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Introduktion till lärarhandledningen
En lärarhandledning för studiehandledare

Syftet med denna lärarhandledning är att stötta dig som studiehandledare på modersmål i ditt
uppdrag.
Lärarhandledningen beskriver arbetssätt och studietekniker som kan vara användbara under
studiehandledningslektioner och även bli modeller för elevernas egna studier. Ju fler fungerande
lärandestrategier eleverna tillägnar sig desto snabbare får de möjlighet att klara sitt skolarbete
och sina studier på egen hand.
Vi vill också visa praktiska exempel på hur Inlästa läromedel, Läromedelsguider och
Begreppafilmer från ILT kan användas i olika ämnen som ett stöd för dig som studiehandledare
och hur de kan hjälpa eleverna bli mer effektiva och framgångsrika i sina studier och i sitt
lärande.

1.2

Om Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmål är ett stöd i skolarbetet som alla nyanlända elever har rätt till.
Enligt Skolverkets riktlinjer ska den planeras utifrån elevernas behov för att eleverna ska få det
språkliga stöd som de behöver för att kunna klara av kunskapskraven i skolans olika ämnen.

Om studiehandledning på modersmål - Skollagen 3 kap.12 i §
Om kartläggning – Skollagen 3 kap. 12 c-d §
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Syftet med studiehandledningen är att:
•

•

med stöd av modersmålet hjälpa eleven att
utveckla ämneskunskaper och det svenska
språket
förmedla strategier som hjälper i skolarbetet

Alla elever i Sverige har rätt till en allsidig utbildning och
de nyanlända eleverna utgör inget undantag.
Nyanlända elever har samma utbildningsmöjligheter som
deras svenskfödda klasskamrater, men situationen som
nyanlända elever befinner sig i är mycket komplex: de
måste lära sig ett nytt språkanpassa sig till det nya landets kultur och värderingar och ta till sig
ämnesinnehållet i undervisningen enligt samma läroplan och i samma takt som sina jämnåriga
svenskfödda kamrater.
Dessutom ska nyanlända elever, precis som alla andra elever få möjlighet att lära sig att se
värdet av egna åsikter, bemöta och pröva kamraternas argument, reflektera, ställa kritiska frågor,
sovra, organisera och presentera information. De ska ha inflytande över egen utbildning och
förväntas ta allt större personliga ansvar för sina studier.
Med kunskaper och välutvecklade sociala färdigheter läggs grunden för ett aktivt liv med
möjligheter till att göra egna kloka val och att ta ansvarfulla beslut.
Vikten av studiehandledning på modersmål för nyanlända elever kan inte överskattas. En
studiehandledare som själv har gått igenom en liknande process kan som förebild göra en
enorm skillnad för eleverna genom att ha höga förväntningar, ge uppmuntran, visa vägen och
skapa sammanhang.
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ILTs verktyg hjälper till i studiehandledningen

För att stötta eleverna och studiehandledarna erbjuder
Inläsningstjänst unika verktyg – Inlästa läromedel på svenska,
Läromedelsguider till vanliga läromedel på svenska, arabiska, somaliska, dari/persiska och
tigrinja samt Begreppafilmer, översatta på ännu fler språk.
Inlästa läromedel från Gleerups, Natur & Kultur, Liber, och Sanoma, Studentlitteratur
och många andra läromedelsförlag hjälper eleverna att skapa förförståelse inför
lektionen och underlättar självstudier. Med materialet inom Begreppa – både filmer
och guider – får eleverna större möjligheter att lyckas i skolarbetet och att utveckla vardags-,
skol- och ämnesrelaterade ordförråd på alla sina språk.

1.4

Studiehandledaren och dennes uppdrag

Studiehandledarens uppdrag och insats är mycket viktig för att eleverna ska få en bra start i
skolan här i Sverige.
En studiehandledare kan, tack vare sin breda kompetens, kulturella samhörighet och sina
erfarenheter bidra till elevernas välbefinnande, höja deras studiemotivation och påverka deras
självbild i en positiv riktning. Kvalitéer som brukar utmärka en skicklig studiehandledare:
•
•
•

lösningsinriktad
samarbetsinriktad
strukturerad

•
•
•
•

flexibel
tar ansvar för eget arbete och egen fortbildning
ser flerspråkighet som styrka
resultatinriktad

I dagsläget saknas en enhetlig behörighetsgivande utbildning, även om några universitet
erbjuder kurser för verksamma och blivande studiehandledare.
Vanligtvis får en studiehandledare på egen hand skaffa sig kunskap kring hur den svenska
skolan fungerar och vad som krävs för att eleverna ska lyckas i olika ämnen. Fortbildning som
skolan kan erbjuda och det kollegiala lärandet är därför viktiga resurser för studiehandledarens
kompetensutveckling.
Förväntningarna på studiehandledaren är höga. I uppdraget ingår oftast att undervisa elever i
olika årskurser, på olika stadier, i ett flertal olika skolämnen. Med hjälp av de inlästa läromedlen,
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Läromedelsguider och filmer kan du som studiehandledare själv både fräscha upp och fördjupa
dina egna ämneskunskaper.
Boktips för egen fortbildning och kollegialt lärande:

Länk: Skolverket

Länk: Bokus

Länk: Skolverket

Länk: Skolverket

Länk: Natur&Kultur

Länk: Gothia

Många studiehandledare saknar formell lärarutbildning men deras erfarenhet av eftergymnasiala
studier kan komma väl till pass när det gäller studieteknik, minnesknep och bearbetning av stora
textmassor. Han eller hon har erfarenhet av att med förståelse ta sig igenom långa texter, hitta
svar på frågor, anteckna, sammanfatta mm.
Precis som eleverna har de flesta studiehandledare varit nybörjare i det svenska språket och
känner till de utmaningar som eleverna ställs inför. De kan dela med sig av användbara strategier
och tips, komma med praktiska råd, hänvisa till bra länkar både på svenska och på elevens
modersmål.
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Det finns alltså många likheter mellan studiehandledarna och deras elever. Men den stora
skillnaden är att eleverna måste lära sig både det svenska språket och innehållet i olika
skolämnen SAMTIDIGT.
Vuxna språkinlärare har oftast ett välutvecklat ordförråd på sitt modersmål och behöver därför
”bara” lära sig vad motsvarande begrepp heter på svenska. Nyanlända barn och ungdomar kan
vara för unga för att ha fått kunskap om och lärt sig ord för olika företeelser på modersmålet. I
skolan behöver de därför hjälp att förstå innehållet i SO, NO och andra ämnen på sitt modersmål
för att kunna överföra denna kunskap till svenska. Deras ämnes- och språkutveckling behöver
ske parallellt.
Därför behöver studiehandledarens verktygslåda innehålla flera alternativa och effektiva verktyg
som går att anpassa efter olika åldrar, ämnen och gruppstorlekar. Här är några exempel på vad
eleverna kan behöva stöttning kring:
Strategier för förståelse och
självkontroll

Förklaringar

Genomgångar

hur gör jag när jag inte
förstår?

vid genomgångar i
klassrummet

svenska skolsystemet

genrerelaterade lässtrategier

instruktioner till uppgifter

bearbetning av texter

läromedlens innehåll och
uppbyggnad

läroplan och kursplaner
värdegrund och ansvar

anteckningsteknik

kognitiva förmågor och
betygskriterier

ordlistor digitalt/analogt

vikten av icke-kognitiva förmågor

studieteknik

IKT-verktyg för
sammanställningar,
sammanfattningar och
ordinlärning

hitta, använda och referera till
tillförlitliga informationskällor
kontrollstrategier för att
övervaka sina framsteg
(frågor, checklistor)

Inlästa läromedel
Begreppa
skolans lärplattform
skolans skrivna och oskrivna
regler

8

Datum
2020-11-27

Strategier för förståelse och
självkontroll

Förklaringar

Sidan
9 av 56

Genomgångar

information från olika aktörer ute
i samhället
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I vilken omfattning och på vilket sätt olika verktyg kombineras skiljer sig från lektion till lektion.
Det avgörs av ämneslärarens och studiehandledarens gemensamma bedömning av elevens
behov.

Exempel:
Elev 1 kan behöva:

•

•

skapa sig en översiktlig förståelse för ett nytt avsnitt i ett läromedel (i
bok- eller digitalform): hur det är uppbyggt, vilka delar det består av,
vilka frågor man kan få svar på och vad man ska kunna när man är klar
strukturera upp informationen grafiskt och anteckna de viktigaste
begreppen

Elev 2 kan behöva:

•
•
•

få kunskap om textens genre, dess språkliga och strukturella drag för
att så småningom kunna skapa egna texter inom samma genre
skapa en tidslinje
gå igenom hur man bearbetar en text på dator

En grupp av elever som får studiehandledning samtidigt och där eleverna har
kommit olika långt både i språket och i sin förförståelse av ämnet, kräver ännu
noggrannare planering och ännu mer genomtänkta val av arbetsformer.

I detta fall behöver studiehandledaren göra individuella anpassningar samtidigt
som man skapar gemensamma referensramar och förståelse för
ämnesinnehållet. Det kan vara lämpligt att inleda tillsammans, att i samtalsform
bygga upp en gemensam grund och låta eleverna skapa sig en överblick i
ämnet genom att tillsammans göra en tankekarta/presentation/tabell/VENNdiagram samtidigt som eleverna för individuella anteckningar och ordlistor.
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Samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare – en
förutsättning för en effektiv studiehandledning

Ansvaret för undervisning, anpassningar och bedömning ligger på ämnesläraren/klassläraren.
Studiehandledarens roll är att i samarbete med läraren stötta elevens språk- och
kunskapsutveckling.
För att studiehandledningen ska vara effektiv behöver den utgå från kartläggningens steg 1 och
2 som innehåller viktig information om eleven kring bland annat:
•

tidigare skolgång
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Dessutom behöver studiehandledning
följas upp, utvärderas och justeras
utifrån elevens successivt förändrade
förutsättningar. Det kan handla om att
byta ämne som eleven får stöd i eller
tvärtom, satsa på att göra ämnet ännu
begripligare.
Här är ett förslag på hur ett enkelt
gemensamt planeringsdokument kan
utformas.
Undervisning och lärande fungerar bäst
när det är väl organiserat, när det finns
tydliga mål och tydliga vägar som leder
mot målen. I avsnittet 3 - Planering av
en studiehandledningslektion - visar vi
ett exempel på lektionsupplägg som
förutsätter ett bra samarbete mellan studiehandledaren och ämnesläraren.
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2 Olika typer av studiehandledning
Detta avsnitt handlar om hur du som studiehandledare kan tänka kring organisering av
studiehandledningen.

Studiehandledning på modersmål kan ges
UNDER, INNAN eller EFTER
elevens lektion tillsammans med sin klass.
Som i all övrig undervisning behöver upplägget vara flexibelt och anpassas efter
enskilde elevs behov.

