att de kan få stöd av studiehandledare vid problemlösning eller vid lästal. En 

studiehandledare tar upp att de flerspråkiga eleverna behöver få matematiska begrepp 

förklarade eftersom de kanske inte kommit i kontakt med dem innan eller har arbetat på ett 

annat sätt under sin tidigare skolgång. En lärare delger att studiehandledningen sker i just ämnet 

matematik eftersom det är det klassen arbetar med den tid som handledaren kommer. Några 

informanter, främst på lågstadiet, anser också att det är vanligast med studiehandledning i 

ovanstående ämnen, men tillägger att på lågstadiet är alla ämnen aktuella.  

Engelska är också ett ämne som några informanter tar upp utifrån studiehandledning. Två 

lärare från olika fokusgrupper förklarar vinsten med att ha studiehandledning i engelska 

eftersom de kan arbeta med elevens alla språk. En av lärarna beskriver:  
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Om eleverna har svårt för engelska så är det bra om studiehandledning kan ges i 

engelska. Vi har studiehandledning i det nu. Vi arbetar då med tre språk; modersmål, 

svenska och engelska.  

Andra informanter menar att engelska inte är vanligt. En studiehandledare förklarar detta med 

att eleverna ibland kan vara på samma nivå som de elever som har svenska som modersmål. 

Några informanter beskriver att studiehandledning ges i ämnet svenska med tillägget att 

eleverna bedöms enligt svenska som andraspråk. Andra ämnen såsom teknik och hemkunskap 

nämns också av vissa informanter. Det finns även lärare i studien som uppger att bristen på tid 

och/eller gemensam planering med studiehandledaren gör att eleven själv får bestämma 

studiehandledningen innehåll. Både Morgan (2014, s. 47-48) och Avery (2017, s. 110) menar 

dock att det kan vara svårt för eleverna att själva att veta och förklara vad de har svårt för och 

vad de kanske missförstått. En lärare beskriver att det är elevens behov som får styra vilka 

ämnen det blir de olika handledningstillfällena, men att det är hon som beslutar om innehållet: 

Ibland har jag bett studiehandledaren att arbeta med det som jag vet att den här eleven 

har lite svårt för. Att de tränar extra på det. Sedan när lektionen är slut så har jag 

stämt av: ”-Hur gick det?” och det tycker jag har varit väldigt bra. 

På intervjufrågan angående hur mycket tid eleverna har studiehandledning ger informanterna 

olika svar. Några informanter uttrycker att den tid som eleverna får handledning kan variera 

mellan en timme i veckan till flera tillfällen i veckan. Det beror enligt dem på hur mycket tid 

studiehandledaren är på skolan, men även på hur studiehandledningen har organiserats upp på 

skolan. Av informanterna tar några i enlighet med Duek (2017, s. 130) upp fördelen med att slå 

samman tider för handledning för att eleverna i samma årskurs ska få mer tid. En lärare 

beskriver att det även kan minska arbetsbelastningen för dem och studiehandledarna utifrån 

planering och överlämning av material: 

Om man slår ihop lektioner får eleverna dubbelt så mycket tid plus att 

arbetsbelastningen minskar. För att utnyttja fördelen med att ha flera elever samtidigt 

så behöver man ha samma schema. 

6.2.7 Den kollegiala gemenskapen 
Vikten av kollegial gemenskap är något som flera informanter påtalar. Några av lärarna 

beskriver i enlighet med Torpsten (2015, s. 73) att det är viktigt att studiehandledare är delaktiga 

i skolans verksamhet och upplever tillhörighet. En lärare förmedlar det lärarna beskriver: 

Det måste ju vara bra för deras del att få känna tillhörighet. Att jobba på enbart en 

skola är bra. Det måste vara svårt att och hoppa runt så mycket som de gör på flera 

andra skolor och inte känna tillhörighet med någon.  

Enligt Rosén och Wedin (2015, s. 33-34) ses ofta studiehandledare som en separat grupp på 

skolorna som inte integreras i en gemensam planering av verksamheten. I studien ger en lärare 

uttryck för vikten av att studiehandledare får delta i möten både utifrån kollegial gemenskap 

och för att ringa in elevernas språkutveckling både på modersmål och andraspråk:  

De är ju aldrig med heller när vi har elevkonferenser eller när vi ska ha överlämning 

inför sjuan. Jag vet inte ens om de här studiehandledarna eller modersmålslärarna är 

tillfrågade i ett sånt sammanhang. För det är ju också rätt så viktigt.  
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I studien framkommer i enlighet med Svensson och Torpsten (2013, s. 172) att de 

studiehandledare som enbart arbetar på en skola har större möjlighet att ingå i skolans arbetslag 

än de som arbetar på flera olika skolor. De handledare som arbetar heltid beskriver att de har 

raster tillsammans med lärarna och är väldigt glada över att de kan få vara med på fredagsfika 

och i vissa fall på några trivselkvällar. En studiehandledare ger följande beskrivning om lärarna 

på skolan:  

De är mina kompisar här. Jag har min familj här. Vi snackar och pratar om allt. Vi 

har fika på fredagen. Jag jobbar kanske i andra byggnader, men jag sitter här i 

personalrummet. De är snälla.  

