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Abstract 

The purpose with this study is to highlight study counselors` and the role they maintain in 

different schools. How do they work on a daily basis? Which instructions do they receive 

from their superiors? What are their thoughts on how their work is organized and structured? 

To create reliable answers the theoretical approach is based on how the study counselors see 

themselves as part of schools and their organizations. The study is based on interviews with 

several study counselors where mindmaps were created to make the answers more direct.  

The findings showed a range of experiences which created a narrative to build upon. The 

findings also indicated the many different challenges schools face when it comes to both 

organizing and structuring the work of study counselors. Perhaps more importantly the 

findings gave a clear insight into the importance of study counselors and their key role in 

creating an egalitarian society which treats everyone equally and creates the same 

opportunities for every pupil to reach their full potenial. This is something schools should aim 

towards due to the many benefits which come with it.   

 

Keywords 

Inclusion, Student counseling, Student supervisor, Integration, Migration, Immigration, Study 

counselor, Swedish as a foreign language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att belysa studiehandledare och deras roll i olika skolor. Hur 

arbetar de på en daglig basis? Vilka instruktioner får de från sina överordnanden? Vilka tankar 

har de om hur deras arbete är organiserat och strukturerat? För att skapa tillförlitliga svar har 

den teoretiska utgångspunkten i studien baserats på hur studiehandledare ser på sin egen roll 

inom skolans verksamhet. Studien är baserad på flertalet intervjuer med studiehandledare där 

tankekartor skapades för att skapa klarhet i svaren. 

Resultaten visade på en mängd olika erfarenheter vilket gav en intressant grund att bygga 

vidare på. Resultaten indikerade också de många olika utmaningar som skolor står inför både 

när det gäller strukturering och organisering av studiehandledarnas arbete. Möjligtvis än 

viktigare visade resultaten en tydlig bild av den centrala roll som studiehandledaren har i att 

skapa ett samhälle där vi alla möter varandra på samma villkor och behandlar alla jämlikt, och 

inte minst skapar förutsättningar för alla elever att nå sin fulla potential. Det här är något alla 

skolor ska och bör sträva emot på grund av de många fördelarna med det.  
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1. Bakgrund 

Studiehandledarens roll innebär i stora drag att översätta ifrån svenska till modersmålet som 

eleven har. Men det finns många andra intressanta aspekter inom studiehandledning att beakta 

som påverkar studiehandledarens yrkesutövning. Vi behöver alla få en ökad förståelse för en 

viktig beståndsdel inom skolutveckling, nämligen studiehandledarens roll i strävan mot en 

skola som på bästa möjliga sätt möter och skapar förutsättningar för att alla elever lyckas trots 

sina olikheter. 

För att skapa ett demokratiskt samhälle där vi alla är likvärdiga så krävs det att skolan 

utformas efter den demokrati vi lever i. En förutsättning för att skolan ska kunna leva upp till 

de grundläggande demokratiska värdena är en nyanserad och klar bild över hur 

studiehandledning fungerar, organiseras och genomförs ute på våra skolor. Det är således min 

avsikt att belysa detta fenomen. 

För att tillgodose deras behov och skapa förutsättningar för dessa elever att lyckas krävs god 

modersmålsundervisning och god studiehandledning. Mot bakgrund av en yrkesgrupp som 

ofta är förbisedd, som har en tydlig inverkan på elevers lärande vill jag bidra till att visa på 

vikten av deras yrkespraktik. Som ett led i att visa på den betydande roll studiehandledning 

har för nyanlända elever vill jag bidra med en forskningsstudie som berör just detta, då jag har 

ett stort intresse i frågor rörande inkludering och nyanländas lärande. 

Svensk skola står inför många utmaningar. Det råder det inga tvivel om, en av dem är hur vi 

på bästa sätt ska hantera de många nyanlända elever som studerar på våra skolor. I en orolig, 

polariserad tid både gällande skoldebatt men även rörande frågor som handlar om migration 

så behövs det en ökad kunskap och klarhet kring detta. 
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1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka vilka tankar studiehandledare har kring sin profession och sitt 

arbete. I första hand är min avsikt att de ska utgå från sina egna erfarenheter men även utifrån 

instruktioner ifrån lärare samt ledning. Därtill är min avsikt att beskriva hur studiehandledning 

organiseras och genomförs i praktiken ute i skolor.  

1.2 Frågeställningar 

För att konkretisera syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

1. Vilka faktorer är viktiga för att skapa en gynnsam modersmålsundervisning? 

 

2. Vad innebär det att vara studiehandledare? 

 

3. Vilka utmaningar respektive möjligheter finns det som studiehandledare och varför 

finns de utmaningarna och möjligheterna?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning som gjorts inom ämnet studiehandledning 

och modersmålsundervisning. För att skapa klarhet om vad en studiehandledare är så inleds 

kapitlet med en kort beskrivning av vad en studiehandledare är och vilken roll den har.  

2.1 Begreppet: Studiehandledare 

En studiehandledare är precis som det låter en individ som handleder eleven i sina studier. 

Detta innebär att personen som är studiehandledare på skolan arbetar med nyanlända elever 

och hjälper dem att i första hand förklara och tolka det läraren talar om under hens lektioner. 

Konkret innebär det att studiehandledaren översätter från svenska till det modersmål eleven 

har. Det är det primära arbetet som en studiehandledare gör. Det finns också andra aspekter av 

yrket som är mer ”rörliga” eller abstrakta såsom föräldrakontakten, samtal gällande identitet, 

att förklara det svenska samhället och det svenska skolsystemet t.ex.  

2.2 Tidigare forskning om studiehandledning 

Det är svårt att hitta studier som explicit inriktar sig på studiehandledning utöver diverse 

rapporter från Skolverket som främst ger rekommendationer till studiehandlaren och 

ledningens roll för att skapa en så god studiehandledning som möjligt. Inom ramen för 

nyanlända och lärande föreskrivs det i de flesta fallen om studiehandledning. Precis som 

Bunar (2010) hänvisar till i vetenskapsrådets rapportserie nyanlända och lärande en 

forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan: ”Det finns inte så många 

studier som uppmärksammar hur handledningen på de nyanländas modersmål fungerar, men 

som jag ser det är detta ett av de viktigaste inslagen av de nyanländas lärande, och bör därför 

belysas ytterligare” (Bunar, 2010).  
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Skolverkets Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos 

flerspråkiga elever påpekar hur stor den faktiska gruppen av nyanlända elever är inom svensk 

skola vilket bidrar till att min studie är relevant. Bunars forskningsöversikt (2010) syftar 

också till att skapa en förståelse för övrig forskning som gjorts inom fältet för nyanlända och 

lärande. Främst genom en kritisk genomlysning av tidigare forskningsresultat. Bunar har 

undersökt de möjligheter och hinder som de nyanlända eleverna stöter på i sin skolgång när de 

väl kommit in i skolsystemet. Där har studiehandledarna en central roll att fylla.  