2.1

Studiehandledning INNAN ämneslärarens lektion

Den mest effektiva studiehandledningen för elever med svaga ämneskunskaper är den som sker
innan ämneslärarens lektion. Eleven kan förberedas och få förförståelse för ett nytt område
genom att få viktiga begrepp och sammanhang förklarade för sig. Det gör att eleven mer aktivt
kan delta i lektionen: ställa frågor till läraren, samarbeta med klasskamrater och genomföra
laborativa inslag.
Ett av målen med studiehandledningen är att eleven ska få strategier för att klara sitt skolarbete
på egen hand. Ett sätt att komma dit är att uppmuntra eleven att göra allt mer förarbete innan
han eller hon träffar sin studiehandledare. Det kan handla om att lyssna på Inlästa läromedel eller
Läromedelsguiden hemma, se på Begreppafilmen, plocka ut nya ord ur texten och översätta
dem, försöka svara på frågor, göra en sammanfattning samt träna på att använda olika
lässtrategier och anteckningstekniker.
Studiehandledning INNAN ämneslärarens lektion passar:
•

när elevens språk- och/eller ämneskunskaper inte räcker till för att hen på egen hand
ska kunna förstå och följa med i undervisningen utan behöver hjälp med förförståelse
inför kommande lektionen

•

när eleven ska delta i ett grupparbete och behöver noggrann genomgång av
rollfördelningen och förförståelse för hur hens del kommer att bidra till helheten

•

inför en praktisk aktivitet, t. ex. en laboration eller ett slöjdarbete som kräver noggrann
genomgång av säkerhetsregler
inför en utflykt eller ett studiebesök för att eleven ska förstå vad som kommer ske och få
ut så mycket som möjligt av det

•
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eleven har möjlighet att ställa
personliga frågor
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Utmaningar:
•
•
•

kräver ett nära samarbete mellan
studiehandledaren och ämnesläraren
kräver omfattande förberedelser från
studiehandledarens sida när det
handlar om avancerat ämnesinnehåll
avsaknad av ett bra samarbete och
samplanering kan innebära att
studiehandledaren blir tvungen att
genomföra en oförberedd lektion
som lätt kan förvandlas till ren
översättning då innehållet kommer
att vara nytt både för
studiehandledaren och eleven.
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2.2 Studiehandledning UNDER ämneslärarens lektion
Studiehandledning UNDER ämneslärarens lektion passar:
•
•

när eleven är helt ny i Sverige
när du får en ny elev och behöver lära känna både eleven och ämnesläraren

•
•

när du behöver veta hur ämnesläraren organiserar arbetet
när du som studiehandledare själv är ny och behöver lära dig mer om den svenska
skolan och om lärarens arbetssätt
under laborationer och andra praktiska inslag om eleven har svårt att klara av dem på
egen hand

•

Fördelar:
•
•
•
•

ditt stöd kan skapa trygghet
eleven får simultan översättning
och praktisk hjälp
eleven känner sig sedd
speciellt yngre elever brukar
uppskatta att det finns någon
bredvid som förstår deras språk

Utmaningar:
•

•
•
•

•
•

det kan bli ett störningsmoment för
andra elever när några samtalar under
lektionen, särskilt om flera
studiehandledare är där samtidigt.
äldre elever brukar tycka att det är
pinsamt
eleven får ingen egen tid för att ställa
frågor till studiehandledaren
tiden räcker inte till för att introducera
ett bra arbetssätt, studieteknik eller
förklara grammatik eller regler i
svenska språket.
svårt att använda IKT, att se på filmer
och lyssna på inlästa läromedel från ILT
stor risk för att studiehandledningen
begränsas till ren översättning.
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2.3 Studiehandledning EFTER ämneslärarens lektion
Studiehandledning EFTER ämneslärarens lektion passar:
•

när eleven kan så mycket svenska att hen kan ta till sig undervisningen och föra
anteckningar i klassrummet, men kan behöva hjälp med att reda ut oklarheter

•
•

när eleven är självgående och kan styra över innehållet i studiehandledningen
efter ett prov för att gå igenom ämneslärarens kommentarer
Fördelar:
•
•

eleven äger sitt lärande
eleven kan känna sig trygg
med att kunna få hjälp vid
behov

Utmaningar:
•

•
•

studiehandledaren behöver vara
observant och beredd att ändra
utformningen av sitt stöd om det visar sig
att svårighetsgraden ökar
att våga lämna över ansvaret till eleven
risk finns för att studiehandledningen
förvandlas till läxläsning och då gäller det
att minnas att det är ELEVEN som ska
arbeta
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3 Planering av en studiehandledningslektion
För att studiehandledarens lektion ska vara maximalt effektiv behövs en väl genomtänkt
planering som innehåller tydliga mål, genomtänkta anpassade arbetssätt och effektiva strategier.
Efter avslutat studiehandledningslektion ska eleverna ha fått ÄMNESKUNSKAPER (fakta och
begrepp ur Centralt Innehåll) och förståelse för de FÖRMÅGOR (kunskapskrav) som är knutna till
aktuellt arbetsområde.
Här är ett exempel på hur en studiehandledare kan strukturera sin lektion, och även tänka kring
sitt för- och efterarbete.

Gå igenom ämneslärarens planering, läromedlet och andra resurser (ILT,
Begreppa, Youtube…)
Förbered samtalsfrågor för att ta reda på elevens förkunskaper om ämnet.
Bestäm vad vill du att eleven ska ha lärt sig, förstått och klarar av när lektionen är
avslutad

Studiehandledarens
förberedelse

•
•
•

vilka fakta och begrepp (Centralt innehåll)
vilka förmågor (Kunskapskrav)
vilka strategier/verktyg

Använd gärna Läromedelsguider och filmer för att
fräscha upp dina egna kunskaper i det aktuella
arbetsområdet.

UPPSTART

ARBETE

• Repetera begrepp från förra lektionen
• Förklara målet med lektionen och hur ni ska arbeta
• Lägg in det Inlästa läromedlet och/eller Läromedelsguiden från ILT i elevens
bokhylla och försäkra dig om att eleven klarar av att använda den.
• Samtala kring temat på modersmålet med stöd av pedagogiska frågor som du
förberett. Komplettera med Begreppafilmer på området.
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Om förkunskaper finns

Om förkunskaper saknas

bearbeta nytt innehåll så som du
planerat

skapa förförståelse

• Titta på Begreppafilmen och gör tillhörande quiz
• Låt eleven föra ordbok och göra anteckningar
• Låt eleven besvara ev. frågor först muntligt på modersmålet och sedan skriftligt
på svenska utifrån elevens språkliga resurser

•
•
•
AVSLUT

Studiehandledarens
reflektion

Låt eleven sammanfatta lektionen
Gå igenom anteckningarna och repetera det viktigaste
Uppmana eleven att ha som rutin att efter varje studiehandledningslektion
lyssna på det aktuella avsnittet på svenska i boken eller Läromedelsguiden
på elevens modersmål, samt anteckna nya ord
och begrepp.

