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Sammandrag
Den här uppsatsen undersöker om studiehandledning på modersmålet erbjuds i 

Hudiksvalls kommun och hur detta fungerar i praktiken. Detta är en kvalitativ 

studie  där  fem  lärare  och  en  rektor  ingår.  Undersökningen  visar  att 

studiehandledning erbjuds,  men att  alla  elevers  behov inte  täcks.  Den visar 

också att det finns  en skiftande uppfattning när det gäller vilka elever som är 

berättigad till  studiehandledning samt att  det finns en stor osäkerhet om hur 

studiehandledningen  går  till.  Resursfördelningen visar  sig  också vara  ojämn 

mellan grundskolans stadier. 

Nyckelord: svenska  som  andraspråk,  studiehandledning,  modersmål, 

måluppfyllelse
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1. Inledning

1.1 Syfte 

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  se  om  man  tillgodoser/erbjuder 
studiehandledning på modersmålet i Hudiksvalls kommun. Jag vill även se hur 
det fungerar i praktiken.

1.2 Frågeställning 

Får  elever  studiehandledning  på  sitt  modersmål  (utöver  modersmåls-
undervisningen)? 
Finns  det  några  skillnader  mellan  skolans  stadier  när  det  gäller 
studiehandledning på modersmålet, och i så fall, vilka är då anledningarna till  
detta? 
Vilka för- och nackdelar finns det med studiehandledning på modersmålet?

1.3 Bakgrund 

Dagens  lärare  i  Sverige  möter  elever  med  skiftande  språklig  och  kulturell 
bakgrund. Närmare en femtedel av eleverna i grundskolan idag  har utländsk 
bakgrund,  antingen  födda  utomlands  eller  födda  i  Sverige  av  föräldrar  med 
annat ursprung (Skolverkets rapport  32:2008).  Skolan måste enligt skollagen 
(kap  10,  7  §) erbjuda  modersmålsundervisning  om  eleven  har  ett  annat 
modersmål som umgängesspråk hemma samt har grundläggande kunskaper i 
språket. 

Förutom vanlig modersmålsundervisning erbjuds även elever, som är i behov av 
det,  studiehandledning  på  sitt  modersmål  (5  kap  4§  Skolförordningen, 
2011:185). Studiehandledningen ger eleverna möjlighet att få hjälp och stöd i 
olika skolämnen, t.ex. få hjälp med specifika ämnesord. Detta stöd kan hjälpa 
elever som på grund av språksvårigheter inte når upp till målen, de kan på så 
vis  ha  större  möjlighet  att  tillgodogöra  sig  skolans  ordinarie  undervisning. 
Studiehandledning  skiljer  sig  ifrån  modersmålsundervisningen  bland  annat 
genom att handledningen inte är frivillig och inte ska betygsättas. 

I Hudiksvalls kommun erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning 
i  följande  språk:  arabiska,  bosniska,  burmesiska,  engelska,  finska,  karen, 
kurdiska,  pashto,  persiska,  ryska,  thailändska,  tigrinja,  turkiska,  tyska  och 
ungerska (Protokoll, lärande- och kulturnämnden i Hudiksvalls kommun, 2011-
12-16). 

1.4 Definitioner

I den här uppsatsen menar jag att:
¤   Nyanländ elev är en elev som har varit i landet 0-3 år.
¤  Skolspråk är  den  kunskapsrelaterade  språkbehärskningen  (Axelsson, 
Rosander & Sellgren, 2006) 
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¤  Vardagsspråk är  den  samtalsrelaterade  språkbehärskningen  (Axelsson, 
Rosander & Sellgren, 2006.

2.Tidigare forskning

Under de senaste 30 åren har det skett en enorm förändring i samhället vilket 
har  lett  till  att  ca  14% av  barnen  i  svenska  grundskolan  har  en  flerspråkig 
bakgrund  (Axelsson,  Rosander  &  Sellgren,  2006).  Efterfrågan  på 
modersmålsundervisning  har  ökat  rejält  då  antalet  andraspråkselever  ökat  i 
svenska skolan. Modersmål som ämne finns med för första gången i läroplanen 
Lgr 80. Det fanns ingen modersmålsundervisning på 60- och 70-talet, då skolan 
inte  hade  tillräcklig  med  kunskap  och  erfarenhet  om  invandrarbarnens 
undervisning. Paulin et. al. (1993) skriver att skolans ideologi var att assimilera 
barnen, invandrarbarnen skulle hamna i samma klass som barn med svenska 
som  modersmål  och  lära  sig  det  svenska  språket.  Under  70-talet  gjordes 
forskning av Skutnabb-Kangas och Toukomaa (Axelsson, Rosander & Sellgren, 
2006) på tvåspråkiga svensk-finska elever.  Forskningen visade då, att fastän 
eleverna  uppfattades  tala  båda  språken  flytande  så  kunde  de  inte  på  ett 
åldersadekvat sätt tillgodogöra sig skolans ämnesundervisning. 