Jag har också för avsikt att knyta an till Skolverkets stödmaterial Studiehandledning på 

modersmålet. Skolverkets (2015) studie beskriver hur läroplanens mål inte överensstämmer 

med det stora antal nyanlända elever som klarar de krav som skolan ställer på dem. Studien 

hänvisar till mängden nyanlända elever och vikten av att vi behöver vara bättre rustade för att 

hantera de nyanlända eleverna på ett sätt som bidrar till att fler klarar målen. 

Modersmålsundervisningen och studiehandledarens roll vill Skolverket (2015) belysa genom 

att erbjuda detta studiematerial som har en tydlig anknytning till läroplanens mål om att möta 

varje elev efter dess förutsättningar och behov som Skolverket (2011) syftar till. 

2.3 Föreskrivna modeller av mottagning för nyanlända elever  

När huvudmän samt skolenheter ska utforma verksamheten så är de alternativen som brukar 

debatteras flitigast med dess för och nackdelar förberedelseklasser dvs. ”transitional 

classrooms” eller direktinkludering. De argumenten som är praxis att använda sig av är 

följande. De som förespråkar direktinkludering hävdar att eleverna får ett sammanhang och 

kommer in i ordinarie klass direkt på en gång och slipper på sätt kategorisering, stigmatisering 

och utanförskap. De som förespråkar förberedelseklasser hävdar att då får eleverna tid att lära 

sig hur det svenska skolsystemet fungerar och blir inte ”socialt exkluderade” genom att inte få 

den uppmärksamhet och stöd de får i en förberedelseklass. Allt detta ska då leda till en känsla 

av att känna sig mindre duktig än sin jämngamla klasskamrater. De olika modellerna 

beskriver (Bunar, 2015). 
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Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, har i 

många år forskat kring nyanlända elevers lärande. Något han påpekar både i sin 

forskningsöversikt men även i sin forskningsantologi nyanlända och lärande är debatten kring 

vilka mottagningssystem som är bäst lämpade för att ta emot nyanlända elever. Det som 

framgår av tidigare forskning såsom Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling – med 

fokus på samverkan, organisation samt undervisningens utformning och innehåll och även av 

(Bunar, 2015) är dock att det inte finns någon modell som fungerar bättre än någon annan 

utan att det beror på förutsättningarna och behoven på skolan i fråga. Kravet på oss inom 

verksamheten blir således att utforma verksamheten efter behoven på ett korrekt sätt, och inte 

minst vara flexibla som (Bunar, 2015) påpekar.  

Sammanfattningsvis så hävdar (Bunar, 2015) att både utifrån svensk forskning men även 

internationell forskning att oavsett hur man formar verksamheten så handlar mottagningen av 

nyanlända i stora drag om, hur pass flexibla personalen är, kartläggningen av elevens 

kunskap, studiehandledningen, modersmålundervisningen, kontakten med vårdnadshavare 

samt genomförande av undervisningen och utvärderingen av densamma som avgörande 

faktorer. Tre av dessa faktorer har en direkt anknytning till studiehandledarna och deras roll i 

skolan.  

De olika modellerna som används för att organisera mottagning av nyanlända och dess för 

och nackdelar framkommer även i Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling – med 

fokus på samverkan, organisation samt undervisningens utformning och innehåll. Där fem 

olika fall med fem olika huvudmän jämförs och diskuteras kring. För att stärka bilden av hur 

studiehandledare bör arbeta i sin dagliga praktik vill jag hänvisa till Skolverkets allmänna råd 

med kommentarer kring utbildning för nyanlända elever.  
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Precis som studien beskriver är det ett material som tydliggör hur vi bör arbeta för att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för nyanlända elever och deras lärande. Styrdokumenten 

innefattar tydliga mål och riktlinjer kring att vi ska möta och anpassa undervisningen utifrån 

varje elevs behov och förutsättningar Skolverket (2011). Däremot tolkas denna information på 

en mängd olika sätt och detta märks inte minst i hur studiehandledning och hanteringen av 

nyanlända sköts.  

2.4 Teori i förhållande till praktik samt rådande strömningar i 

samhället 

Nihad Bunars bok Nyanlända och lärande- mottagning och inkludering är en 

forskningsantologi som syftar till att beskriva hur nyanlända elever tas emot och inkluderas i 

det svenska skolsystemet. Datan som Bunar syftar till är empirisk och tar i beaktande hur 

bemötandet av nyanlända elever kan vara så gynnsam som möjligt, däribland en god 

språkutveckling samt användning av eget modersmål och svenska som 

andraspråksundervisning.  Det som är givande och ger forskningsantologin en extra 

dimension är hur (Bunar, 2010) i sin bok beskriver situationen från både de berörda barnens 

men också föräldrarnas perspektiv vilket även Skolverket (2012) hänvisar till i sin studie.  

I tidigare stycke har jag beskrivit hur jag vill knyta an till rådande strömmingar i samhället 

och i det avseendet är också Bunars antologi lämplig, då vikten av ämnet lyfts i förhållande 

till migration, skolutveckling och hur samhället formas utifrån detta. En aktuell ständigt 

pågående process som påverkas av situationen i vår omvärld. I allra högsta grad påverkas 

andraspråksinlärningen, synen på nyanlända samt organiseringen av de nyanlända ute i våra 

skolor skolan av dessa varierande strömningar. Med detta i åtanke är det än mer centralt att 

koppla samma teori och praktik. 
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2.5 Ämnesdidaktiska perspektiv i svenska som andraspråk  

För att visa på de ämnesdidaktiska delarna av svenska som andraspråk där studiehandledning 

ingår tänker jag använda mig av en studie vid namn Greppa språket – ämnesdidaktiska 

perspektiv på flerspråkighet och en forskningsantologi vid namn stärk språket stärk lärandet. 

Studien Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet har skrivits av 

forskaren Gun Hägerfelth samt Goce Dabeski, Monica Söderström Lareu och Mikael 

Olofsson. Huvudsyftet är att bland annat att resonera kring olika modeller utifrån beprövad 

erfarenhet som leder till bättre samarbete mellan pedagogen och eleven. Olika 

tillvägagångssätt som hjälper inlärningsförmågan tas även upp. Andra tips för hur läraren 

möter andraspråkselever lyfts också och studien är noga med att framhålla hur mångfalden 

berikar och är en tillgång. 

Den är avsedd att användas i undervisning av elever med annat modersmål än svenska i grund 

och gymnasieskola. De exempel samt arbetssätt som tas upp är grundad på beprövad 

erfarenhet och forskning. Exemplen är förankrade i en ”kommunikativ anda” och används 

inom alla ämnen för att alltid belysa språkets betydelse, vilket är gynnsamt för de eleverna 

med annat modersmål än svenska. 