En annan studiehandledare tillägger att en viktig förutsättning för samarbete kring 

studiehandledning är, förutom att ha trevligt tillsammans, att studiehandledarna känner sig som 

jämbördiga kollegor med lärarna. I en grupp påpekar en studiehandledare att handledare kan 

känna gemenskap även om de inte är heltid på skolan. Några av lärarna tar upp att de vill bli 

bättre på att bjuda in studiehandledare till personalfester och annat som anordnas på skolan. I 

två grupper med handledare diskuteras vikten av att yrkeskategorierna lärare och 

studiehandledare visar respekt för varandra. En studiehandledare uttrycker gruppernas åsikt:  

Lärarna har mycket respekt för oss. Man blir glad över att de behandlar oss som 

lärare. Det är jätteviktigt. Och för eleverna också. De märker när lärarna har mycket 

respekt för studiehandledarna. Det gör att eleverna också får respekt för 

studiehandledarna.  

Dessa studiehandledares beskrivningar av att det är betydelsefullt för elevernas lärande att 

lärare visar respekt och har positiva attityder till elevernas modersmål och till modersmålslärare 

och studiehandledare, lyfts även av Svensson och Torpsten (2013, s. 172-175). En annan 

studiehandledare uttrycker att det finns handledare som klagar på att lärarna inte hälsar i 

exempelvis personalrummet, men det upplever inte han.  

Några av studiehandledarna upplever att de inte har någon tillhörighet ute på skolorna, 

vilket även Avery (2017, s. 411) tar upp som en utmaning. Samtidigt visar studien att flera av 

handledarna känner ett stöd och en kollegial gemenskap genom Enheten för flerspråkighet som 

studiehandledare och modersmålslärare i den berörda kommunen är knutna till. De beskriver 

att de genom den träffas varje fredag samt vid studiedagar med mera för att exempelvis 

diskutera kursplaner och för att få kompetensutveckling. Det här forumet ger även möjlighet 

till diskussioner och utbyte av kunskaper och erfarenheter. Vissa av studiehandledarna upplever 

även att de fått personligt stöd av enhetschefen på Enheten för flerspråkighet. Exempelvis 

nämner en handledare att enhetschefen stöttat henne i sin roll som studiehandledare och med 

att våga fråga lärare om material för att kunna förbereda studiehandledning. Hjälp har enligt 

studiehandledaren även getts vid kontakt med skolor. 

6.2.8 Sammanfattning 
Lärarnas erfarenheter och kunskaper i studien skiljer sig åt, men flertalet lärare uttrycker att de 

känner en osäkerhet kring undervisning av flerspråkiga elever och organisation och 

genomförande av studiehandledning. Lärarna önskar därför mer stöd och fortbildning. När det 

gäller studiehandledarnas erfarenhet är handledning relativt nytt för vissa, vilket kan medföra 

att de känner en viss osäkerhet kring organisation och genomförande, medan andra har större 

erfarenhet. I studien beskriver flertalet informanter att studiehandledning kan organiseras och 



52 
 

genomförs på olika sätt, men att det är viktigt att det görs utifrån elevernas behov. De faktorer 

som enligt informanterna spelar in vid val av handledning i eller utanför klassrummet är om det 

upplevs bli för många röster i klassrummet vid handledning samt hur det ser ut i klassrummet 

utifrån hur eleverna är placerade, tillgängliga stolar och bord. En fördel som uttrycks med 

handledning utanför klassrummet är att eleven får mer lärartid, kan tänka och kommunicera på 

sin kunskaps- och begreppsnivå och handledaren kan enklare upptäcka svårigheter. En nackdel 

är att eleven missar klassrumsinteraktionen. Den beskrivs som betydelsefull för elevens 

utveckling. Vidare ges beskrivningen att eleven med hjälp av handledningen kan förmedla sina 

kunskaper och därigenom få respekt i klassen. 

Flera informanter, främst lärare, beskriver att de är osäkra på hur studiehandledning kan 

genomföras och organiseras utifrån modellerna före, under och efter lektionen samt hur 

modellerna kan gynna eleverna. De flesta uttrycker att det är vanligast att studiehandledning 

sker i modellen under lektionen, vilket i flera fall uppges beror på bristen av samplanering och 

att lärare inte hinner delge material. I vissa fall beskriver informanter att de arbetar efter 

modellerna utifrån en pedagogisk tanke, exempelvis att studiehandledning ges under lektionen 

för att eleverna ska kunna få stöd av handledare direkt. Några informanter beskriver att 

studiehandledning före lektionen kan ge eleverna förkunskaper och förförståelse, vilket kan 

leda till ökad aktivitet och bättre elevresultat. Därför önskar de att de kunde arbeta mer enligt 

modellen före lektionen. Endast ett fåtal informanter tar upp att handledningen kan ge eleverna 

en kulturell förförståelse. Det är inte många informanter som beskriver att de arbetar med 

studiehandledning efter lektionen.  