Cummins  (1984)  visar  i  en  studie  från  Kanada  att  det  tar  5-7  år  för 
andraspråkseleverna  att  nå  åldersadekvat  nivå  i  det  kunskapsrelaterade 
språket och Collier (1987) visar i sin studie att tidsåtgången är i genomsnitt 4-8 
år. Enligt Paulin et. al. (1993) så är undervisning på det egna språket i olika 
ämnen den enda garantin mot avbrott i språk- och därmed i tankeförmågans 
utveckling. Hon anser att innan det nya språket får användning i samma grad 
som modersmålet,  bör  skolan  erbjuda undervisning  på modersmålet.  Vidare 
anser hon att modersmålsundervisning är undervisning i språket, men kan även 
vara undervisning  på språket. En studie som gjordes 1997-2002 av Wayne P. 
Thomas och Virginia Collier (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2006) visar att det 
optimala  för  eleverna  vore  om  de  fick  fortsätta  sin  kunskapsutveckling  via 
modersmålet  i  de  fall  detta  är  det  starkaste  språket,  och  samtidigt  få 
undervisning i och via andraspråket för att fullt även utveckla även det. Även 
Gunilla  Ladberg  (2009)  beskriver  detta  och  anser  att  barnets  förståelse  av 
stoffet kan gå mer på djupet om det får undervisning på modersmålet. 

Skolverket (1996) skriver i sin rapport  Hemspråksundervisningen  -en översyn 
att  hemspråksundervisning ska omfatta både undervisning i hemspråket, dvs. 
språkundervisning, och studiehandledning på hemspråket i ett eller flera andra 
ämnen,  dvs.  handledning  för  att  förstå  svenska  texter. Paulin  et.  al  (2003) 
menar att tanken är att eleven ska få lära sig ord och begrepp på båda språken, 
få en studieteknik som passar eleven och vidare utveckla sitt modersmål och 
det svenska språket. Studiehandledning är först och främst till för de elever som 
inte  har  tillräckliga  kunskaper  i  svenska  språket  för  att  uppnå  de  mål  och 
kriterier som finns i skolämnet. Syftet med studiehandledningen är att eleven 
skall ha samma möjligheter till att uppnå målen i läroplanen som elever med 
svenska som modersmål 

Paulin  et.  al.(2003)  menar också att  det  finns  det  två grupper  som behöver 
studiehandledning, den ena gruppen är de som nyligen flyttat till Sverige och 
talar sitt eget språk bra. Den andra gruppen är de elever som har bott i Sverige 
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en längre tid och pratar svenska språket bättre än sitt modersmål, men varken 
modersmålet eller svenskan är riktigt starka. Hon anser att studiehandledningen 
inte bara är till för de ämnen som eleven har det svårt i, utan det ska vara till  
hjälp för alla skolämnen. 

Tingbjörn (1981) menar att inlärningen av ett språk aldrig är avslutad.  För att 
uppnå  aktiv  tvåspråkighet  förutsätts  att  flera  faktorer  kommer  till  stånd.  Av 
dessa faktorer kan nämnas bl a. riklig och kontinuerlig stimulans och tillfällen till 
egen aktiv verksamhet på båda språken, en funktionell och verklighetsförankrad 
fackämnesundervisning  på  båda  språken  samt  en  kontrastivt  baserad 
undervisning.  Denna  undervisning  skall  vara  planerad  och  genomförd  av 
adekvat  utbildade  och  kontrastivt  medvetna  lärare,  vilka  har  svenska  och 
respektive  hemspråk  som  förstaspråk.  Hyltenstam  och  Tuomela  (1996) 
markerar fakta som är av stor betydelse för alla som arbetar med nyanlända 
elever: 

- att det tar lång tid, flera år, innan ett barns andraspråk fungerar lika effektivt för  
kunskapsinhämtande som ett förstaspråk, 
- att ett abrupt språkbyte vid skolstarten därför hämmar barnets möjligheter till  
ett  normalt  kunskapsinhämtande  och  normal  intellektuell  utveckling  under 
skoltiden, 
- att barns attityder till sitt förstaspråk – och i förlängningen till sin kultur och sitt  
ursprung påverkas av vilken roll detta språk tilldelas i samhället och i skolan, 
- att individens identitetsutveckling är beroende av möjligheterna att bejaka de 
egna kulturella och allmänna livserfarenheterna. 