• Har syftet med lektionen uppnåtts?
• Vad behöver justeras inför nästa lektion?
• Återkoppla till ämnesläraren
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4 Att arbeta med läromedelstexter
Täta läromedelstexter tillhör elevernas vardag. Många elever, inte bara de nyanlända, behöver
fungerande strategier för att kunna ta till sig, memorera, strukturera upp och sammanfatta
ämnesinnehållet i läroböckerna.
Eftersom många skol- och ämnesord är nya för eleverna är det lätt att förstå att de kan känna sig
överväldigade och frustrerade i mötet med många lärobokstexter. Studiehandledaren är en
person som kan spela en avgörande roll när det gäller att hjälpa eleverna med läsningen och
motivationen till studier.
Att få eleverna att tro på sig själva, ge råg i ryggen och uppmana dem att inte ge upp är något
som många studiehandledare gör dagligen. En lärare som tror på sina elever kan bli elevernas
nyckel till framgång.
Men alla dessa långa texter då? Man kan ju inte bara strunta i dem!
Nej, det varken kan eller får vi och det behövs inte heller. Nyanlända och flerspråkiga elever
behöver samma kognitiva utmaningar som deras jämnåriga klasskamrater med svenska som
modersmål. Det som kan underlätta för dem är tillgång till rätt stöttning, bra rutiner och effektiv
studieteknik. De behöver även språkliga förebilder och därför blir både ämneslärarnas och
studiehandledarnas språkanvändning viktiga för eleverna.
I detta avsnitt ger vi förslag på, beskriver och förklarar ett urval av beprövade arbetssätt som kan
användas i studiehandledningen. Följande arbetsformer kan hjälpa både dig som lärare och dina
elever att strukturera upp, tydliggöra, sammanfatta och bearbeta stora textmängder:
•

vägledande samtal

•
•

användning av Inlästa läromedel, Läromedelsguider och Begreppafilmer
olika sätt att läsa och bearbeta en text

Syftet är att eleverna ska få möjlighet att öva på olika strategier tillsammans med sin
studiehandledare för att så småningom kunna använda dem på egen hand.
För att bli mer självständiga i sina studier behöver eleverna bli medvetna om sitt eget lärande.
Under en studiehandledningslektion behöver studiehandledaren därför samtala med eleven om
VAD som behöver göras,
HUR det kan göras och
VARFÖR vissa arbetssätt passar bättre eller sämre vid olika tillfällen
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Efter varje studiehandledningstillfälle behöver man blicka tillbaka, tänka efter och reflektera kring
hur pass effektivt arbetet har varit:

Vad var lätt/svårt? Vad gick smidigt/var krångligt? Vad fungerade bäst?
Man behöver resonera om lärandet för att eleven på en metakognitiv nivå ska bli medveten om
hur han eller hon bäst tar till sig kunskaper. Vi vill att eleven så småningom ska kunna överföra
effektiva lärandestrategier från ett sammanhang till ett annat, till exempel, mellan olika
skolämnen.

Skolan ska jobba för att eleven ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina
resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna
arbetsprestationerna och förutsättningarna”.

LGR11 kap.2

En förutsättning för effektiv studiehandledning är att studiehandledaren har god kännedom om
ämnesinnehållet och de förmågor som eleven behöver utveckla och kunna visa inom olika
arbetsområden. Detta möjliggör en väl genomtänkt planering av varje studiehandledningstillfälle
och medvetna val av arbetsformer som passar den enskilde eleven.
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Följande arbetsformer kan användas innan, under och efter arbete med läromedelstexter:
INNAN

Vägledande pedagogiska
samtal

UNDER

EFTER

Inlästa läromedel

Inlästa läromedel

Begreppafilmer

Läromedelsguider och
filmer

Läromedelsguider och
filmer

Bildpromenad

Skumläsning

Sammanfattning

THIEVES

Sökläsning

Fördjupning

Frågor i slutet av kapitel

Närläsning

Repetition

Instuderingsfrågor

Tankekarta
tabell
VENN – diagram
Tidslinje mm…

FÖRA ORDBOK och göra ANTECKNINGAR under alla faser

Nästa avsnitt innehåller korta beskrivningar av olika arbetsformer och verktyg.
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När som helst under arbetet med ett
arbetsområde

Syfte

•
•
•
•

Erbjuda ytterligare ett sätt att ta sig an en
text förutom att läsa
Öva på uttal och satsmelodi
Få språkliga modeller, förebilder
Utöka ordförrådet

Tjänsten Inlästa läromedel används i de flesta svenska skolor. Den innehåller alla svenska
läromedel som ljudbok. Det gör att elever som är svaga läsare kan lyssna på innehållet.
Målgruppen kan vara både elever med dyslexi men även nyanlända elever drar nytta av att höra
på texterna!
Du kommer åt tjänsten via www.inlastningstjanst.se. Se till att du och dina elever har ett konto för
att logga in!

4.2 Läromedelsguider och Begreppafilmer från ILT
När passar det?

Syfte

Vid kartläggning (Begreppafilmer)

Ta reda på elevernas förkunskaper

I uppstarten av ett nytt arbetsområde

Ge eleven auditivt och visuellt material som
komplement till lärobokens texter
Introducera ämnet och bygga upp
förkunskaper

Under arbetet med ett arbetsområde

Öva på uttal och satsmelodi
Få språkliga modeller, förebilder
Utöka ordförrådet
Genom quiz kontrollera egna kunskaper

I slutet av ett arbetsområde

Repetera
Öva på uttal och satsmelodi

Begreppa används av de flesta skolor och kommuner i Sverige. Begreppa består av två delar:
Begreppafilmer: korta filmer som förklarar centrala begrepp och delar av läroplanen. Till varje film
finns ordlistor och en quiz. Filmerna finns att lyssna på på många olika språk.
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Läromedelsguider: stöd till läromedel, som en inspelad studiehandledning, på olika modersmål
(Arabiska, somaliska, dari/persiska och tigrinja).
Du kommer åt tjänsten via www.begreppa.se. Se till att du och dina elever har ett konto för att
logga in!