Alla informanter är överens om att samarbete mellan lärare och studiehandledare är 

mycket betydelsefullt för elevens utveckling. En utmaning som i stort sett alla informanter tar 

upp är att lärare och handledare inte har mycket samarbete. Det gäller för både planering av 

studiehandledning samt kartläggning och bedömning av elevers kunskaper. Ett par informanter 

betonar vikten av att utvärdera elevens utveckling och studiehandledningen för att kunna reglera 

hur mycket stöttning i form av handledning som ska ges. Att kunna genomföra detta samarbete 

ses dock som en utmaning. I flera fall uppges att lärare och handledare i stort sett bara har 

snabba spontana samtal, men att mailkontakt också förekommer. Många beskriver att det är tid- 

och resursbrist som gör att samarbetet inte fungerar. Flera informanter uttrycker att det gynnar 

samarbetet om studiehandledarna är större delen av sin tid på skolan. Många av informanterna 

efterlyser gemensam schemalagd planeringstid, vilket till viss del har påbörjats på en skola. 

Studiehandledarna anser att det är viktigt att de får material i förväg och att de får information 

om hur materialet ska användas för att de ska kunna förbereda sig. I vissa fall fungerar detta, 

men flera informanter ser det som en utmaning på grund av tidsbrist, att det inte finns 

fungerande strategier för överlämning eller att lärarna upplever det svårt att delge handledaren 

vad eleverna ska arbeta med längre fram, exempelvis om en vecka. Det är flera informanter 

som tar upp möjligheterna med Inläsningstjänst i förberedande syfte för studiehandledare och 

elever.  

En annan utmaning som flera informanter lyfter fram är att skapa ett välfungerande 

schema för eleverna. De upplever det som positivt om de får stöd i schemaläggningen och även 

att studiehandledning diskuteras på möten i skolan. Vikten av dialog om inställda 

handledningstillfällen samt att studiehandledningen inte ska konkurrera med andra aktiviteter 

som är uppskattade av eleverna, tas också upp i studien. Utifrån skolämnen beskriver 
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informanterna i studien att det är vanligast att handledning ges i ämnena matematik samt 

samhälls- och naturorienterande ämnen. Andra ämnen tas också upp, exempelvis beskriver två 

lärare hur de i engelskan arbetar med elevens alla språk, det vill säga elevens modersmål, 

svenska och engelska. Resultatet visar att elevernas handledningstid kan variera. Några 

informanter lyfter den resursmässiga fördelen med att slå samman tider för elever. 

Flertalet studiehandledare tar upp vikten av att vara jämbördiga kollegor med lärarna och 

flera beskriver att de anser att lärarna visar dem respekt. De menar att eleverna märker det, 

vilket leder till att eleverna också får respekt för studiehandledarna. Många informanter belyser 

att det är viktigt att studiehandledare känner en kollegial gemenskap och tillhörighet, vilket 

underlättas om handledare arbetar heltid på en skola. Några lärare lyfter att det är betydelsefullt 

om handledarna kan delta i möten både utifrån kollegial gemenskap och för att ringa in 

elevernas språkutveckling på både modersmål och andraspråk. Samtidigt som några av 

handledarna upplever att de inte har någon tillhörighet ute på skolorna visar studien att flera av 

dem känner ett stöd och en kollegial gemenskap genom Enheten för flerspråkighet.  
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7 Diskussion  
Diskussionskapitlet inleds med en metoddiskussion. Därefter följer ett avsnitt med en 

sammanfattande resultatdiskussion.  

7.1 Metoddiskussion  
Studiens syfte och frågeställningar har förfinats från första uppsatsidén. Från början fanns tre 

frågeställningar där den tredje rörde vilka framgångsfaktorer som anges av lärare och 

studiehandledare för en väl fungerande studiehandledning. Fokus lades under skrivandets gång 

på utmaningar istället för framgångsfaktorer. Detta val grundar sig i att det vid 

fokusgruppsintervjuerna utkristalliserades utmaningar i arbetet med att få en väl fungerande 

studiehandledning, vilka upplevdes som betydelsefulla att tydliggöra. Frågeställningarna i 

studien modifierades därmed både till form och till antal. Tre frågeställningar blev två genom 

att utmaningar som anges vid studiehandledning vävdes in i de två andra frågeställningarna. 

Dessa handlar om vilka upplevelser och erfarenheter lärare och studiehandledare har om 

studiehandledningens betydelse för flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling och vilka beskrivningar lärare och studiehandledare ger av hur 

studiehandledning kan organiseras och genomföras.  

Syftet med fokusgruppsintervjuer som metod var inte att kunna dra generella, statistiskt 

underbyggda slutsatser om hela grupper, vilket kvantitativa datainsamlingsmetoder enligt 

Wibeck (2010, s. 147) kan uppnå, utan att få en djupare förståelse av studiehandledning. Denna 

strävan efter att få förståelse för informanternas upplevelser och erfarenheter av 

studiehandledning påverkade valet att använda hermeneutisk ansats. Studiens resultat hade 

kunnat se annorlunda ut om andra informanter intervjuats. Tanken är dock inte att resultatet ska 

vara allmängiltigt för hur alla lärares och studiehandledares erfarenheter och upplevelser av 

studiehandledning ser ut. De uttryck som informanterna i studien ger grundar sig på den kontext 

som de befinner sig i. I en kvalitativ studie ligger fokus enligt Bryman (2011, s. 355) på det 

kontextuellt unika hos en grupp individer som har något gemensamt i en social verklighet samt 

på meningen eller betydelsen av den sociala verklighet som studeras.  