Enligt  Ladberg  (2009)  krävs  det  också  förkunskaper  för  att  förstå 
undervisningen  och  läroböckernas  texter,  inte  bara  språkligt  utan  också 
kulturellt. Det  finns  tre  dimensioner  i  studiehandledning,  språk,  kunskap och 
självkänsla. Dessa har en inbördes relation där eleven får chansen att förstå 
och  lära  sig.  På  så  sätt  ökar  elevens  språkliga  kapacitet  och  även  dess 
självkänsla. Paulin et. al. (2003) menar att när ett barn kan språket bra följer 
kunskapsinlärning,   vilket  i  sin  tur  leder  till  bra självkänsla och det  i  sin  tur  
resulterar i ytterligare inlärning.
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3.Metod

3.1 Forskningsmetod

För att få svar på uppsatsens frågeställningar och därmed uppnå syftet med 
undersökningen,  har  en  kvalitativ  forskningsmetod  använts.  Undersökningen 
består  av fem intervjuer.  Bell  (2006)  menar  att  fördelen  med att  genomföra 
intervjuer är dess flexibilitet. Jag  ansåg att jag med kvalitativa intervjuer kunde 
få  ett  bättre  och  mer  nyanserat  analysunderlag  än  om jag  hade  lämnat  ut 
enkäter. Om jag utfört en enkätundersökning skulle jag förlorat en del av det 
som kunde  vara  viktigt  och avgörande  för  hur  och vilka  svar  som gavs,  till 
exempel svarens längd (som troligen blivit kortare vid en enkätundersökning), 
och möjligheten att ställa följdfrågor och få otydliga saker förklarat.

3.2 Urval och intervjuer

Informanterna  består  av  fem  personer,  två  modersmålslärare  och  två 
klasslärare,  samt  en  rektor  som  ansvarar  för  alla  modersmålslärare  i 
kommunen, specialanpassad undervisning och en 1-6 skola. Dessa informanter 
har  jag  valt  utifrån  deras  erfarenhet  av  studiehandledning  för  elever  i 
grundskolan. Lärarna och rektor har olika kön, åldrar och erfarenheter vilket ger 
en bredare bild. Jag intervjuade personerna individuellt på deras arbetsplatser. 
Detta för  att  underlätta  för  informanten att  föra fram sina personliga åsikter. 
Varje intervju tog ca 45 minuter. Intervjuerna var tänkta att spelas in på band 
och sedan transkriberas för att kunna återges med exakta formuleringar. Dock 
valdes  detta  bort  då  lärarna  helst  inte  ville  medverka  under  de 
omständigheterna. Istället antecknades allt som framfördes under intervjuerna 
med stor lyhördhet.  På så sätt  fick informanterna känna sig bekväma i  sina 
diskussioner.  Redogörelsen  för  informanternas  yttranden  skedde  därefter 
genom en sammanställning,  fråga för fråga,  av allt  som har framförts  under 
intervjuerna. Svaren  på  följdfrågorna  har  bakats  in  i  svaren  vid 
sammanställningen.

3.3 Intervjudeltagarnas bakgrund 

Följande personer intervjuades: 

Modersmålslärare A är utbildad i Irak och har arbetat där som lärare i 6 år och i  
Sverige  6  år.  Hon  har  studiehandledning  och  modersmålsundervisning  i 
arabiska. Hon arbetar 100% i år 1-9, och av denna tid är 2h studiehandledning 
(2 elever: år 8 och år 4). Hon har 33 elever fördelat på 6 skolor.

Modersmålslärare B är utbildad i Irak och har arbetat som lärare i Kurdistan 
(Irak)  i  3  år  och  i  Sverige  21  år.  Hon  har  studiehandledning  och 
modersmålsundervisning i kurdiska. Hon arbetar 100% i år 1-9, och av denna 
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tid är 3h studiehandledning (2 elever: år 7 och år 9). Hon undervisar 26 elever 
fördelat på 7 skolor.