4.3 Vägledande pedagogiska samtal och ”sokratiska” frågor
När passar det?

Syfte

Inför ett nytt arbetsområde

Ta reda på elevens förkunskaper

Under arbetets gång

Introducera helt eller delvis nytt stoff
Repetera, minnas, resonera, jämföra, mm…

Efter avslutat arbetsområde

Sammanfatta, dra slutsatser, beskriva, mm…

Tanken med ett vägledande pedagogiskt samtal är att utforska alternativa sätt att tänka på och
leda människor till nya insikter.
Grekiske filosofen Sokrates blev känd för sina försök att komma fram till sanningen genom att
ställa öppna frågor, dvs frågor som inte kan besvaras med ett kort svar som ja eller nej. Med
hjälp av sådana frågor undervisade Sokrates sina lärjungar.
Sokrates frågeteknik används än idag och här är några exempel på frågeställningar:
•
•
•

vad vet vi redan om det här?
kan du ge mig ett exempel?
hur menar du?

•
•
•
•
•
•

varför är detta viktigt?
hur kan man bevisa detta?
kan du förklara…?
kan man se det på ett annat sätt?
hur kan detta påverka…?
kan man formulera detta på något annat sätt?
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För att samtalet ska vara produktiv behöver studiehandledaren förbereda det väldigt noga. Man
behöver tänka igenom frågorna och vara beredd att styra tillbaka samtalet till dagens
huvudämne vid för stora utsvävningar.
Grundfrågor för studiehandledaren att ställa sig själv vid förberedelser av ett pedagogiskt samtal:
VAD VILL JAG FÅ SYN PÅ?
VAD SKA ELEVEN FÅ UT AV SAMTALET?
I det pedagogiska samtalet tillsammans med eleverna kan man med fördel använda sig av
sådana arbetsformer som bildpromenad och THIEVES. Under själva samtalet är tankekarta,
VENN-diagram och tabell lämpliga anteckningsverktyg.
Ett väl förberett pedagogiskt samtal ska ta både läraren och eleven till nästa kognitiva och
språkliga nivå.
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4.4 Bildpromenad
När passar det?

Syfte

Vid kartläggningar

Ta reda på elevernas förkunskaper

I uppstarten av ett nytt arbetsområde

Introducera ämnet och bygga upp
förkunskaper
Hitta elevens bas att bygga vidare på

I slutet av ett arbetsområde

Sammanfatta
Öva förmågan att beskriva, resonera, jämföra…

All övrig tid

Stötta arbetsminnet
Illustrera olika fenomen och på så sätt skapa
förståelse för ämnesinnehåll
Utöka ordförrådet

Samtal kring bilder är en mycket bra form att ta reda på elevernas förkunskaper och kan läggas
på alla språk- och kunskapsnivåer. Alla elever kan NÅGOT och detta något kan man få syn på
genom att prata om bilder.
Eleverna som inte har särskilt mycket kunskap om det som bilden föreställer kan ha kunskap om
annat: färger, former, ansiktsuttryck, kläder, naturen etc.
Bildstöd vid samtal, likt andra grafiska former, avlastar elevernas arbetsminne när man behöver
både ha koll på samtalsämnet och följa med i resonemanget.
Det finns alltid något i bilden som man kan starta konversationen kring, men för att samtalet ska
uppfylla sin pedagogiska funktion behöver frågorna vara noga genomtänkta.
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4.5 Frågor i slutet av kapitel / instuderingsfrågor
När passar det?

Syfte

Innan man påbörjar ett
nytt område

Ta reda på vad eleven redan vet
Skapa förståelse för vad kapitlet kommer att handla om
Hjälpa eleven att sätta in det nya stoffet i sammanhang som
eleven har erfarenhet av, kunskap i och känner till
Öva på sökläsning

När man avslutar ett
arbetsområde

För att kontrollera vad eleven har förstått och vad hen minns

Att gå direkt på instuderingsfrågorna eller frågorna i slutet av ett kapitel kan ibland uppfattas som
fusk både av elever och av lärare. Samtidigt kan det ses som en smart studieteknik som ger
eleverna en överblick över ett helt arbetsområde och underlättar för dem att sätta upp rimliga
mål genom att fördela arbetet med texten utifrån frågorna.
Att från början veta vad som efterfrågas gör läsningen mer fokuserad och meningsfull. För de
elever som tror sig kunna svar på en viss fråga kan det vara spännande och utmanande att ta
reda på huruvida deras egna uppfattningar stöds eller inte i boken.

4.6 Informationstjuvar – T.H.I.E.V.E.S.
När passar det?

Syfte

Inför ett nytt arbetsområde

Introducera ämnet

När en stor mängd text behöver
bearbetas på kort tid

Få grepp om innehållet utan att läsa hela
texten

Detta är ett arbetssätt som kan hjälpa eleverna att få ut det viktigaste ut en text utan att behöva
läsa hela texten under lektionen. Det kan användas som förberedelse inför närläsningen av
texten på egen hand.
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Om T.H.I.E.V.E.S.