Studiens resultat hade även kunnat se annorlunda ut om en annan metod än 

fokusgruppsintervjuer valts eller använts tillsammans med metoden fokusgruppsintervjuer 

genom triangulering. Bryman (2011, s. 656) beskriver att triangulering, det vill säga 

användningen av mer än en metod eller datakälla, kan användas för att kontrollera resultatens 

giltighet och relevans. Användningen av observationer i den här studien hade kunnat bidra med 

kunskap om hur studiehandledning praktiskt kan organiseras och genomföras och vilka 

utmaningar som visar sig med studiehandledning. Eftersom det i studien inte utfördes några 

observationer kan verkligheten till det informanterna uttrycker inte valideras. För att få svar på 

studiehandledningens betydelse för elevernas språk- och kunskapsutveckling hade en 

interventionsstudie kring studiehandledning varit möjlig. Samtidigt hade identitetsutveckling 

varit svårare att mäta genom ett sådant metodval. Identitetsutveckling kan överlag ses som mer 

komplicerat att mäta. Den här studien har dock sin utgångspunkt i det lärarna och 

studiehandledarna beskriver, i deras upplevelser och erfarenheter.  

I studien finns en obalans i antalet informanter då 19 är lärare och 10 informanter är 

studiehandledare. Anledningen är att handledarna var mycket färre i antal i relation till antal 

lärare i kommunen. Eftersom det upplevdes en teoretisk mättnad även i 
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fokusgruppsintervjuerna med studiehandledarna anses att påverkan av resultatet på grund av 

denna obalans minimerades. Ambitionen var att informanterna skulle utgå från samma kontext. 

Det var därför urvalet hade ett kriterium att både lärare och studiehandledare från varje skola 

skulle intervjuas. Arbetssituationen är dock olika för lärare jämfört med studiehandledare som 

kan arbeta på flera skolor. Handledarna kan därmed haft erfarenhet från mer än en skola. Även 

om studiehandledarna vid fokusgruppsintervjuerna ombads att ha en viss skola i åtanke kan 

deras svar ha färgats av upplevelser från andra skolor i kommunen. Dock ska tilläggas att 

studiens övergripande syfte inte är att jämföra skolor utan att bidra med kunskap om 

studiehandledning på modersmål. 

7.2 Sammanfattande resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat och analys i förhållande till det sociokulturella 

perspektivet som är studiens teoretiska utgångpunkt samt utifrån syfte och frågeställningar. 

7.2.1 Studiehandledningens betydelse för flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- 

och identitetsutveckling 
Resultatet visar att samtliga informanter i studien upplever att studiehandledning gynnar 

flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. Informanterna menar att 

modersmålet spelar en betydande roll för elevernas utveckling. Utifrån det sociokulturella 

perspektivets nyckelbegrepp mediering och redskap som människan använder för att förstå och 

agera i omvärlden (Säljö 2014a, s. 298-300), kan därmed tolkas att modersmålet och själva 

handledningen i sig ses som betydelsefulla medierande redskap av informanterna. Dysthe 

(2003, s. 45) beskriver att mediering kan utgöra olika typer av stöd i läroprocessen i form av 

personer eller verktyg. I studien nämns inte begreppet mediering, men det uppges att 

studiehandledaren fungerar som ett sådant stöd. Det uttrycks även att allt eftersom eleverna lär 

sig svenska kan det svenska språket användas allt mer som medierande redskap utöver 

modersmålet. Studiehandledning bygger enligt informanterna på språklig interaktion mellan 

elever, handledare och lärare. I det sociokulturella perspektivet ses språket som det viktigaste 

medierande redskapet (Dysthe 2003, s. 46; Ortega 2009, s. 251; Säljö 2014a, s. 298-299).  

Enligt beskrivning av Säljö (2014a, s. 301-304) kan elever appropriera skolspråket och 

förstå världen utanför den egna erfarenheten om de får skolspråket förklarat. Att få skolspråket 

förklarat på modersmålet är enligt informanterna i studien en viktig del i studiehandledningen 

utifrån elevernas utveckling av kunskaper. Därmed kan tolkas att studiehandledning enligt 

informanterna med andra ord har en betydelsefull roll i elevernas appropriering av ny kunskap 

i skolan. Informanterna beskriver att handledningen även kan gynna språkinlärning genom att 

utveckla både andraspråk och modersmål. Enligt informanterna kan studiehandledning ge 

eleverna ökade möjligheter att språkligt förmedla, det vill säga mediera sina kunskaper och 

erfarenheter. Flertalet informanter i studien uttrycker att eleverna genom handledning på 

modersmålet kan bli mer aktiva och hävda sig mer i klassrummet. Att kunna lära sig och 

uttrycka sig på sitt modersmål kan enligt informanterna öka elevernas tilltro till den egna 

förmågan och stärka deras identitet. Det är även flera informanter som tar upp 

studiehandledarens medierande roll genom att hjälpa lärare att få en ökad förståelse för 

elevernas behov och kultur samt förklara det svenska samhället för eleverna. Studiehandledaren 

beskrivs även vara betydelsefull som förebild och utifrån egen erfarenhet av att vara flerspråkig 

i Sverige. 
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Informanterna i studien uttrycker att studiehandledning på modersmål kan stötta eleverna 

på olika vis. Stöttning är ett nyckelbegrepp inom det sociokulturella perspektivet och innebär 

enligt Lindberg (2013, s. 494) ett tillfälligt stöd som kan ge möjligheter för elever att utveckla 

nya begrepp, kunskaper och färdigheter. Vygotskij (1978, s. 87) menar att eleven genom 

stöttning av en vuxen eller mer kompetent kamrat kan klara av sådant som han eller hon inte 

hade kunnat klara på egen hand. Meningen är att stöttningen ska avta med tiden för att eleven 

ska kunna behärska färdigheten självständigt (ibid.). Av informanternas beskrivningar i studien 

framgår att de ser studiehandledning på modersmål som ett tillfälligt stöd för de flerspråkiga 

eleverna för att de ska kunna utveckla ämneskunskaper utan att vara beroende av andraspråket. 