Klasslärare C har arbetat som lärare i 18 år. Hon är utbildad 1-7 lärare, SV/SO. 
Detta läsår undervisar hon i matematik, engelska, bild och SO i år 5. Hon har 
tillsammans med en kollega 28 elever varav 9  har svenska som andraspråk.

Klasslärare D har arbetat 29 år på mellanstadiet. I år undervisar han i år 6, i alla  
ämnen utom bild och musik. Han har tillsammans med sin kollega 30 elever 
varav 8 har svenska som andraspråk.

Rektor (Skolledare), är förskoleutbildad men har arbetat som rektor i 21 år. Har 
rektorsansvar över: en 1-6 skola, varav ca 40 % elever med annat modersmål, 
specialanpassad  undervisning  upp  till  första  året  på  gymnasiet  samt 
kommunens alla modersmålslärare
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4. Resultat

Fråga 1: Tycker du att det finns fördelar/nackdelar med att elever får studie-
handledning i olika ämnen på modersmålet?

Alla  informanter  tycker  att  det  finns  fördelar  med  studiehandledning  på 
modersmålet. De främsta fördelarna tycker informanterna är att de flerspråkiga 
eleverna  får  samma  chans  att  hänga  med  i  undervisningen,  de  får  mera 
kunskap,  fortsätter  utveckla  sitt  modersmål,  lär  sig  de svenska ämnesorden 
(skolspråket)  och  därigenom  har  större  chans  att  nå  målen  i  kursplanerna. 
Vidare tycker de att eleverna utvecklar förmågan att utrycka känslor bättre samt 
att elevernas självkänsla förbättras.
Nackdelarna  kan  vara  att  eleverna  missar  lektioner  i  andra  ämnen  och  att 
klasskamrater kan bli störda om studiehandledningen sker i klassrummet.  Det 
kom  också  fram  att  studiehandledning  på  flera  språk  saknas   och  att 
studiehand-ledningstiden är för knapp. 

Fråga 2: Vilka får studiehandledning på modersmålet?

Enligt klasslärare C och modersmålslärare A så är det de nyanlända eleverna 
som får  studiehandledning  på modersmålet,  men enligt  modersmålslärare  B 
även de som har   ämnessvårigheter.  Modersmålslärare B och klasslärare D 
ansåg att alla med annat modersmål, i år 1-9, kan få studiehandledning. 
Enligt  rektor så  ska alla  som behöver  få,  men det  är ändå nyanlända och 
speciellt de i år 7-9, som prioriteras. Studiehandledningen skall också inrymmas 
i modersmålslärarnas scheman och tjänster.

Fråga 3:  Finns det elever som skulle behöva studiehandledning fast de inte 
får det? I så fall varför?

På frågan om det finns det elever som skulle behöva studiehandledning fast 
inte får det, så har båda modersmålslärarna svarat nej. Enligt modersmålslärare 
A  så  går  studiehandledning  alltid  i  första  hand,  sedan  kommer 
modersmålsundervisning. Ofta går dessa två ämnen in i varandra. Eleverna får 
också  stöd,  en  sorts  studiehandledning  fast  på  svenska,  av  mentorer  och 
svenska som andraspråkslärare. Modersmålslärare B uppger att hennes elever 
ofta  är  födda  i  Sverige,  har  skolspråket  på  svenska  och  därför  inte  anses 
behöva studiehandledning på modersmålet. De båda intervjuade klasslärarna 
svarade ja. Klasslärare C har som förklaring att det är brist  på modersmåls-
lärare, samt att en elev har haft fel undervisningsspråk, dvs. att modersmålet 
inte  har  varit  undervisningsspråket.  Klasslärare  D  tror  det  beror  på  att 
modersmålslärarna inte vill vara i klassrummet samt att modersmålslärarna inte 
skiljer  på  vad  som  är  vad-  modersmålsundervisning  och  studiehandledning 
blandas ihop.
Rektor svar är ”ja, tyvärr”, det finns inte tillgång till modersmålslärare på alla 
språk.