Informationstjuvar är en studieteknik som utvecklades av Lill Manz, educational therapist and
instructor at Nassau Comunity College. Hon menar att själva texten tillåter oss skapa förförståelse
för innehållet.
T.H.I.E.V.E.S. är en akronym för :

4.6.1.1

•
•
•
4.6.1.2

•
•
4.6.1.3

•

4.6.1.4

•
4.6.1.5

•

•

Title

•

Headings

•
•
•
•
•

Introduction
Every first sentence in a paragraph
Visuals and vocabulary
End-of-chapter questions
Summary

TITLE

vad vet jag redan om ämnet?
finns det ett samband med förra kapitlet?
kan jag förutspå vad det kommer att handla om?
HEADINGS – kan i vissa fall utgöra sammanfattning av hela kapitlet

vilka ledtrådar ger underrubrikerna?
kan den omformuleras till en fråga som troligtvis besvaras i texten?
INTRODUCTION – brukar presentera målen och grundläggande tankar

läs introduktionen eller ingressen och komplettera din första, tidigare uppfattning om
kapitlets innehåll
EVERY FIRST SENTENCE IN A PARAGRAPH

läs första meningen i varje stycke – bilda dig en uppfattning om hela styckets innehåll
VISUALS AND VOCABULARY – visuellt stöd som kan ge en bra introduktion till
texten

finns det bilder, kartor, grafer, diagram mm. som kan berätta något om kapitlets innehåll?
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•
•

vad kan bildernas undertexter berätta?
finns det fetade eller kursiverade ord i texten? Vet jag vad de betyder? Kan jag lista ut
deras betydelse om jag läser hela meningen?

•

finns det någon ordlista i anslutning till kapitlet? Kan jag alla ord på listan?

4.6.1.6

END-OF-CHAPTER QUESTIONS – kan tala om vad författaren tycker är viktigast
i hela kapitlet.

•

vad kommer jag att lära mig utifrån frågorna?

•

om jag håller frågorna i huvudet kan jag göra anteckningar när jag stöter på svar i texten

4.6.1.7

•

4.6.2

SUMMARY

vad minns jag efter att ha bearbetat texten med hjälp av föregående punkterna?

Exempel med T.H.I.E.V.E.S.

Så här kan en text se ut när den bearbetats enligt THIEVES. Som exemplet visar kan vi förstå
mycket av texten utan att läsa den i sin helhet!
4.6.2.1

•
•
•

TITLE (Gulmarkerat)

Vad vet jag redan om ämnet?
Finns det ett samband med förra kapitlet?
Kan jag förutspå vad det kommer att handla
om?

28

Datum
2020-11-27

4.6.2.2

•
•

4.6.2.3

•

Sidan
29 av 56

HEADINGS (Gulmarkerat)

vilka ledtrådar ger underrubrikerna?
kan den omformuleras till en fråga som
troligtvis besvaras i texten?

INTRODUCTION (Grönmarkerat)

läs introduktionen eller ingressen och
komplettera eller justera din uppfattning om
kapitlets innehåll
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EVERY FIRST SENTENCE IN A PARAGRAPH
(Rödmarkerat)

läs första meningen i varje stycke – bilda dig en
uppfattning om hela styckets innehåll

VISUALS AND VOCABULARY

finns det bilder, kartor, grafer, diagram mm. som kan berätta något om kapitlets innehåll?
vad kan bildernas undertexter berätta?
finns det fetade eller kursiverade ord i texten? Vet jag vad de betyder? Kan jag lista ut
deras betydelse om jag läser hela meningen?
finns det någon ordlista i anslutning till kapitlet? Kan jag alla ord på listan?

Skådespelarbarnen Alba August, Valter
Skarsgård och Happy Jankell har gått i sina
föräldrars fotspår och spelar tillsammans i
Lukas Modyssons film IRL

30

Datum
2020-11-27

Sidan
31 av 56

4.6.2.5.1 END-OF-CHAPTER
QUESTIONS
•
•

vad kommer jag att lära mig
utifrån frågorna?
om jag håller frågorna i huvudet
kan jag göra anteckningar när
jag stöter på svar i texten

•
•
•
•

4.6.2.6

•

Vad är viktigt att tänka på när man
ska välja utbildning?
Hur ser jämställdheten ut på den
svenska arbetsmarknaden?
Resonera med hjälp av diagram.
Redogör för sambanden mellan
socioekonomisk bakgrund, kön,
utbildning och arbete.
Varför är arbetslöshet ett stort
problem? Resonera både utifrån
individens och samhällets perspektiv.

SUMMARY

vad minns jag efter att ha bearbetat texten med
hjälp av föregående punkterna?

Efter att ha skaffat sig en första uppfattning om texten med hjälp av THIEVES kan eleverna
fortsätta bearbeta den på egen hand eller med stöd av studiehandledaren genom att närläsa
texten, göra anteckningar och lyssna på ILTs inläsning eller Läromedelsguiden.
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Skumläsning

När passar det?

Syfte

När man initierar arbete inom ett område
och söker relevanta informationskällor

Hitta informationsrika källor med hög
tillförlitlighet

För att skumläsningen ska leda till bra resultat behöver man öva på det. Eleverna behöver kunna
leta reda och välja bland många olika källor och då måste de behärska grundläggande teknik för
skumläsning samt kunna värdera källornas trovärdighet.
Skumläsning innebär att snabbt titta igenom en källa (en text, en hemsida mm) och genom att
analysera rubriker, bilder, ingress och underrubriker kunna göra en första bedömning av
huruvida källan är användbar eller inte.
Tillvägagångssättet påminner om THIEVES fast i mindre format.
Efter ett första urval blir nästa steg att kontrollera:
•
•

4.6.4

vilken ställning har författaren inom området
hur gammal källan är

Sökläsning

När passar det?

Syfte

När man ska snabbt hitta svar på frågor

Skaffa sig en uppfattning om innehållet
innan man närläser en text
Repetera ämnesinnehållet och besvara
många frågor på kort tid

Sökläsning kan med fördel användas när man förbereder sig inför ett prov för att dubbelkolla att
ens svar stämmer.
Det kan vara ett sätt att kartlägga en elevs förkunskaper när man startar upp arbete med ett nytt
område.
Ett bra sätt att genomföra sökläsning på är att ta en kopia av texten och göra markeringar och
överstrykningar.
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Närläsning

När passar det?