Några studiehandledare resonerar därför om vikten av att följa elevernas utveckling eftersom 

stöttningen kan minskas allt eftersom eleverna utvecklas.  

Av studiehandledningens stöttande funktioner tar informanterna främst upp 

omformulering och förklaring av ord och begrepp, utan längre diskussioner, för att kontrollera 

förståelse och för att göra innehållet begripligt. Utifrån denna beskrivning av informanterna 

skulle det kunna tolkas att studiehandledaren mer får den tolkliknade funktionen att främst 

översätta åt eleverna. Informanternas beskrivningar ger därmed indikationer på att 

studiehandledningens stöttande funktioner inte utnyttjas fullt ut. Det skulle kunna grunda sig i 

en osäkerhet kring studiehandledning eller att informanterna inte har reflekterat över 

studiehandledningens olika möjligheter i form av stöttning. I studien förklarar flera informanter 

att studiehandledning inte bara har en stöttande funktion utan även kan möjliggöra för kognitiv 

utmaning. Dessa tankar kan relateras till det som i det sociokulturella perspektivet benämns 

som den proximala utvecklingszonen. Elevens lärande gynnas enligt Vygotskij av att få 

utmaningar som ligger lite över elevens aktuella kunskapsnivå inom den proximala 

utvecklingszonen (Cummins 2001, s. 8-9; Ortega 2009, s. 224; Säljö 2015, s. 99-102).  

En utmaning som några informanter i studien tar upp är att vissa elever av olika skäl inte 

vill ha studiehandledning. Dysthe (2003, s. 38-39) betonar att i det sociokulturella perspektivet 

ses samband mellan viljan att lära sig och upplevelse av meningsfullhet. Det är därför viktigt 

att skolan skapar interaktionsformer och miljöer där eleven kan känna sig accepterad och 

uppskattad för sina kunskaper och för att dessa kan vara betydelsefulla för andra. Med 

utgångpunkt i det sociokulturella perspektivet menar Cummins (2017a, s. 175) att det finns en 

risk att den proximala utvecklingszonen kan utvecklas till en begränsningszon om elevernas 

identiteter inte bekräftas. Det påverkar i sin tur även inlärningen negativt (ibid.). I studien tar 

några informanter upp att om lärare har ett positivt förhållningssätt till elevernas modersmål 

och värdesätter elevernas kunskaper och förmågor samt visar att studiehandledning är viktigt, 

gynnas elevernas identitetsutveckling och de blir mer mottagliga för det stöd som 

studiehandledning kan ge. Det skulle i förlängningen kunna leda till att studiehandledning får 

högre status och att antalet elever som inte vill ha studiehandledning minskar.  

Trots att ingen av informanterna i studien nämner begreppet translanguaging eller ger 

beskrivningen av att de arbetar efter det fullt ut i klassrummet, uttrycker några informanter 

tankar om betydelsen av att lärare ser värdet av att eleverna använder sina modersmål i 

undervisningen. Informanternas uttryck tyder på att de ser studiehandledning som en del av 

translanguaging, men främst utifrån stöd i språk- och kunskapsutveckling på modersmål för 

flerspråkiga elever. Några informanter i studien beskriver även att studiehandledaren har en 

viktig roll för att flerspråkiga elever ska kunna utgöra resurser i klassrumsundervisningen. Det 
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gäller dock framför allt som kunskapsmässiga resurser och inte utifrån deras flerspråkiga 

kompetens. Utifrån informanternas uttryck skulle det kunna tolkas som att det beror på att flera 

informanter, främst lärare, uttrycker en osäkerhet i hur de i praktiken kan arbeta med 

studiehandledning. Flertalet lärare upplever även en osäkerhet kring undervisning av 

flerspråkiga elever.  

7.2.2 Att organisera och genomföra studiehandledning utifrån flerspråkiga 

elevers behov 
Resultatet visar att informanterna i studien uttrycker att de har en vilja att i studiehandledningen 

utgå från de olika behov som flerspråkiga elever har utifrån skolbakgrund samt ämnes- och 

språkkunskaper. Informanterna ger uttryck för att de genom studiehandledning vill skapa en 

god inlärningsmiljö för eleverna. Inlärningsmiljön betonas som betydelsefull för elevers 

utveckling enligt det sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar enligt Claesson (2007, s. 

31) att elevens utveckling är beroende av den sociala miljön. Lindqvist (1999, s. 73) menar att 

läraren har en betydelsefull roll i att organisera en god lärmiljö som bygger på eleverna som 

aktiva deltagare. I studien finns en stor samstämmighet bland flertalet informanter utifrån vilka 

skolämnen som de anser att eleverna har störst behov av att få studiehandledning i. Utifrån 

elevernas behov beskriver informanterna att det är vanligast att handledning ges i ämnena 

matematik samt samhälls- och naturorienterande ämnen.  

