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Studiehandledning regleras i 
Skolförordningen 5kap. 4§ 

  
- En elev ska få studiehandledning på 
modersmålet om eleven behöver 

 
Motsvarande bestämmelse finns i 9kap. 9§ 
gymnasieförordningen. 



Studiehandledning ett verktyg för lärande! 

Syfte 
• Att eleverna ska få fullt utbyte av undervisningen 

och därmed möjliggöra hög måluppfyllelse i alla 
ämnen.  

 
Innebär 
• Att stödja elevernas kunskapsutveckling i olika 

ämnen, hjälpa eleverna att utvecklas mot 
utbildningens mål. 
 

 
 
 

 



I studiehandledarens arbetsuppgifter ingår att 

 
• Ge studiehandledning som är språkutvecklande och 

ämnesövergripande i alla ämnen(kursplan/ämnesplan) 
• Handleda eleven med målet att eleven ska kunna klara 

sig själv i klassrummet så fort som möjligt. 
• Sammanfatta, tolka, översätta, förtydliga, bearbeta 
• Arbeta interkulturellt 
• Samarbeta och samplanera med ämnes-/klasslärare 
• Vara en brygga mellan elev, vårdnadshavare och skolan 
• Utvärdera, dokumentera och följa upp elevens 

utveckling  



Vem ger studiehandledning? 

 
 

I Malmö stad är det modersmålslärare 
anställda av Språkcentralen 



Vilka elever ska ha studiehandledning? 

• Nyanlända elever, så länge det faktiskt ger stöd 
 
• Elever som har bott längre tid i Sverige men 

riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 
 
• Extra anpassning, åtgärdsprogram, 

/kartläggnings- profilen 
 

 
 



 Studiehandledningens olika modeller 

• Före lektionen 

• Under lektionen 

• Efter lektionen 

• Pedagogiskt uppdrag 

 



Samverkan 

Samarbete (skolan, lärare, studiehandledare) 

• Riktlinjer 

• Rutiner  

• Planeringsmall 

• 10 tips 

 

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2tvbGEubWFsbW8uc2V8bWdyLWludGVybnxneDoxYTVhZjlhNGQzNzBiNjE3
https://drive.google.com/open?id=0B7__sutITgt_dF9OcU1GSlJZcDA
https://drive.google.com/open?id=0B7__sutITgt_dF9OcU1GSlJZcDA
https://drive.google.com/open?id=0B7__sutITgt_NmJROVpPQnJJeWc
https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2tvbGEubWFsbW8uc2V8bWdyLWludGVybnxneDozMDgyOTAyNzJjOThhMjU5


Elever utan skolbakgrund 

 
• Digitalt, bilder 
 
• Växelvis (båda språken) 
 
•  Jämförelser 
 
• Rita och anteckna  
 
• Träffa eleven några gånger i veckan 



Framgångsfaktorer för studiehandledning på modersmålet  

• Att studiehandledningen föregås av en bedömning av elevens 

språk- och ämneskunskaper (kartläggningsprofilen) 

• Att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov 

• Att skolan har kompetens om flerspråkighet 

• Att studiehandledaren och elevens lärare samverkar 

• Att undervisning ges växelvis för att eleven ska utveckla verktyg 

för sitt eget lärande 

• Att använda digitala verktyg(Google Classroom) för samverkan 

 
 



 TACK FÖR MIG 

 Frågor  
Rahmatulah.sarwari@malmo.se 

070-962 89 39 

mailto:Rahmatulah.sarwari@malmo.se


Språkcentralen i Malmö 

• Modersmål: 3390 lektioner = 2260 h  
     Studiehandledning: 3430 lektioner 2286 h 

 
 
• 287 modermålslärare 
    255 heltidstjänster  
 
• Drygt 15000 anmälda modersmål grundskolan 
     3000 anmälda studiehandledning 