Fråga 4:  I vilken årskurs tycker du man bör börja med studiehandledning?
               Varför just då?
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Alla  informanter  utom  modersmålslärare  B  tycker  att  man  bör  börja  med 
studiehandledning i år 1.  De anser att om eleverna får det, så har de chans att  
klara de nationella proven i år 3 och 6. De lär sig alla nya ord allt efter de dyker  
upp. Eftersom många ämnesord är specifika för skolan får eleverna möjlighet 
att hänga med i undervisningen samt att de utvecklas på sin egen nivå, både i  
svenska och på modersmålet. Modersmålslärare B tycker att studiehandledning 
ska sättas in år 4, för då blir skolämnena svårare och eleverna behöver mer 
hjälp.

Fråga 5:   Finns det skillnader mellan olika stadier i skolan?  I så fall varför?

På  frågan  om  det  finns  skillnader  mellan  skolans  stadier  så  svarar 
modersmålslärare  C  nej  och  de  andra  ja.  Ja,  för  att  behovet  är  större  på 
högstadiet  och  det  är  tuffare  att  hänga  med  i  ämnena.  Eleverna  behöver 
studiehandledning för att känna trygghet i ämnet. De behöver behörighet för att 
komma in på vissa program på gymnasiet.
Klasslärare D vet inte varför och klasslärare C tror att mer tid läggs på de äldre,  
för de har fler och svårare ämnen - det blir då svårare att hänga med. Rektor 
bekräftar  att  mer  tid  läggs  på  år  7-9.  Prioriteringen  styrs  av  betygen.  Med 
mycket studiehandledning får senare komna elever chansen att komma vidare, 
gå ur grundskolan, innan de blir för gamla. 

4.1 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att alla informanter tycker det är viktigt med 
studiehandledning på modersmålet.  Det uppdagas genom intervjuerna att de 
olika lärarna har  en skiftande uppfattning  när  det  gäller  vilka elever  som är 
berättigad till denna studiehandledning. Det finns också en stor osäkerhet om 
hur studiehand-ledningen går till, hur mycket det ska vara, och om det blandas 
ihop för mycket med modersmålsundervisningen.

Uppfattningen  om  behovet  av  studiehandledning  skiljer  sig  från  moders- 
målslärare  gentemot  klasslärare  och  rektor.  De  sistnämnda  ser  ett  mycket 
större behov. Bristen på modersmålslärare som kan hålla i studiehandledningen 
är  stor.  Studiehand-ledningen  prioriteras  framför  modersmålsundervisningen 
och dessa tider ska in-rymmas i lärarnas tjänster.

Intervjuresultatet  visar också att resursfördelningen mellan skolans stadier är 
ojämn. Trots att  alla informanterna utom en tycker att  studiehandledning bör 
sättas in redan i år 1, så ligger de största resurserna på år 7-9.
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5. Diskussion och slutsatser

I  dessa  intervjuer  är  alla  informanter  eniga  om  att  studiehandledning  på 
modersmålet behövs. Fördelarna är gentemot nackdelarna övervägande i antal. 
Skolans absolut viktigaste uppdrag är att alla elever ska få samma chans att nå 
de uppsatta målen i  Lpo -11. Att  studiehandledning på modersmålet behövs, 
stöds även i läroplaner, kursplaner och regelverk tex. grundskoleförordningen 
och gymnasie-förordningen. 

De  nackdelar  som  tas  upp  är  av  praktisk  natur,  såsom  schemaläggning, 
handledningens  utformning  -  i  eller  utanför  klassrummet  och  för  lite 
studiehandledningstid.  Detta  borde  gå  att  lösas  inom  organisationen.  Både 
klasslärare  och  modersmålslärare  upplever  att  modersmålsundervisning  och 
studiehandledning går in i varandra. Och det är väl så verkligheten ser ut när 
det  gäller  språkinlärning  -ämne  och  språk  är  oskiljaktiga!  Får  man 
studiehandledning så får man mycket förstärkning i modersmålet på köpet!

Modersmålslärare och klasslärare svarar  olika saker  på frågan om  det  finns 
elever  som  skulle  behöva  studiehandledning,  fast  inte  får  det.  Enligt 
modersmålslärarna  får  alla  som  vill  studiehandledning,  medan  klasslärarna 
upplever att det är fler elever som behöver, eller att de som får, får för lite tid.  
Dessa svar kan grunda sig i  att  modersmålslärarna enbart  ser elever ur sin 
egen språkgrupp. Klasslärarna ser alla elever samlade i en klass, och däribland 
finns  många  språkgrupper  representerade.  Att  eleverna  får  för  lite 
studiehandledningstid, eller ingen studiehandledning alls, beror på, enligt rektor, 
att det finns för få eller inga modersmålslärare. 

