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Identitets- och kunskapsutveckling i studiehandledning på modersmål – 
perspektiv från forskning och utbildning 

I den svenska grund- och gymnasieskolan kan elever få stöd i olika skolämnen genom att 
bearbeta ämnesstoff på andra språk än svenska i så kallad. studiehandledning på 
modersmålet (SHMM). Detta är en lagstadgad rättighet för alla elever som behöver det. 
SHMM har funnits sedan 1960-talet, men det är bara under de senaste två åren som 
forskningen om studiehandledning har tagit fart. Forskningen visar hur SHMM kan stötta 
elevernas språk- och kunskapsutveckling samt bidra till ett stärkande av deras 
identitetsutveckling, men att organiseringen av SHMM ofta är ogenomtänkt och resurserna 
otillräckliga (Avery, 2017; Reath Warren, 2016; Wedin & Wessman, 2017). Inga särskilda 
kvalifikationer krävs dessutom av studiehandledare, verksamheten är tidsbegränsad och 
SHMM betraktas inte som undervisning, vilket har bidragit till verksamhetens 
marginalisering. Dessa villkor avspeglar en generell tendens att nedprioritera 
minoritetsspråk (Lainio, 2013). 

I kollokviet lyfter vi resultat från ny forskning som visar hur SHMM, när den är väl genomförd 
och organiserad, bidrar till språk- och kunskapsutveckling, Vidare diskuteras de möjligheter 
som studiehandledning erbjuder avseende elevers möjligheter att utveckla en flerspråkig 
identitet samt vilka attityder till flerspråkighet som förekommer bland studiehandledare, 
lärare och familjer.  

Anne Reath Warren ger en introduktion till SHMM och presenterar studien 
”Studiehandledning på modersmål – ett tillfälligt utrymme för transspråkande”. En analys av 
flerspråkiga praktiker under 13 lektioner visar hur transspråkande under studiehandledning 
uppfyller fem funktioner som bidrar till språk- och kunskapsutveckling och utmanar 
monoglossiska språkideologiska perspektiv i den aktuella undervisningskontexten (Reath 
Warren, 2016). 

Karin Sheikhi bidrar med en presentation om “Utbildning för studiehandledare på 
modersmål”. Studiehandledare är ett yrke som inte är reglerat och verksamma 
studiehandledare idag är en mycket heterogen grupp. Att utforma en utbildning som är 
lämplig och anpassad för yrkesrollen är därmed en utmaning. Presentationen bygger på en 
studie av utformning, genomförande och utvärdering av utbildningar för studiehandledare. 

Sofia Lindéns presentation bygger på material från hennes pågående avhandlingsprojekt om 
pedagogisk stöttning i undervisningskontexter med SHMM och nyanlända elever. Begreppet 
stöttning är centralt i presentationen och diskuteras med utgångspunkt i fältanteckningar av 
undervisningsobservationer under SHMM samt utifrån intervjuer med studiehandledare, 
nyanlända elever och klass/ämneslärare. 

Helen Avery diskuterar utifrån analyser av videomaterial, observationer och intervjuer 
studiehandledning i matematik och dess specifika villkor. Tre aspekter berörs: lärares 
föreställningar om väsentliga färdigheter och progression, klasslärares förmåga att stödja 
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elever och förklara problem samt vilken betydelse föreställningar om språk har för hur 
studiehandledning ges i matematik. 

Christina Hedman ska leda den avslutade diskussionen. 
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