Syfte

Alltid, men helst efter det att eleven har
skaffat sig en bild av hela arbetsområdet
och förarbetat texten med hjälp av andra
tekniker

Utveckla språk- och ämneskunskaper

När man lyssnar på inlästa läromedel från
ILT och Begreppa

Närläsning innebär detaljerat textarbete med fokus både på ämnesinnehållet och språket.

Tillsammans med studiehandledaren kan närläsning användas för att studera texten i detalj,
skapa sammanhang, analysera innebörd i olika företeelser och deras inbördes relation.
Samtidigt kan man uppmärksamma språket genom att bearbeta enskilda ord och meningar,
skillnader ock likheter mellan svenska och modersmålet samt grammatik. På mer övergripande
nivå kan man arbeta med genretypiska strukturella och språkliga drag.

På egen hand kan eleven närläsa en text för att skriva upp och bearbeta nya ord,
uppmärksamma satsuppbyggnad, anteckna och memorera ämnesinnehåll och lära sig nya sätt
att uttrycka kunskap på i form av exempelmeningar och modellfraser.
Man kan med fördel närläsa en text samtidigt som man lyssnar på den inlästa läroboken från ILT,
alternativt Läromedelsguiden och följer med i texten, gör understrykningar eller för anteckningar.

33

Datum
2020-11-27

4.6.6

Sidan
34 av 56

Tankekarta

När passar det?

Syfte

Under hela den tiden som arbetet inom
ett kunskapsområde pågår

Strukturera upp området
Skapa överblick
Ha underlag för att skriva löpande texter
vid behov
Förbereda sig inför prov

Tankekarta (även kallad för mindmap och begreppskarta) är ett utmärkt verktyg att använda sig
av under studiehandledningen. Både lärare och elever kan ha stor nytta av verktyget.
Lärare - för att ha koll över vad som redan blivit gjort och vad som återstår. Elever – för att träna
på att strukturera upp och sammanfatta innehållet, ett kunnande som de kommer att ha nytta av
hela livet.
Fördelarna med en tankekarta är många:
•
•
•

man övar upp det konkreta tänkandet genom att hålla all information överskådlig, vilket
gör det enkelt att se samband mellan olika delar av det som är områdets HUVUDÄMNE
man ser enklare hur olika delar hänger ihop och hur vissa orsaker leder till vissa
konsekvenser
man lär sig att strukturera upp ett arbetsområde, får ordning på tankarna

•

ens abstraktionsförmåga stärks då man behöver generalisera och överföra det man lärt
sig om andra områden eller fenomen

•

man rör sig per automatik mellan det konkreta och det abstrakta och får på så vis en
mycket djupare förståelse för området
tankekartan kan användas som en checklista inför prov
man skapar den själv och kan därför vara kreativ både när det gäller utformningen och
valet av verktyg
informationsöverföringen sker via flera kanaler: bilder, symboler och text, vilket gynnar
många elever

•
•
•

En praktisk fördel med tankekartan är att den är lätt att skriva om i PUNKTFORM eller i
LÖPANDE TEXT, beroende på kommande uppgifter.
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Här är ett exempel på en tankekarta framtagen av en SO-lärare tillsammans med eleverna.
Studiehandledaren använde den som checklista för att bocka av moment som eleverna hade lärt
sig samt ha klart för sig vad som behövde repeteras.

Att rita tankekartor för hand har sina
fördelar: medan man drar linjer tänker man
kring innehållet, prioriterar, resonerar,
stryker och rättar tills man känner sig nöjd.
Följande tankekarta har tagit fram av en
elev under samtalet om vilken studieteknik
passar innan, under och efter en
ämneslektion.

Nästa exempel kommer från en studiehandledningslektion i NO för åk 4. Eleven har gått i FBK i 7
månader och skulle göra en presentation inför sina klasskamrater. Studiehandledaren lät eleven
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analysera bilden och rubrikerna. Sedan samtalade hen med eleven om myror växelvis på
modersmålet och på svenska. Faktatexten utgjorde underlag för samtalet. Tillsammans ritade de
tankekartan och övade in de meningarna som varje gren kunde beskrivas med. Efter 40 minuters
arbete redovisade eleven stolt uppgiften inför hela gruppen.

4.6.7

VENN-diagram

När passar den?

Syfte

Under arbete med ämnesinnehållet

Lista, sortera, analysera och jämföra olika
företeelser och begrepp

Efter avslutat område

Beskriva, redogöra och presentera

Medan man lyssnar på läromedel eller
ser på Begreppafilmen
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VENN-diagram är ett grafiskt verktyg som
passar mycket bra för att stimulera förmågan
att analysera och jämföra. Likt andra grafiska
verktyg ger det visuellt stöd, hjälper att
organisera tankarna och få överblick.
Analysera, strukturera, jämföra och resonera
kring ämnesinnehållet kräver vanligtvis stora
kognitiva ansträngningar.
Grafiska verktyg avlastar arbetsminnet och
tillåter eleverna att tänka vidare utifrån
anteckningarna.
När man visat eleverna hur ett VENN-diagram fungerar kan man med fördel låta dem fylla i det
hemma på egen hand medan de läser texten, lyssnar på det inspelade läromedlet eller ser på
Begreppafilmerna.
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Tabell

När passar den?

Syfte

Under arbete med ämnesinnehållet

Lista och sortera olika företeelser och
begrepp

Efter avslutat område

Redogöra och presentera

Medan man lyssnar på läromedel eller
ser på Begreppafilmen

Framställning av en tabell är exempel på en väldigt effektiv anteckningsteknik. Den påbörjas
vanligtvis med att plocka fram de parametrar som olika fenomen kommer att sorteras efter:
datum, betydelse för mänskligheten, typiska drag etc.
I NO kan det exempelvis handla om att lista olika
planeter i vårt solsystem och beskriva deras
egenskaper. I SO kan man med fördel göra en
tabell över olika partier och deras program, vilket
kommer att underlätta vid prov och presentationer.
På bilden håller en elev på att fylla i en tabell kring
olika religioner.