Samtidigt visar studiens resultat att det i flera fall inte enbart är elevernas behov som styr 

hur studiehandledningen kan organiseras och genomföras. Valet om studiehandledning ska ske 

i eller utanför klassrummet påverkas enligt informanterna ofta av faktorer såsom klassrummets 

utseende med elevernas placeringar och tillgängliga stolar och bord eller om det blir för många 

röster i klassrummet, speciellt om det är flera handledare där samtidigt.  

En annan faktor som beskrivs påverka hur studiehandledningen kan organiseras och 

genomföras är bristen på samarbete mellan lärare och studiehandledare. Denna brist ses enligt 

informanterna som en stor utmaning. Informanterna upplever att lärares och studiehandledares 

gemensamma kunskap kan stärka möjligheterna för att de flerspråkiga eleverna ska gynnas av 

studiehandledning. De två kategorierna av informanter uppges ha olika kunnande om elevens 

kunskaper och behov som tillsammans kan utgöra en helhetsbild av eleven. Flera informanter 

betonar att det är i samarbetet mellan lärare, studiehandledare och elever som elever kan stöttas 

i att utveckla sitt språk och sina ämneskunskaper. Detta stämmer överens med tankar av 

Vygotskij (1978, s. 86) och Vygotskij (1999, s. 333) om att samarbete har stor betydelse för 

inlärning. Bristen på dialog mellan studiehandledare och lärare upplevs också som en utmaning 

som kan påverka studiehandledningen eftersom dialog inte enbart är viktig för att få en tydlighet 

i hur studiehandledningen kan organiseras och genomföras utan även för att få en förståelse för 

varandras situation. Ytterligare en utmaning som tas upp utifrån samarbete är att 

studiehandledarna av tidsmässiga och organisatoriska skäl inte får material och information i 

tid av lärarna så att de kan förbereda sig. Förberedelse beskrivs som en viktig faktor av 

studiehandledarna och av flera lärare för att studiehandledning ska bli gynnsam för eleverna. 

Utifrån förberedelse för studiehandledare, men även för elever nämner några informanter 

Inläsningstjänsts funktioner på datorn eller läsplattan. Möjligheten att få text uppläst digitalt på 

flera språk beskrivs som betydelsefull. Därav kan tolkas att dessa informanter i linje med 

Dysthe (2003, s. 79-80) ser datorn som ett kulturellt redskap för lärande och utveckling. 
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Ytterligare en faktor som utifrån informanternas beskrivningar kan tolkas påverka 

studiehandledningens organisation och genomförande är graden av kunskap och erfarenhet hos 

lärare och studiehandledare. En förutsättning för att studiehandledning i största möjliga mån 

ska kunna gynna flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling uppges vara 

att läraren har kunskaper om undervisning av flerspråkiga elever och studiehandledning. 

Resultatet av studien visar att flertalet lärare, men även till viss del några handledare beskriver 

att de upplever en osäkerhet kring studiehandledning på modersmål utifrån organisation och 

genomförande. Flera informanter, främst lärare, uttrycker att de är osäkra på hur 

studiehandledning kan organiseras utifrån de olika modellerna före, under och efter lektionen 

och hur eleverna kan gynnas av dem. Resonemanget som fördes vid några intervjuer kring 

modellerna  före, under och efter lektionen kan även tyda på att vissa informanter tidigare inte 

reflekterat över hur handledning kan eller faktiskt organiseras och genomförs utifrån 

modellerna. För lärarnas del skulle osäkerheten kring organisation och genomförande kunna 

grunda sig i den osäkerhet flera lärare upplever kring undervisning av flerspråkiga elever och 

av att studiehandledning inte förekommit i den omfattningen tidigare som det gör idag. Detta 

på grund av att antalet elever med migrationsbakgrund har ökat markant under de senaste åren. 

Osäkerheten hos vissa av studiehandledarna kring organisation och genomförande skulle kunna 

grunda sig i att några av handledarna endast arbetat med studiehandledning en kortare tid. 

Utifrån kunskap uppger några lärare vikten av att handledaren har goda språkliga kunskaper, 

men även ämnesmässiga kunskaper och kunskaper om det svenska skolsystemet och 

läroplanen. Lärarna ser det som en utmaning om handledarna inte har det.  

Vidare beskriver informanterna i studien att genom studiehandledares delaktighet i 

skolans verksamhet, både i pedagogiska och gemensamhetsskapande möten kan indirekt 

möjligheter för gynnsam elevutveckling ges. Det uppges handla om både att ta tillvara på 

studiehandledarens kunskaper om eleven och att kollegial jämbördig gemenskap och 

tillhörighet gynnar samarbete kring eleven. En utmaning är enligt informanterna att många 

studiehandledare arbetar på flera olika skolor, vilket gör det organisatoriskt svårare att ingå i 

skolans arbetslag och gemenskap. Några studiehandledare beskriver dock att kommunens Enhet 

för flerspråkighet fungerar som ett stöd för handledarna utifrån kollegial gemenskap, men också 

när det gäller utvecklande av pedagogiska kunskaper och kunskaper om det svenska 

skolsystemet samt studiehandledarens roll. Därmed kan tolkas att Enheten för flerspråkighet i 

förlängningen också har betydelse för elevernas utveckling.  