Pauline Gibbons, biträdande professor vid University of Technology i Sydney, Australien, 

gästprofessor vid Stockholms Universitet och Göteborgs Universitet har skrivit stärk språket 

stärk lärandet. Gibbons bok är avsedd att beskriva hur du bör arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande i din undervisning med andraspråkselever. Gibbons huvudtes är att du 

bör arbeta ämnesövergripande med dina elever både om de har svenska som förstaspråk men 

också svenska som andraspråk. Hon påpekar fördelarna med det genom forskning och visar 

på hur det gagnar eleverna. Hon anser att det utvecklar den språkliga förmågan vilket även 

läroplanen lägger stor vikt vid.  
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Forskning som gjorts på detta härstammar från Nordamerika samt Australien. Den 

kommunikativa förmågan är en viktig del av läroplanen, inom alla ämnen som tydligt syns i 

Skolverkets läroplan (2011). Studiehandledarens roll att kunna förklara termer och stödja 

lärandet utifrån ett språkutvecklande arbetssätt blir då än viktigare för andraspråkseleverna.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

Gestaltteori grundar sig i PBS, dvs. problembaserad skolutveckling. Inom PBS hänvisar man 

till tre olika modeller: konstruktivism, systemteori samt gestaltteori. I min studie kommer jag 

att använda mig av ett gestaltteoretiskt perspektiv när jag analyserar mina resultat eftersom 

studiehandledningens roll inom skolväsendet präglas av denna teori. Det gestaltteoretiska 

perspektivet grundar sig i att helheten inte blir densamma som summan av dess delar. De 

olika delarna får olika betydelse utifrån hur deras helhet ser ut som (Scherp, 2003a) visar på.  

Det vill säga att om helheten (verksamheten) inte hanterar studiehandledningen på ett bra sätt 

så påverkas studiehandledarna och deras arbete av det. Hur de olika delarna lär sig och 

uppfattar saker ting beror på hur man förstår sitt uppdrag i skolan och vad de har för 

erfarenheter och kunskaper kring inlärningsprocesser. Alltså tolkar olika personer uppdraget 

på olika sätt och drar olika slutsatser av händelser som sker. Sammanfattningsvis så handlar 

gestaltteori till stor del om hur vi ser på uppdraget som (Scherp, 2003b) pekar på. 

Att inte personalen på en skola har samma kompetens och förutsättningar är ett dilemma. Det 

gestaltteoretiska perspektivet belyser således en märklig situation då det inte finns någon 

kravspecifikation på studiehandledarna. Detta medverkar till att delarna inte synkroniserar 

med helheten. Det systemteoretiska perspektiv syftar till en helhet där alla inom skolans 

organisation påverkas av hur vi interagerar och kommunicerar med eleverna. Skolan ses här 

då som ett system. Utifall att skolutvecklingen, resultaten och inlärningen påverkas negativt 

eller positivt handlar det om en åtgärd som gjorts inom verksamheten. Den här teorin 

presenteras av (Ahrenfelt, 2001).  
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Svårigheten att se på forskningen med denna teori är de stora skillnaderna i bakgrund, 

erfarenheter och referensramar som olika personer i skolan har. Att gemensamt nå en 

konsensus kring sina lärdomar blir då svår. I förhållande till min egen studie så är det 

gestaltteoretiska perspektivet det som lämpar sig bäst.  Ämnet studiehandledning och inte 

minst studiehandledarna själva är delar vars förutsättningar och kunskap i allra högsta grad 

påverkar helheten det vill säga verksamheten. En rad faktorer och kompetenser behövs för att 

få studiehandledningen att fungera på ett bra sätt. Studiehandledningen är därmed en del av ett 

större sammanhang som hänger ihop med hur verksamheten är uppbyggd och strukturerad.  

I gestaltteori framhävs en tydlig aspekt som också spelar in i studiehandledningen som inte är 

lika tydlig i systemteori. Nämligen hur uppdraget tolkas vilket leder till olika slutsatser av 

olika personer beroende på hur man uppfattat våra styrdokument. Oavsett vad vi forskar kring 

eller vad vi gör kommer olika personer med olika förutsättningar, bakgrund och erfarenhet 

tolka uppdraget olika. Det behöver heller inte vara något negativt om det används på rätt sätt, 

men det kan också skapa meningsskiljaktigheter om hur vi bör utveckla vår verksamhet. 

4. Metodologisk ansats och val av metod 

I följande avsnitt beskriver jag min metodologiska ansats och mitt val av metod. Först och 

främst resonerar jag kring varför jag valde att använda mig av interjuver samt hur de gick till 

under min studies gång. De två efterföljande avsnitten behandlar jag på vilket sätt jag 

säkerställt att min undersökning gått till på ett korrekt sätt. 

4.1 Intervju- varför och hur   

Utifrån frågor rörande sin egen yrkespraktik och sitt arbete med eleverna blir 

studiehandledarens svar centrala för denna studie.  Hur de ser på sitt yrke samt hur de arbetar 

med sina elever som mitt syfte handlar om framgår tydligt i en intervjusituation. Mina 

respondenter blev kontaktade via gemensamma kontakter en vecka innan själva intervjuerna 

skulle äga rum. 
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Med tanke på teorin var det viktigt för mig att de skulle få frågorna på plats och inte i förväg. 

Först gjorde vi våra tankekartor tillsammans, varpå de fick svara på en fråga i taget. För att 

inte missa något spelades intervjuerna in via video samt skrift via Google dokument. En 

respondent ville inte bli filmad och då använde vi oss bara av Google dokument med 

”inmatning”. Deltagandet var givetvis helt frivilligt och på deras villkor. Alla intervjuer 

genomfördes på respektive studiehandledares arbetsplats för att det skulle bli så naturligt som 

möjligt. De fyra informanterna var studiehandledare med olika bakgrunder, erfarenheter och 

utbildningsnivå. Vilket var viktigt då min teori knyter an till att respondenterna just skulle 

svara utifrån sina erfarenheter.  

De tillhörde olika åldrar, kön och etniciteter dessutom. En av respondenterna var född här och 

hade ingen akademisk bakgrund, en annan har läst tre år på högskola. En annan hade bara bott 

i Sverige cirka 2 år. De alla hade växt upp olika platser och hade varierande erfarenheter inom 

skolan. En respondent hade arbetat som studiehandledare i flertalet år, en annan inte alls 

tidigare. Så utbildningsbakgrunden, tiden i Sverige och erfarenheterna av skolan och sitt 

uppdrag såg väldigt olika mellan den fyra respondenterna, vilket bidrog till intressanta 

kontraster i min studie. 