Detta problem kan ha flera orsaker, ett kan vara att det i  denna kommun är 
svårt  att  få  tag  i  lämpliga  och behöriga  modersmålslärare/studiehandledare, 
samt att  det  kan vara en ekonomisk fråga.  I  skolverkets rapport  Med annat 
modersmål– elever i grundskolan och skolans verksamhet framkommer det, att 
det handlar om resurser, som orsak till varför studiehandledningen inte är mer 
utbredd. Men liksom min studie kan man också ana bristande kunskaper om 
vad  studiehandledning  egentligen  innebär. Rapporten  beskriver  även  att 
studiehandledning omges av en vaghet i  formulering uttryckt som ”om elever 
behöver det” (s. 45).

Vilka elever som får studiehandledning och hur den i så fall ser ut, skiljer sig 
mycket från elev till elev. Faktorer till detta kan vara t.ex. vilket språk det rör sig 
om, hur studiehandledaren arbetar och vilket stadium eleven går på. Alla elever 
är  ju  också  olika  och  har  olika  bakgrund  och  behov  -även  i 
undervisningssituationen. I dessa intervjuer framkom att det finns osäkerhet och 
okunnighet om vilka elever som ska få/får studiehandledning på modersmålet. 
Enligt  lärarna  så  är  det  nyanlända  elever  eller  de  som enligt  undervisande 
lärare  (år  1-9)  har  ämnessvårigheter,  som  får  studiehandledning  på 
modersmålet. Enligt rektor så prioriteras eleverna i år 7 -9.  

I en av intervjuerna framkom också att en elev tidigare har haft undervisning på 
ett  annat  språk  än  modersmålet,  och  har   därför  nekats 
modersmålsundervisning  och  studiehandledning.  Enligt  skolförordningen 
(2011:185, 5 kap,  4§) är detta möjligen hanterat fel, då det står att: 
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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.

I  Hudiksvall  prioriteras  studiehandledningen  före  modersmålsundervisningen. 
Tider för denna styrs av modersmålslärarnas schema eller tjänst. Behövs mer 
studiehandledning så måste något annat tas bort.  Det här betyder att det är 
mycket möjligt att det finns en hel del elever, som inte får det de behöver och 
som  de  enligt  skolförordningen  har  rätt  till! Att  studiehandledning  inte 
förekommer i högre utsträckning och mer generellt,  är i hög grad problematiskt 
enligt  Skolvekets  rapport  (32:2008).  Rapporten  anser,  att just  en  sådan 
anpassning  av  undervisningen kan  vara  det  som möjliggör,  att  elever  med 
bristande kunskaper i svenska, ändå kan ha en chans att hänga med i skolan. 
En slutsats i rapporten är, att det finns behov av att tydliggöra denna möjlighet 
till undervisning för dessa elever.

Som  det  ser  ut  i  Hudiksvalls  kommun  idag  så  är  måluppfyllelsen  inte 
tillfredsställande.  Man  kan  utläsa  av  årsredovisningen  från  2011  att 
måluppfyllelsen har ökat i årskurs 5 men minskat i årskurs 9. Studiehandledning 
på modersmålet är mer förekommande högre upp i årskurserna, men detta är 
alltså  inget  som  syns  direkt  i  måluppfyllelsen.  Man  kan  däremot  se  en 
förbättring  när  det  gäller  de nationella  proven i  svenska.  Där  har  resultaten 
försämrats i årskurs 3, förbättrats något i årskurs 5 och förbättrats betydligt i 
årskurs 9.

Resultaten stiger alltså med åldern och skrämmande nog, har det försämrats i 
år  3!  Man  kan  spekulera  i  om  detta  resultat  beror  på  att  tyngdpunkten  i 
resursfördelningen är just på stadium 7-9. Enligt undersökningen så anser alla 
informanter utom en, att det är viktigt att börja med studiehandledning redan i år 
1. Detta för att eleven ska få en åldersadekvat ämnesutbildning i modersmålet 
och klara de nationella proven som kommer redan i år 3. Den informant som 
anser  att  studiehandledning ska påbörjas senare,  år  4,  tycker  att  det  är  då 
många av skolans ämnen blir svårare. 
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 6. Slutord 