Sammanfattningsvis kan de utmaningar som nämns ovan, exempelvis brist på samarbete, 

att studiehandledarna inte får material och information av lärarna och själva osäkerheten kring 

studiehandledning, påverka både studiehandledningens organisation och genomförande samt 

dess kvalité. Sett utifrån sociokulturellt perspektiv skulle det kunna innebära att 

studiehandledningen inte alltid ligger på elevernas språkliga och ämnesmässiga nivå och att 

adekvat stöttning och utmaning inom den proximala utvecklingszonen inte ges. Ur ett 

likvärdighetsperspektiv skulle det indirekt kunna tolkas som att det kan finnas en risk för att 

flerspråkiga elever inte får samma möjligheter till språk-, kunskaps- och identitetsutveckling 

beroende på vilken skola de går på, vilket språk de talar och var i landet de bor. Samtidigt 

uttrycker några informanter i studien att de har hittat en fungerande organisation kring 

studiehandledning med bland annat fungerande strategier för överlämning av material och 

information. Vissa av de informanter som upplever att de inte har stora erfarenheter av 
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studiehandledning beskriver ändå att deras kunskaper är under utveckling. De beskriver också 

att de är medvetna om att de behöver en ökad kompetens om studiehandledning. Gemensamma 

samtal med skolans lärare och studiehandledare kring organisation och genomförande av 

studiehandledning och vilka effekter detta får på elevernas utveckling har i vissa fall påbörjats 

och i några fall har försök till gemensam schemalagd planeringstid gjorts. Dessa faktorer och 

informanternas gemensamma vilja att utgå från de flerspråkiga elevernas behov ger indikationer 

på en positiv utveckling av organisation och genomförande av studiehandledning och därmed 

indirekt även för elevernas språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. 
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8 Slutsatser, pedagogiska implikationer och förslag till 

fortsatt forskning  
En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att informanterna upplever att 

studiehandledning gynnar flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. 

Informanterna uttrycker att eleverna genom studiehandledning kan stärka och utveckla 

modersmål och andraspråk parallellt med utvecklandet av ämneskunskaper. Studien visar enligt 

informanternas beskrivningar att studiehandledning kan ge möjlighet för flerspråkiga elever att 

stöttas och utmanas inom den proximala utvecklingszonen. Studiehandledning uppges kunna 

möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper och att fungera som kunskapsmässiga resurser 

i klassrummet. Informanterna beskriver att de flerspråkiga elevernas identitet kan stärkas och 

utvecklas genom studiehandledning då eleverna kan få höra och använda sitt modersmål och få 

ökade möjligheter att förmedla sina kunskaper och tankar. Studiehandledaren i sig ses även som 

betydelsefull för identitetsutvecklingen utifrån funktionen förebild och utifrån egen erfarenhet 

av att vara flerspråkig i Sverige. Att studiehandledning och elevernas modersmål bekräftas och 

ses som värdefulla av läraren beskrivs också vara gynnsamt för elevernas identitetsutveckling 

och indirekt även för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Med bakgrund av att studiens 

resultat visar att informanterna främst beskriver studiehandledarens stöttande funktion som att 

omformulera och förklara begrepp utan längre diskussioner, är det betydelsefullt att belysa 

vikten av att studiehandledaren kan ha flera stöttande funktioner. Detta för att 

studiehandledningen inte enbart ska hamna i en tolkliknande situation där studiehandledarens 

uppgift är att översätta begrepp.  

Ytterligare en slutsats är att det finns en osäkerhet bland flera informanter, främst lärare, 

om hur studiehandledning kan organiseras, genomföras och vilka effekter detta kan få på 

elevernas utveckling. Därmed ses betydelsen av att genom studien lyfta fram lärares, men även 

studiehandledares behov av att få ökad kunskap och kompetens om studiehandledning. 

Resultatet visar att studiehandledning på modersmål enligt informanternas beskrivningar kan 

organiseras och genomföras på olika sätt i olika klassrum. Informanterna uttrycker att det är 

vanligast att studiehandledning ges i ämnena matematik och samhälls- och naturorienterande 

ämnen. I studien beskrivs att studiehandledning genomförs både i och utanför klassrummet. 

Mest förekommande är att studiehandledning genomförs under lektionen, men till viss del även 

före lektionen och i enstaka fall efter lektionen.  

Vidare är en av studiens slutsatser att de utmaningar som enligt informanterna har visat 

sig med studiehandledning främst är av organisatorisk och tidsmässig art. Både lärare och 

studiehandledare ser det som betydelsefullt att utgå ifrån elevernas behov, men menar att det är 

flera faktorer förutom elevernas behov som styr hur studiehandledning kan organiseras och 

genomföras. Eftersom studien visar att informanterna uttrycker att det är svårt att hitta 

samarbetsformer kring planering, genomförande och utvärdering av studiehandledning och 

strategier för överlämning av material och information på grund av organisatoriska och 

tidsmässiga förutsättningar ses det som betydelsefullt att genom denna studie tydliggöra att det 

i skolan behöver arbetas för att utveckla möjligheterna för samarbete och dialog mellan lärare 

och studiehandledare. Genom faktorer såsom kartläggning av elevernas kunskaper och 

läridentitet, att studiehandledaren delges material och information i god tid samt att lärare och 

studiehandledare har gemensam planeringstid ökar möjligheterna för att en för de flerspråkiga 
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eleverna utvecklande studiehandledning kan utformas. Samarbete mellan lärare och 

studiehandledare är alltså en signifikant faktor enligt informanterna för att studiehandledning 

på bästa sätt ska kunna utgå ifrån elevernas behov för att gynna språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling.  