Föreställningskartor liknar tankekartor, du pekar på viktiga begrepp för att få en klar bild över 

dina teorier samt tankar. Dessa begrepp eller ”nyckelord” skriver du ner på lappar som skapar 

ett system av prioriteringar i form av en karta. Föreställningskartorna har en funktion av att 

konkretisera något stort och komplext till mindre delar.  Avsikten är således att förstå de olika 

beståndsdelarna till en förenklad verklighet som skapar mer tydlighet både för mig men även 

för mina respondenter. Föreställningskartor har ofta en stor roll i kvalitativa studier då de 

syftar till saker som förståelse, empati och flexibilitet. En tanke med föreställningskartor är 

också att respondenten ska inse sin egen roll i helheten och syn på det föreskrivna fenomenet 

som gestaltteori syftar till. Föreställningskartorna framställs i samråd mellan mig som 

intervjuare och min respondent.  
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I huvudsak så är föreställningskartor är en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder inom 

samhällsvetenskaplig forskning har fått en framträdande roll vilket (Krag, Jacobsen, 1993) 

påpekar. Huvudsaken är att hela tiden utgå ifrån respondentens förförståelse och att hela 

intervjun utgår ifrån dennes tidigare erfarenheter som (Scherp, 2003a) visar på. Min uppgift är 

alltså inte att värdera respondentens förståelse utan utgå ifrån tankarna som individen har 

byggt upp under sin tid inom professionen. Vad som är spännande med föreställningskartor är 

att försöka förstå varje individs egen förståelse av uppdraget utifrån sina egna erfarenheter. 

För att sammanfatta så handlar det inte om att försöka förstå studiehandledarens förståelse för 

eller hens uppfattning om sitt uppdrag, snarare om hens uppfattning av uppdraget baserat på 

egna erfarenheter med hjälp av tankekartorna. Där de hittar vilka viktiga begrepp som de tagit 

med sig ifrån sin erfarenhet som studiehandledare. 

Ett exempel är att i sin intervju inte nämna styrdokumenten då respondenten kan citera direkt 

från läroplanen och bygga sin förståelse på hur de uppfattat styrdokumenten. Det är inte målet 

utan målet är att höra hur respondenten uppfattat sitt eget uppdrag utifrån sina erfarenheter 

inom skolväsendet. 

4.2 Validitet & Reliabilitet  

För att kunna påvisa studiens trovärdighet vill jag hänvisa till relevansen av min information 

som jag samlat in ifrån respondenterna och visa på ett tydligt sätt hur det knyter an till mitt 

syfte och mina frågeställningar. Målet är att andra individer, företag etc. ska kunna använda 

min studie utifrån samma principer och förhållningssätt och då nå ett likvärdigt resultat som 

(Allwood & Eriksson 2010) lyfter.   

Som tidigare nämnt i min studie så har studiehandledaren en roll som påverkar samhället i 

stort i synnerhet gällande migration. Det är en stor motivationsfaktor för mig som sporrar mig 

till att försöka belysa situationen på ett konkret sätt som kan härledas till hur den rådande 

situationen ser ut. Med öppna frågor och ett tydligt ramverk via främst tankekartorna är min 

förhoppning att ge en så riktigt bild av verkligheten som möjligt. 
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Den interna validiteten har jag försökt säkerhetskälla genom att utgå ifrån frågor som ger 

tydliga svar som ofta härleds till personliga erfarenheter vilket gestaltteorin knyter an till, men 

även frågor som är specifika kring just sin skola som studiehandledaren i fråga på. En annan 

aspekt som bör belysas gällande den interna validiteten gäller respondenterna och deras svar. 

(Allwood & Eriksson 2010) lyfter huruvida du som forskare bör diskutera och återkoppla till 

respondenten. I min studie har jag valt att just återge för respondenterna om deras åsikter 

stämmer utifrån hur jag tolkat just deras åsikter.  

Inte minst med tanke på att svaren, begreppen m.m. varierar från person till person. En annan 

aspekt av det hela lyfter (Allwood & Eriksson 2010) nämligen att det kan uppenbara sig en 

situation där respondenten har en åsikt som den behöver hjälp med att få fram, den kan vara 

omedveten om att den har en sådan åsikt. I en kvalitativ studie, i samtalet som sådant finns 

alla möjligheter att göra detta utan att ”ta orden ur munnen på respondenten”. Det är en 

förhållandevis enkel metod, men viktigast är att den utgår ifrån tidigare erfarenheter och 

uppfattningar hos respondenten.  Således är risken minimal för respondenten att ha ”fel” i sin 

beskrivning av sin verklighet. I min studie har jag valt att intervjua fyra olika respondenter på 

två olika skolor i en medelstor kommun.  

En aspekt av intervjuer och kvalitativa studier är att resultaten kan till viss del formas av 

respondenternas ”dagsform” och även ovana med dessa typer av studier. Dessa typer av 

”brus” som (Allwood & Eriksson 2010) resonerar kring är något att ta i beaktande då det kan 

påverka resultaten. Tankekartorna hjälper dem i denna process som de ofta inte är vana vid att 

beskriva vilket också framkom i intervjuerna. Som hjälpmedel upplevdes tankekartorna som 

gynnsamma för respondenterna för att avgränsa sina svar och hålla sig till ämnet som är 

viktigt för reliabiliteten. Respondenterna behövde verkligen få ge sin bild kring de jag frågade 

om. De hade inte fått göra det på det här sättet tidigare och var mer än villiga på att ställa upp 

för att hjälpa till att skapa klarhet inom yrket. 
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Men detta skapade även en del bekymmer då jag fick flertalet gånger vara noggrann med att 

respondenterna skulle hålla sig till frågan i synnerhet en respondent. Det fanns som jag 

upplevde det många tankar som behövde komma ut i och med det blev strukturen vissa gånger 

lidande, då jag fick gå in och stävja. Med den teoretiska utgångspunkten jag har i min studie 

och utifrån mina frågeställningar var en kvalitativ studie en bättre väg att gå. Trovärdigheten 

bakom mina respondenters svar behöver vara korrekta då det är en så pass stor del av studiens 

innehåll.  

4.3 Forskningsetik 

Som forskare bör du alltid ha ett etiskt förhållningssätt oavsett vilka metoder du använder dig 

av. Diverse etiska och moraliska ställningstaganden måste du som forskare ständigt ta under 

processens gång. Lyckligtvis finns det hjälp att få kring var gränserna går då ofta ens egna 

personliga tolkningar kan vara godtyckliga. 

I denna studie kommer jag att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet (2014).  En rapport som på 

ett kort och konsist sätt innefattar alla de viktiga elementen som ingår i en forskningsetiskt 

riktig studie. Studien utgår ifrån intervjuer och då handlar det allra främst om att informera 

respondenterna om villkoren för deras medverkan samt deras roll i studien. Respondenterna 

ska även samtycka till sin medverkan med allt som det innebär. Det kan låta abstrakt men det 

finns tydliga etiska riktlinjer som du måste förhålla dig till för att legitimera din forskning.  