Jag tror att det inte syns lika tydligt i de tidigare skolåren, vad eleverna har svårt 
att hänga med på. Eleverna kan hanka sig fram, och bristerna uppdagas senare 
när  textmassorna  blir  större,  och  lärarna  och  läroböckerna  får  ett  mer 
akademisk språk.  Även Gunilla  Ladberg (2009)  menar att  det  ofta  går  bra i 
skolan  de första  åren,  men att  svårigheterna  syns senare.  I  många  ämnen 
börjar fler abstrakta begrepp användas redan i år 1 och många ämnesspecifika 
ord kommer ini undervisningen. Dessa ord  kanske barnen inte har stött på i 
vardagsspråket.  Eleverna  går  då  miste  om  undervisningen,  om  det  inte 
uppdagas tid att ordförrådet har stora luckor och de inte får hjälp. 

Att  börja lära in skolspråket  med hjälp av modersmålet kan inte vara någon 
nackdel,  men absolut  en  fördel.  Man ger  eleverna  en chans  att  redan  från 
början hänga med i undervisningen och dessutom ge dem en bra självkänsla. 
Man kan tydligt utläsa i forskningen om hur viktigt det är för elever med annat 
modersmål att  få tillgodogöra sig kunskaper på sitt  modersmål.  Paulin et.  al 
(2003)  stödjer  detta  och  menar  att  när  ett  barn  kan  språket  bra  följer 
kunskapsinlärning,  vilket  i  sin  tur  leder  till  bra  självkänsla  och  det  i  sin  tur 
resulterar i ytterligare inlärning. 

Man kan då fråga sig varför inte studiehandledningen sätts in i tidigare skolår,  
när självkänslan är en så viktig del i kunskapsinhämtningen. Ett svar som vi har 
fått är att det inte finns tillräcklig tillgång på studiehandledare/modersmålslärare. 
Min  fundering  blir  också,  om  det  inte  är  så  simpelt,  att  det  är  först  efter  
nationella proven som skolan ser (vill se?) att dessa elever har behov av stöd 
för  att  lyckas.  Det  kan  också  vara  så  att  det  är  ekonomin  som  styr.  Om 
pengarna inte räcker, så prioriteras de äldre eleverna. Är det så, så är systemet 
inte hållbart. Det blir en sorts konstgjord andning. Vi strävar efter att alla elever 
ska nå alla  mål  och klara alla  nationella  prov  (inte  bara i  år  9).  Tillräckliga 
resurser  behövs  i  början  av  skolgången  för  att  eleverna  skall  få  en  bättre 
självkänsla,  lyckas i senare år och för att vi skall få en fullständig måluppfyllan.

Det här området kanske är något som bör ses över, då samhället i framtiden 
kommer  att  ställa  höga  krav  på  att  skolan  ska  kunna  möta  elever  med än 
skiftande kultur och språk, och för att  vårt  samhälle ska kunna dra nytta av 
dessa kompetenser. I Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2011 kan man läsa 
under  rubriken  Framtid att  nya  skolreformer  ställer  stora  krav  på  ökad 
kompetens. Exempel på hur detta påverkar förvaltningen är bl a.:

• Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans
de behöver för att utvecklas så långt som möjligt
• EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt
lärande: 

– Kommunikation på modersmålet
– ...
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Bilaga 1.

Sammanställda intervjuer

 Modersmålslärare A
1. Det finns många fördelar. Tex. att få saker översatta, de lär sig båda språken, 

får mera kunskap, utvecklar förmågan att utrycka känslor bättre, får ett starkare 
självförtroende genom att de hänger med klassen bättre. Nackdelar är att det är 
för lite lektionstid- skapar stress och svårt att få elevernas schema att passa in 
med mitt.

2. De som är nybörjare får studiehandledning på modersmålet. Nybörjare är när 
man har varit i det nya landet 0-3 år. Samt om man har ämnessvårigheter.

3. Nej,  studiehandledning  går  alltid  i  första  hand  sedan  kommer 
modersmålsundervisning. Ofta går dessa två ”ämnen” in i varandra. Eleverna 
får också stöd, en sorts studiehandledning fast på svenska, av mentorer och 
svenska som andra språkslärare.

4.  I år 1 tycker jag man ska börja med studiehandledning. Därför att då finns det 
chans att de klarar de nationella proven i år 3 och 6.

5. Ja, behovet är större på högstadiet, det är tuffare att hänga med i ämnena - 
behöver studiehandledning för att känna trygghet i ämnet. Eleverna kämpar att 
komma in på vissa program på gymnasiet.

