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Studiehandledning och Studiehandledaren i modersmål 

BAKGRUND 

I april 2014 fick jag följa med min dåvarande rektor, samt enhetschefen för studiehandledarna 

och modersmålslärarna i den verksamma kommunen till skolverkets föreläsningar i Stockholm, 

"Nyanlända i fokus". Under denna resa insåg jag hur lång väg vi hade kvar på skolan och hur 

mycket vi måste förändra i vårt arbete för att ge våra nyanlända elever rätt förutsättningar till 

att nå de mål de vill uppnå, och att få studiehandledarens roll och funktion som en del i det 

dagliga arbetet med att få våra nyanlända elever inkluderade i klassrumsarbetet. Ett 

pilotprojekt på skolan växte fram, och ur pilotprojektet föddes sedan min studie.   

 

SYFTE OCH RESULTAT  

Min presentation kommer innehålla dels en föreläsning om ett pilotprojekt genomfört på min 

förra verksamma skola tillsammans med studiehandledaren och kollegor- att våga se och gå 

från misslyckande till framgång. Presentationen kommer även innehålla min studie där fokus 

ligger på studiehandledarens perspektiv på sin roll och funktion för att få fler nyanlända elever 

inkluderade i klassrummet. Jag kommer belysa den röda tråden i pilotprojektet, 

framgångsfaktorerna, kopplat till den studie jag sedan genomförde. Vad var det som gjorde att 

vi misslyckades och sedan lyckades? Vad ser studiehandledaren för framgångsfaktorer i sin roll 

och funktion? Detta kopplat till forskning. Resultatet jag presenterar i min studie visar på att 

mina informanter bekräftar och stärker den aktuella forskning kring framgångsfaktorer men 

även den kritik som förts. Arbetar vi i skolan med de framgångsfaktorerer som syftar på 

samarbete, samplanering och dialog mellan pedagog/ämneslärare och studiehandledare, kan 

det medföra ett inkluderande arbete i klassrummet. Vi kommer gå från teori till praktik, från 

praktik till teori. Syftet med min presentation är även ett försök att så ett frö, att våga prova, 

att våga misslyckas och tänka om, experimentera, samarbeta och att börja se vad man skulle 

kunna göra och att du är en del i den processen. 

 

PRESENTATÖR 

Lisa Stark, utbildad specialpedagog och arbetar idag som samordnare på Barn- och 

Elevhälsoenheten här i Jönköping.  

I min tidigare roll som specialpedagog på skolan fann jag skolutveckling som en spännande och 

rolig utmaning men framför allt möjligheten att utvecklas. Arbetet med studiehandledning blev 

ett av dessa utvecklingsområden. 

 