Sammantaget kommer inte min studie att pröva min egen forskningsetik speciellt mycket i 

förhållande till andra studier som behandlar djurförsök, psykiska eller fysiska påfrestningar 

för individer. Med det sagt så alldeles oavsett vad ens studie handlar om så är det dock viktigt 

att vara noggrann med sin forskningsetik När det gäller forskningskravet som Vetenskapsrådet 

(2014) resonerar om så är det oerhört relevant att min forskning avser att förbättra kunskaper 

kring någonting som är viktigt för skolutveckling. Det handlar i stora drag om min vilja att 

bidra till att skapa kunskap, utveckla och förbättra utbildningsväsendet. 
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Vilket bör vara utgångspunkter för all forskning som görs. Att försöka bidra med kunskap och 

insikter som kan bidra till ett bättre samhälle att verka i. Min avsikt i mina intervjuer är att 

tydligt framföra det för mina respondenter vilket också Vetenskapsrådet (2014) hänvisar till. 

(Krag, Jacobsen 1993) påpekar det som respondenten behöver informeras om inför 

intervjutillfället. Något viktigt som påpekas av (Krag, Jacobsen 1993) är också att 

respondenten bör veta syftet med studien och sin roll men inte nödvändigtvis budskapet som 

studien ska förmedla.  

Det gäller att hålla isär dessa begrepp när man delger informationen för respondenterna. När 

all information delgivits är det av stor vikt att respondenterna känner till samtycker och förstår 

sina rättigheter kring sin medverkan i studien. Under intervjuernas gång ska de alltid kunna 

avbryta sin medverka utan repressalier.  

Vetenskapsrådet (2014) påpekar även vikten av att de intervjuades personuppgifter inte 

framkommer på något sätt. Svaren ska givetvis inte kunna härledas till särskilda personer som 

kan skada dem på ett negativt och påverka dem på ett negativt sätt. Min intention är givetvis 

att endast jag har fulltständiga uppgifter om dem och att det inte framgår på något sätt i det 

offentliga rummet. Både för deras egna ryktes skull som tidigare nämnt men också för 

seriositeten och validiteten av min egen studie. För att de tillfrågade ska känna sig trygga med 

att svara på mina frågor och vara säkra på att deras personuppgifter inte blir offentliga 

kommer jag även att vara tydlig med att uppgifterna jag får endast ska användas i min studie.  

5. Resultat och analys 

Följande frågor ställdes under intervjuernas gång.  

1. Vad har ni fått för direktiv kring hur ni ska arbeta?  

2. Hur arbetar ni (hur kan en arbetsdag se ut)?   

3. Hur anser du att studiehandledningen fungerar på just din skola? 

4. Vad är bra respektive vad skulle kunna göras bättre?   
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I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för mina resultat dvs. beskriva den data jag fick 

ifrån mina informanter. I resultatbeskrivningen beskriver jag endast resultaten som sådana för 

att i resultatanalysen analysera informationen. För att strukturera upp resultatbeskrivningen 

kommer jag i resultatbeskrivningen utgå från mina frågeställningar för att sedan gå igenom en 

fråga i taget och där visa vad alla respondenter sa och tyckte om frågan. I analysen är min 

avsikt att visa på om det finns liknande svar och teorier bland respondenterna. 

5.1 Resultatbeskrivning 

I följande avsnitt beskrivs resultaten som jag fick ifrån mina respondenter under intervjuernas 

gång.  

5.1.1 Information från ledning/lärare 

Den första frågan avser att visa vilken information studiehandledarna fått ifrån ledning samt 

lärare. Resultaten som redogörs i denna fråga är tydliga. Studiehandledarna, det vill säga 

respondenterna, beskriver hur de inte fått speciellt mycket underlag ifrån lärare och ledning på 

skolan. Vissa mer än andra men överlag har de fått väldigt lite om ens någon information om 

sitt uppdrag det vill säga vad de ska göra och vad de går ut på till exempel.  En nämner att 

rektor hade frågat honom ”ja vad innebär det för dig?” & ”ja hur vill du göra?” vilket är 

ganska talande.  

Studiehandledarna beskriver att de ofta får finna egna vägar att anpassa sig och hitta sin roll 

inom skolans organisation eller arbetslag och arbeta med eleverna på sitt eget sätt som de 

själva finner är lämpligast. De beskriver att det handlar mycket om erfarenhet och att med 

tiden så inser man sin roll i helheten, men att det kan ta tid beroende på vilka pedagoger de 

arbetar med då olika pedagoger är olika samarbetsvilliga. De här sakerna är då en konsekvens 

på grund av de inte fått information alternativt lite information från lärare och ledning.  
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5.1.2 Arbetet som studiehandledare 

De olika respondenterna beskriver sitt arbete på liknande sätt trots att de uppskattar vissa 

förmågor olika mycket. De beskriver att arbetsuppgifter och arbetet kan se olika ut men att det 

i grunden handlar om att vara språkstöd och hjälpa och stötta med språket. De beskriver hur 

de uppe i klass ibland och att de hjälper eleverna på flera olika plan med olika saker.  

De nämner att i det tidiga skedet i sin yrkesutövning så handlar det allra mest om 

översättningen. Men att det med tiden dock handlar om andra bitar också såsom sociala 

frågor, stöd samt föräldrakontakt m.m. En respondent nämnde att ett viktigt arbete som han 

gör är att vara en bro mellan skolan och föräldrarna, han tryckte på föräldrakontakten som en 

viktig uppgift. 

Samma respondent nämner även vikten av att arbetet planeras och struktureras upp bra. 

Många talar även om det beror på hur eleverna bemöter dig som studiehandledare och vilket 

förtroende de har till dig. Majoriteten nämner också vikten av att hela tiden prata med eleven 

och anpassa sig efter deras nivå som de befinner sig på. En beskriver hur man är i ett 

”mellanläge” det vill säga en länk mellan eleverna och lärarna och det kan vara tufft ibland, 

samma respondent nämner även att identitetsfrågan kring nationaliteter kan vara tuff att 

handskas med.   

5.1.3 Studiehandledningen på sin skola 

Respondenterna är på det stora hela tillfreds med hur studiehandledningen fungerar på sin 

skola. De nämner de positiva sakerna som kontakten med eleverna och hur de hittat in i sin 

roll som de har nämnt i tidigare svar. De nämner hur de tillsammans arbetar på ett sätt de 

upplever som positivt. Respondenterna understryker också att det är en process som tar lång 

tid. De nämner också att det går bättre och bättre dvs. att personer som arbetar både på skolor 

men också politiker och andra inom skolsektorn börjar involvera sig och börjar förstå  vad 

studiehandledningens roll innebär. De påpekar hur det går i rätt riktning kring hur en 

studiehandledare enligt deras egen tolkning ”ska arbeta” men att det finns fortfarande bitar att 
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arbeta med, som struktur, tydligheten och modeller t.ex. Studiehandledarna talar om diverse 

olika erfarenheter med olika människor i skolväsendet som har gett dem olika insikter under 

resans gång, men flera av respondenterna nämner att samarbetet med pedagogerna allt som 

oftast fungerar bra. 