Modersmålslärare B
1. Ja  fördelar  finns.  Studiehandledning  ger  mycket  när  eleven  inte  behärskar 

ämnesorden på svenska. Eleverna riskerar att komma efter.  Föräldrarna kan 
inte språket så de kan heller inte hjälpa barnen med prov och läxor. Det finns 
inga nackdelar.

2. De som vill i år 1-9.

3. Nej, jag tror inte att det finns någon som behöver men som inte får. De flesta av 
mina elever är födda i Sverige och har skolorden.

4. I år 4- då blir ämnena svårare och de behöver mer hjälp.
5. Nej.

Klasslärare C
1. Klara fördelar.  I  år  4-6 är det mycket SO och NO, många nya begrepp och 

många genomgångar!  Med studiehandledning får eleverna samma chans att 
hänga  med  i  ämnet,  men  också  att  utvecklas  i  sitt  modersmål  också. 
Nackdelarna kan vara om modersmålslärare vill ha så många lektioner så att 
eleven  missar  andra  ämnen,  att  eleven  blir  utplockad  och  kanske  missar 
genomgångar, planering mellan klasslärare och modersmålslärare är obefintlig 
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samt  om studiehandledningen  sker  i  klassrummet  kanske  andra  elever  blir 
störda av deras prat.

2. De som är nyanlända, de som har ett annat modersmål.

3. Ja, två elever. En vet jag ej varför och den andra har ett modersmål som det  
inte finns lärare i, med har dock undervisats hela sin skolgång på ett språk som 
det finns modersmålslärare i.

4. År 1. Då får de handledning på sitt språk och stöd i undervisningen på sin nivå.
5. Ja, det tror jag- mer tid för de äldre för de har fler och svårare ämnen, det blir då 

svårare att hänga med.

Klasslärare D
1. Ja,  fördelar  finns!  Studiehandledaren  kan  finnas  i  klassrummet  vid 

genomgångar och eleven kan få orden på båda språken samtidigt, vilket ger en 
snabbare inlärning hos eleven. Med studiehandledaren i klassrummet kan man 
prata igenom det man ska arbeta med.  Mina berörda elever hade inte nått  
samma skolresultat  utan studiehandledning på modersmålet!  Nackdelarna är 
möjligen  att  andra  elever  kan  bli  störda,  att  eleverna  får  för  lite  tid  för 
studiehandledning samt att det finns på för få språk.

2. Alla elever som har rätt att läsa modersmål. Det är bara en språkgrupp som får 
studiehandledning hos oss, tyvärr. 
3.  Ja,  jag  tror  att  alla  som  har  ett  annat  modersmål  skulle  behöva 
studiehandledning. Jag tror det beror på att modersmålslärarna inte vill vara i 
klassrummet. Kanske heller inte modersmålslärarna skiljer på vad som är vad- 
modersmålsundervisning eller studiehandledning.
4. I  år  1!  Då tar  man alla  nya ord som de dyker  upp.  Många ämnesord  är 
specifika för skolan.
5. Vet inte…

Rektor

1. Ja,  mycket  tex.  stannar  ej  upp  i  kunskapsutvecklingen  då  en  sämre 
språkförståelse stoppar upp inlärningen. Att få studera på modersmålet gör så 
att även de svenska begreppen tas upp bättre. Vardagsspråk och begrepp på 
modersmål  fortsätter att  utvecklas.  Eleverna får bättre  självkänsla. Nackdel? 
Möjligen  hur  utformningen  ser  ut,  studiehandledningen  sker  i  eller  utanför 
klassen.

2. Rektor  bestämmer  tillsammans  med  undervisande  lärare-  rektor  beslutar. 
Rektor  kontaktar  modersmålsläraren  som  lägger  ut  tiden  i  sin  tjänst: 
ommöblerar, omprioriterar i sitt schema. Tillgången på modersmålslärare styr. 
Prioritering, just nu prioriteras 7-9, målet är att alla som behöver ska få.

3. Ja, tyvärr. Finns ingen tillgång till modersmålslärare på alla språk.
4. År 1, för eleverna får möjlighet att hänga med i undervisningen. De utvecklas på 

sin egen nivå även i svenska.
5. Ja, 7-9 får mer.  Betygen styr.  Senare komna elever  får chansen att  komma 

vidare (gå ur grundskolan) innan de blir för gamla. 
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