Sammanfattningsvis visar studien att graden av samarbete mellan lärare och 

studiehandledare och dessas kunskaper om hur studiehandledning kan organiseras och 

genomföras har stor påverkan på flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och 

identitetsutveckling. För att kunna erbjuda en studiehandledning som i ännu högre grad utgår 

ifrån elevens behov är förslaget till fortsatt forskning att utveckla denna studie med fokus på 

elevens perspektiv. Detta med utgångspunkt i elevens upplevelser och erfarenheter av 

studiehandledningens betydelse, elevens tankar om organisation och genomförande av 

studiehandledning och vilka utmaningar som eleven kan se med studiehandledning. En sådan 

studie skulle även kunna innefatta studiehandledning som sker via fjärrundervisning. Ett annat 

förslag till fortsatt forskning är att jämföra organisation på huvudmannanivå kopplat till 

organisationen på skolor i olika kommuner. 
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Bilaga 1 

Missivbrev  

Observera att syfte och frågeställningarna har modifierats under studiens gång.  

  

 
Intervju för uppsats om studiehandledning på modersmål 
 
Hej! 

Mitt namn är Maria Rumar och jag arbetar som speciallärare på xxx–skolan samt som 

utvecklingslärare i xxx kommun med fokus på flerspråkiga elevers lärande. Jag kontaktar dig 

för att höra om du har möjlighet att medverka i en intervju som kommer att ligga till grund för 

min masteruppsats i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om studiehandledning på modersmål i 

relation till flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling. Syftet uppnås 

genom att i fokusgrupper samtala med lärare och studiehandledare i årskurs 1–6 om 

genomförande och betydelse av studiehandledning på modersmål. Syftet har preciserats i 

följande frågeställningar: 

1. Hur organiseras och genomförs studiehandledning på modersmål? 

2. På vilka vis gynnas flerspråkiga elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling av 

studiehandledning på modersmål? 

3. Vilka framgångsfaktorer för en väl fungerande studiehandledning anges? 

Intervjun tar ca 40–60 minuter och intervjufrågor kommer att delges i förväg. För att inte 

missa någon information kommer jag att spela in intervjun. 

 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att:  

 Du som deltagare (informant) blir informerad om studiens syfte 

 Ditt deltagande är frivilligt 

 Du kommer att vara anonym   

 Material som samlats in kommer att förvaras säkert och användas enbart i den här 

studien  
 

Jag är mycket tacksam om du vill delta i min studie.  

Med vänliga hälsningar  

Maria Rumar 

maria.rumar@xxxxxx.xx 

Tel: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Dokument för informanterna att fylla i vid intervjun 

 

 

 

 

Lärare: 

Namn: 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Utbildning i svenska som andraspråk? 

 

Arbetar du som klasslärare eller ämneslärare?  

I vilken årskurs/med vilka ämnen arbetar du? 

 

Studiehandledare: 

Namn: 

 

Hur länge har du arbetat som studiehandledare? 

Arbetar du som modersmålslärare? Hur länge har du gjort det? 

Vilket/vilka språk ger du studiehandledning i? 

Vilken utbildning har du? 

På vilken eller vilka skolor arbetar du som studiehandledare? 

I vilka årskurser arbetar du? 
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

Intervjufrågor till lärare och studiehandledare 

 

1. Vilken beskrivning skulle ni ge av er erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever  

      och arbete med studiehandledning på modersmål?  

 

2. Vilken beskrivning skulle ni ge av den här skolans erfarenhet av undervisning av 

flerspråkiga elever och arbete med studiehandledning på modersmål? 

 

3. Gynnar studiehandledning på modersmål flerspråkiga elevers språk- och 

kunskapsutveckling? I så fall, på vilket vis och hur märker ni det? 

 

4. Kan studiehandledning på modersmål vara gynnsamt för flerspråkiga elever på något 

annat sätt? I så fall, på vilket vis och hur märker ni det? 

 

5. Beskriv hur ni arbetar med studiehandledning idag.  

 Hur många studiehandledare/lärare samarbetar ni med idag? Vilka språk gäller 

det? 

 På vilket sätt arbetar ni utifrån att studiehandledning kan ges i formerna före, 

under och efter lektionen?  

 I vilka ämnen har era elever studiehandledning på modersmål? 

 Hur mycket tid har eleverna studiehandledning? 

 

6. Beskriv hur samarbetet mellan studiehandledare och lärare fungerar 

 Hur och när brukar ni delge/få planering och material?  

 På vilket vis har ni kontakt? (möte, e-post etc.) 

 Brukar ni samtala om elevernas utveckling?  

 På vilket vis kan samarbetet förbättras? 

 Övrigt, t.ex. organisation 

 

7. Vilka förutsättningar anser ni som nödvändiga i ert arbete med studiehandledning? 

 

8. På vilket vis skulle ni beskriva en väl fungerande studiehandledning? Vilka 

framgångsfaktorer finns? 