De är också tydliga med att hur de mottags och värdesätts handlar väldigt mycket om hur 

pedagogerna och arbetslagen hanterar och ser på studiehandledaren. Alltså både respekten för 

yrket som sådant men också personkemin. En respondent nämner att det beror på hur kunnig 

studiehandledaren är kring det svenska skolsystemet och även den språkliga förmågan i 

svenska . En annan pratar som problemen som finns i svenska skolsystemet som påverkar 

skolan, när han pratar om dessa problem i skolan får han sällan gehör det känner han är tråkigt 

då han vill förändra och har mycket erfarenhet upplever han. Problemen som han beskriver 

rör allt ifrån organiseringen av nyanlända till modeller till undervisning.  

5.1.4 Positiva saker på skolan respektive negativa  

De intervjuade nämner olika saker som är positiva: vissa tycker samarbetet mellan pedagoger 

och studiehandledare är bra, vissa nämner att de har förtroende från sina elever och lärare och 

flertalet poängterar att de har ett bra ”team” som drar åt samma håll- något de tycker är av 

yttersta relevans. En studiehandledare nämner att det är fel på skolors system som helhet 

utifrån en rad faktorer, en annan respondent tycker att studiehandledarna behöver fortbildas, 

träffas och lära sig av varandra, för att få upp yrkets status. 

Någon nämner att de bör uppskattas mer och få förståelse för sin speciellt sin roll med 

eleverna där de har en viktig roll enligt respondenten. Samma respondent är tydlig med att 

skolan verkligen måste välja ut en lämplig person som man satsar på och tar vara på den 

kompetensen den personen och inte bara anställer någon för att det ”ser bra ut”. Överlag var 

det negativa saker som de ofta ser som ett större problem än skolan i sig, snarare syftar det på 

större strukturella problem inom skolans värld. 
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Det är svårt att ta på konkreta åtgärder snarare upplever jag att kritiken är riktad mot 

ledningens bristande styrning, men även de stora skillnaderna som skolor och pedagoger har i 

sin pedagogik. Svaren är väldigt olika men de tycker ofta samarbetet är bra och vissa känner 

att de skulle behöva uppskattas lite mer. Vissa ställer sig positiva till skolans system fast vissa 

är tydliga med att påpeka de många brister som de upplever att systemet har.  

5.2 Analys utifrån resultaten 

I följande del är min avsikt att reda ut vissa gemensamma saker som respondenterna nämner 

som jag finner intressanta för min studie utifrån mina teoretiska utgångspunkter samt syfte. 

Ofta går de olika utgångspunkterna som jag analyserat ihop med varandra. Fyra saker som 

flertalet av respondenterna nämner kommer jag välja att lägga extra fokus på vilket 

framkommer i min rubriksättning.   

5.2.1 Kommunikation och samarbete  

Majoriteten av respondenterna pratar om vikten av att ha en god kommunikation och 

samarbete med personalen de arbetar med dvs. lärarna. När det gäller just kommunikation 

mellan de olika parterna på skolan så är det paradoxala med detta dock att de intervjuade 

också tydligt påpekar hur de fått bristfällig information ifrån ledning och personal om hur de 

ska arbeta. Men de upplever ändå allt som oftast att samarbetet fungerar bra och att de arbetar 

ihop och drar åt samma håll. Det verkar alltså som att kommunikationen inte har fungerat utan 

hinder i de allra flesta fallen även om det finns avvikelser. Samarbetena och hur de fortlöper 

är också någonting som respondenterna talar om som en viktig del av deras arbete, även 

(Bunar, 2010) nämner det som en central faktor för att nå skolutveckling. Likaväl så 

framhäver Skolverket (2015) detta som en framgångfaktor. 

Det intressanta är att de olika respondenterna har väldigt olika syn på sin egen roll och vad de 

ska få ut av detta samarbete. Min tes är att detsamma gäller lärarna själva vilket säkerligen 

kan skapa oklarheter sinsemellan de båda parterna speciellt när inte rektorn har ett uttalat mål 

med vad studiehandledningen innebär.  
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Somliga nämner hur de inte blir tillräckligt uppskattade å andra sidan säger andra att det 

fungerar utmärkt. Men det är tydligt att de olika respondenterna förväntar sig olika saker utav 

samarbetet, vissa är mer självgående än andra gällande sitt eget arbete. Ledningens roll i dessa 

processer framkommer ofta hos respondenterna.  

5.2.2 Finna sin roll i helheten 

Att finna sin roll och hitta rätt i relation till helheten är något som de svarande beskriver 

tydligt. Med tanke på den lilla information de fått som beskrivet i förgående stycke så får de 

själva skapa sin egen uppfattning om vad deras roll är och innebär många gånger. Vilket av 

uppenbara skäl kan vara nog så svårt. Skolor är en speciell arbetsplats utifrån många aspekter 

men en av dem stora utmaningarna är att skapa en helhet som alla känner att de har en del av. 

Kompetens, utbildning, erfarenheter och referensramar varierar ordentligt både hos lärare men 

likväl hos eleverna. Det gör det svårhanterligt. När man utöver det ofta inte har en ”formell 

akademisk utbildning” och ens yrke är lite abstrakt uppstår ofta friktion. Vilket inte är så 

märkligt och utifrån mina svar så krävs det tålamod för att finna rätt. 

Respondenterna beskriver hur det tar tid men att man ”hittar rätt” efter ett tag.  Hittar rätt i sitt 

förhållningssätt till eleverna, lärarna, rektorerna och föräldrarna.  Skolverket (2015) beskriver 

vad en studiehandledare ska uppfylla för diverse krav i sin roll. Det är en ganska komplex roll 

att ha, än mer intressant är hur man ska veta vilka kriterier man ska uppnå när man inte har 

fått några specifikationer av rektor eller ledningen. Min teori utgår just från sin egen roll som 

studiehandledaren i detta fall bör finna i verksamheten. Samtliga beskriver på ett imponerande 

sätt hur de handskas med att hitta sin roll i verksamheten och hur viktig det är att vara just en 

helhet ett team som drar åt samma håll. Hur man kommunicerar och samspelar är centralt som 

nämnt i förgående stycke. Det handlar också om hur man ser på yrket, vilka förväntningar och 

mål har en studiehandledare. Mycket av de bekymren och friktionen som uppstår där går ut på 

otydligheten kring vad en studiehandledare är och ska göra. 
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Vilka riktlinjer har denne person har att rätta sig efter?  Det gör ju inte saken lättare att få 

väldigt få eller inga direktiv från ledningen då heller.  

5.2.3 Elevernas förtroende och behov   

 ”Studiehandledning på modersmålet kan bli ett effektivt stöd om den planeras och genomförs 

med utgångspunkt i elevens behov och lärarens planering i det aktuella ämnet” påpekar 

Skolverket (2015). Den här insikten har många av mina tillfrågade personer också förstått och 

pratar mycket om. Många av de tillfrågade svarar just att det är viktigt att hela tiden känna av 

och förstå vilken nivå eleven ligger på, vilka behov den har och inte minst att vinna över deras 

förtroende för att skapa tillit. Inte minst med tanke på de stora skillnaderna som finns mellan 

eleverna.  Även Skolverket (2012) pekar på att utgå ifrån behoven och rådande förutsättningar 

istället för struktur, organisation, resurser och engagemang i organisationen. I studien har man 

undersökt flera olika skolor och hur de arbetar med studiehandledning.   

Min teoretiska utgångspunkt bygger dock på inte på denna argumentation. Mina 

respondenters svar skiljer sig dock mycket i hur pass mycket de nämner just dessa viktiga 

faktorer som organisationen måste ha. Vissa beskriver att det sköts dåligt och att det påverkar 

deras moral och arbete avsevärt, medan vissa inte verkar avsevärt påverkade av detta utan gör 

det bästa för att vinna elevernas förtroende och utgå ifrån elevens behov alldeles oavsett. 

Personlig lämplighet, erfarenhet och utbildning är de avgörande faktorer. 

Sammanfattningsvis så handlar analysen om att flertalet av studiehandledarna påpekar vikten 

av att utgå ifrån elevens behov och att få förtroende från dem. Vissa pratar om hur bristen på 

stödet från helheten påverkar deras möjligheter att göra detta. Vissa anser inte att det påverkar 

deras arbete. Det intressanta är att de mönster man kan se handlar främst om hur 

anpassningsbara respondenterna är. De faktorer som tycks vara mest avgörande i de svar jag 

får handlar om personlig lämplighet, erfarenhet och utbildning. Men också hur pass väl 

förtrogna de är med svenska samhället, svenska språket och svenska skolan.  

 



 

21 

 

5.2.4 Fortbildning 

Något som framkommer av respondenterna är behovet av fortbildning. Vissa nämnde hur 

lärarna har läslyftet och att de hade uppskattat något komplement till det. För att lära sig av 

varandra och lära sig mer om yrket. Andra nämnde att någon typ av samverkan och 

nätverksträffar för att utbyta erfarenheter hade varit att föredra för att lära av varandra. Det är 

inte så förvånande egentligen att de nämner detta då det inte fanns några ordnade former av 

fortbildning på någon skola. En respondent nämnde att de hade fått en typ av utbildning vid 

läslyftet men att det var en lärare som tagit det initiativet och inte hela verksamheten. 

Detta uppskattades och en annan respondent upplevde att det behövs för att styrka statusen av 

professionen. Endast en respondent har en formell akademisk utbildning och då är det inte så 

konstigt att det finns ett behov och efterfråga av bildning. Självklart gynnas yrket av att träffas 

och fortbildas, jag upplever det som väldigt märkligt att inte verksamheten använder dessa 

resurser och kompetens mer än vad man gör.  Demokratiperspektivet och att få ut mesta 

möjliga gäller inte bara elever inom skolans värld utan även personalen som arbetar i skolan. 

6. Diskussion 

Studiens syfte har varit att med hjälp av studiehandledares svar på särskilda intervjufrågor 

skildra deras verklighet. Med hjälp av kvalitativa metoder i form av intervjuer. Resultaten 

visar på en intressant bild som ger en del svar men också en del frågor. I min diskussion 

vill jag knyta an till resultaten genom att kritiskt diskutera dem i förhållande till min teori 

och tidigare forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Resultaten speglar en verklighet som jag tror många som dagligen i skolan känner igen sig i. 

En komplex verklighet där en bristande styrning skapar oklarheter kring vilken roll 

pedagoger, modersmålslärare etc. har i verksamheten. Sakerna som respondenterna nämner är 

egentligen inga hemligheter eller förvånande aspekter utan det är centrala faktorer som är 

avgörande för skolutveckling. Behovet av fortbildning, att utgå ifrån elevernas behov, att hitta 

sin roll i helheten samt vikten av kommunikation och samarbete är något de flesta inom 

skolans verksamhet skulle kunna ställa sig bakom som viktiga komponenter för en lyckad 

undervisning. De här resultaten ger en indikation av att studiehandledare har liknande 

erfarenheter som pedagogerna. Utmaningarna som (Bunar, 2015) beskriver kan då blir lite 

lättare att förhålla sig till och åtgärda. 

 Andra alternativet att se på saken är att skolans strukturella dillemman som (Bunar, 2015) 

syftar till inte tillåter studiehandledare att nå sin fulla potential, vilket givetvis är en sak som 

vi inte har råd med. Inte bara med tanke på att situationen som (Bunar, 2015) beskriver utan 

även ur ett större integrationsperspektiv. Att använda och få ut människors fulla potential och 

kompetens på rätt sätt är en av alla utmaningar både skolan och samhället står inför, inte minst 

när det gäller nyanlända elever och individer. 

Således bör vi alltid sträva emot att skolan ska spegla det samhälle vi vill leva i. Det borde 

ligga i skolors intresse att se till så att de finns så pass kompetenta medarbetare som möjligt 

som utvecklar eleverna till att nå sin fulla potential.  Utifrån min teori som handlar om hur 

delarna förhåller sig till helheten så kan jag med facit i hand påstå att den är till stora delar 

bekräftad. Resultaten visar att delarna/ komponenterna försöker hitta rätt i helheten och finna 

sin plats i densamma. Som framgår av resultaten så har varje studiehandledare blandade 

upplevelser och erfarenheter ifrån sitt arbete som studiehandledare. Vilket speglar det som är 

en styrka men också en problematisk aspekt inom skolväsendet. Nämligen den mångfald som 

finns inom skolan, hur vi ser på vårt uppdrag på olika sätt och inte minst hur våra erfarenheter 

och referensramar bidrar till olika bild av verksamheten. 
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Vad som också framgår är att olika studiehandledare har tagit till sig olika mycket och det 

beror mycket på hur de upplever sitt uppdrag, vilka erfarenheter och kunskaper de har sedan 

tidigare.  Denna information ger en tydlig indikation om att de tydligt inser att de är en del av 

helheten dvs. en av huvudteserna inom gestaltteori. Kommunikation och samarbete viktiga 

komponenter för en lyckad studiehandledning kan också gälla kontakt med vårdnadshavare 

vilket endast en respondent nämner som en betydande del av hans uppdrag. Vikten av detta 

samt bristen på detsamma nämner (Bunar, 2015). Kommunikationen och samarbetet mellan 

de olika parterna inom skolan är något som alla delar inom skolans verksamhet påverkas av. 

Det här är något man skulle behöva titta på än mer, hur studiehandledarens kontakt med 

vårdnadshavarna påverkar skolgången för den nyanlända eleven. 

Resultaten indikerar samt motiverar mig själv till att i min egen yrkesroll försöka sträva emot 

modeller och arbetssätt som gynnar barn med annat modersmål än svenska. De insikter som 

jag nått under studiens gång har bidragit till detta genom att synliggöra det som krävs för att 

nå dit. Det är något jag kommer bära med mig under min yrkespraktik att än mer tydligt 

arbeta emot bra samarbeten med studiehandledare så att vi tillsammans gör allt vi kan, för att 

tillsammans nå så goda resultat som möjligt för elever med annat modersmål än svenska.  

6.2 Metoddiskussion  

Bilden jag fick ofta upplevdes som aningen förskönad i och med intervjusituationen ville 

respondenterna gärna föreställa sig i bättre dager än vad som var fallet. Dilemmat som jag 

upplevde bestod till stor del i möjligheten för vissa av respondenterna att uttrycka sina åsikter 

om allt möjligt inom skolans värld som inte hörde till frågorna. 

Det märktes också att vissa inte var vana vid en intervjusituation. Förställningskartorna 

hjälpte inte heller för dessa två respondenter som det främst handlar om. I och med min teori 

jag hade samt att det var en kvalitativ studie att förhålla mig till var det då också svårt att 

”avgränsa” för mycket . En annan avvägning handlar givetvis om vilka respondenter som jag 

valde. Med facit i hand så var hälften ”lyckade” den andra hälften ”mindre lyckade”. 
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En metod som inte skulle vara lika lämplig är deltagande observationer. Det blir inte lika 

omfattande och kan inte härledas till en större helhet utan blir konkretiserat till endast ett fåtal 

undervisningstillfällen. För att få en så klar helhetsbild som möjligt bör respondenterna få ge 

en mer omfattande och nyanserad bild. Inte minst när det gäller sin egen syn på professionen 

där deltagande observationer inte fungerar som en metod av uppenbara skäl. Enkäter, en 

annan metodologisk ansats finner jag också vara mindre lämplig i förhållande till mitt syfte 

och mina teoretiska utgångspunkter. Visserligen har jag då möjlighet att nå fler individer men 

kan inte ”djupdyka” lika mycket vilket väger tungt. Risken att jag prioriterar kvantitet för 

kvaliteten är en risk jag inte är villig att ta. 

Det här dilemmat beskriver även (Krag, Jacobsen, 1993). I min intervjuframställning avser jag 

att använda föreställningskartor som bygger på problembaserad utveckling samt ett 

gestaltteoretiskt förhållningssätt vilket (Scherp, 2003b) beskriver. Metoden syftar till att 

intervjuaren ska få en så tydlig bild som möjligt av respondentens föreställningar kring ett 

dilemma.    

Det är en risk när det gäller kvalitativa studier och något man måste vara medveten om. Min 

teoretiska utgångspunkt fungerade utifrån de resultat jag fick vilket var glädjande. Det gav 

mig goda förutsättningar att kunna knyta ihop min metod med mina frågeställningar.  

Sammanfattningsvis så var metoden bra utifrån syfte, frågeställningarna och teoretiska 

utgångspunkten men resultaten var aningen förskönade av vissa respondenter. Men med tanke 

på mina tidigare erfarenheter och referensramar är jag ändå nöjd med mitt metodval.  

6.3 Sammanfattande diskussion, slutsatser och vidare 

forskning 

Att nå till någon typ av konsensus eller slutsats gällande en studie som undersöker så pass 

komplexa och stora saker är svårt. Mitt syfte var att försöka skapa en bild utifrån 

studiehandledarens vardag och arbete, utifrån min teoretiska utgångspunkt. 
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Det finns stora brister inom organisering av studiehandledarens roll och verkan i skolan, 

vilket påverkar dennes möjligheter till att utveckla de nyanlända eleverna. Likaså har de svårt 

att hitta sin roll i helheten, även om det märks att i fallen då skolorganisationen aktivt arbetat 

med studiehandledarna har de haft det lättare att ”hitta rätt” även om det varierar mycket 

beroende på utbildningsbakgrund, tid i Sverige, personlig lämplighet, samt tidigare 

erfarenheter. Givetvis är detta inte optimalt och jag upplever även att studiehandledarna själva 

saknar både kompetensen och andra erfarenheter, för att kunna åstadkomma en verklig 

förändring. De saknar ofta kompetens om verksamheten, helheten och de juridiska aspekterna 

som tillhör skolväsendet. Vi kan heller inte kräva det av dem, det måste komma högre 

uppifrån. Utöver det finns det egentligen två bekymmer som gör mig bekymrad inför 

framtiden. 

Det första som bekymrar mig kanske allra mest är de många olika utmaningarna som skolan 

står inför. I dagens situation finns det flertalet områden som rör skolutveckling som behöver 

ses över och som debatteras flitigt. Det fria skolvalet, rektors kompetens, lärarbristen är några 

exempel. Det som oroar mig är att utvecklingen av studiehandledare och deras roll riskerar att 

hamna långt ner i rangordningen och inte något som det talas om. Det finns många saker att 

prioritera men i dagsläget verkar inte studiehandledningens roll vara en av dem. Rektorernas 

och ledningens kunskapsbrist är något jag nämnde flyktigt under förgående stycke. Det 

framgick att flertalet inte besitter den kompetens som är absolut nödvändig för att kunna 

hantera de stora utmaningarna som att ta emot nyanlända innebär. 

Precis som Skolverket (2015) beskriver så är flerspråkighet en resurs och mångfald berikar. 

Men olikheter i språk, kultur samt utbildningsnivå kan även skapa friktion om de inte 

koordineras på sätt så att just flerspråkigheten blir en resurs som hjälper och inte stjälper 

verksamheten.  Vilket leder mig in till nästa sak som är oroväckande nämligen att skolan har 

en central roll att spela när det gäller integration, vilket gör att hur studiehandledare arbetar 

med sina elever påverkar samhällsbilden till en grad vi ofta tyvärr inte inser. Det är således 

även i allra högsta grad en demokratifråga vilket inte ska underskattas. 
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Vidare bör ämnet absolut synas än mer även om Bunar och främst Skolverkets diverse olika 

studier beskriver fenomenet studiehandledning. Skolinspektionen har gjort flertalet 

genomlysningar också. Men att forska om studiehandledare för att första deras situation hade 

lyft deras roll och än viktigare hela verksamheten. Men då krävs också att rektorer och 

huvudmän tar del av dessa studier och implementerar dem.  Det har varit en lärorik process 

för mig och jag hoppas framöver att fler liknande studier genomförs. 

Det finns ändå de studiehandledare som klarar sitt uppdrag och anpassar sig till helheten. De 

nämner också att deras roll börjar uppmärksammas och talas om mer ute i verksamheten.  

Men vi har ett stort arbete framför och det vittnar respondenterna om. Mina insikter och 

kunskaper som nåtts under studiens gång hoppas jag kommer hjälpa verksamheterna att 

utveckla modersmålsundervisningen så att den skapar så goda förutsättningar som möjligt för 

nyanlända elever. Det är en vinst för alla inblandade som vill ha ett sammanhållet och jämlikt 

samhälle.  
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