4.6.9

Ordlistor

Det är lätt att tro att eleverna vet hur man lär sig nya ord, men praktiken visar att det behövs
undervisning både kring hur man bokför och hur man lägger nya ord på minnet.
Forskningen kring ordförrådet beskriver ordförrådets bredd som mängden av synonymer man
kan och ordförrådets djup som hur väl man känner till ordets betydelse och kan kategorisera
ordet.
Det är bra att uppmärksamma eleverna på vad det innebär att kunna ord. Vad menar eleverna
när de säger att de kan ett ord? Att de har hört det tidigare eller att de vet hur ordet används?
Det kan bli ett intressant språkutvecklande samtal som kan göra eleverna uppmärksamma på
olika sidor av språkanvändning och på vikten av att verkligen kunna ett ord.
Man kan träna på att lista ut ordets betydelse på olika sätt:
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•
•
•

utifrån sammanhanget
utifrån kännedomen om vilken satsdel det handlar om: verb/substantiv/adjektiv/mm...
med hjälp av andra ord i meningen som skapar kontext

•
•
•

genom att dela upp ordet om det handlar om ett sammansatt ord
genom att slå upp i ordboken (kan kräva både förklaringar och övning)
genom att söka på nätet mm…

Det finns många olika knep för att lära sig ett nytt ord. Eleverna behöver få laborera med ord på
olika sätt för att hitta det som funkar bäst för dem, till exempel:
•
•

ha en ordbok att skriva nya ord och uttryck i
lära sig ordet i ett sammanhang

•
•
•
•
•
•

rita bilder bredvid ordet
hitta på egna meningar med ordet i
ändra meningar så att ordet byter plats
göra meningar till frågor eller uppmaningar,
uppmärksamma ordföljd
göra ordkort och repetera ord tills de ”sitter”
lära sig synonymer och motsatsord samtidigt

•
•

om ordet har flera betydelser lista dem, till exempel, i form av en tankekarta
egna knep…

TÄNK PÅ ATT MAN ALLTID
SKA LÄRA SIG ETT
SUBSTANTIV IHOP MED
TILLHÖRANDE ARTIKEL!

För att få en känsla för ordet kan man även samtala om:
•
•
•

vad betyder ordet för eleven på modersmålet?
hur har eleven använt det i hemlandet?
tycker eleven om ordet?

•
•

låter det fint på modersmålet och på svenska?
är det stor skillnad?

•
•

finns det en sång med ordet i? En dikt?
går det att rimma på ordet på modersmålet/svenska

Eleven kanske inte är van vid att stanna upp så länge vid ett enda ord, och det kommer
förmodligen vara ett enda tillfälle då ni får arbeta på detta sätt, men det är välinvesterad tid - ditt
engagemang smittar av sig på eleven och gör att mängden av alla främmande ord känns mindre
skrämmande.
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Ordlistorna kan fylla en till funktion. De kan användas som ”läxa” och stimulera eleven till
regelbundet arbete med ordinlärning, vilket är den viktigaste förutsättningen för en god
läsförståelse i alla skolämnen.
Arbete med ord blir ännu mer givande vid studiehandledning i grupp: eleverna brukar kunna
olika mycket inom olika kunskapsområden och kan därför komplettera varandra. De kan
diskutera olika betydelser, öva på att föra dialog och argumentera för sin sak samtidigt som man
tar hänsyn till andras tankar – viktiga förmågor och färdigheter att ta med sig i vuxenlivet.

Alla beskrivna arbetsformer främjar interaktion och aktivt användande av alla språk som eleverna
har tillgång till. För andraspråkinlärare är learning by doing (Gibbons, 2014) särskilt viktig.

FÖR ATT GÖRA FRAMSTEG BEHÖVER ELEVERNA VARA SPRÅKLIGT OCH
KOGNITIVT AKTIVA HELA LEKTIONEN!

40

Datum
2020-11-27

Sidan
41 av 56

5 Flerspråkigt studiehandledning i SO
De samhällsorienterande ämnena är geografi, religion, historia och samhällskunskap.
De berör alla delar av våra liv: vår syn på meningen med livet, på mänskliga relationer och
samhällsviktiga förändringar, naturresurser och demografi, religiösa åskådningar och identitet,
etiska värden och miljöfrågor. Allt detta får eleverna läsa om och diskutera i skolan.
Här är några områden, förutom arbetet med ämnesinnehållet, där studiehandledarens särskilda
kompetens kan vara avgörande för den nyanlända eleven:
•
•

förklara hur man tänker kring kunskap i Sverige och vilka förmågor är i fokus i SO-ämnen
visa hur olika områden i SO hänger ihop och berikar varandra

•

förklara vad källkritiskt förhållningssätt innebär

5.1
5.1.1

Exempel: Religion, åk 6 – TEMA: Världsreligioner
Bakgrund

Eleven kom till Sverige för 3 år sedan. Föräldrarna är högutbildade, de kommer från två olika
utomeuropeiska länder och har olika modersmål.
Eleven talar 3 språk i vardagen och får modersmålsundervisning i ett av språken. Hen behärskar
språken olika väl och växlar språk beroende på situation och sammanhang. Eleven kan skriva på
svenska och på språket för modersmålsundervisningen. I studiehandledningen används alla tre
språk för att utnyttja elevens hela språkliga kompetens.
Eleven har ett relativt välutvecklat vardags- och skolspråk, vilket gör att man i
studiehandledningen mer fokuserar på ämnesinnehållet och på att ge eleven strategier för
självständig bearbetning av läromedel, källkritisk informationssökning och skrivande av
faktatexter. Studiehandledning sker till övervägande del på svenska.
Samplaneringen med SO-läraren har resulterat i en gemensam terminsplanering.
Studiehandledaren har tillgång till läromedlet och instuderingsfrågorna och utformar sina
lektioner efter elevens behov genom att anpassa takten och fördela textmängden mellan olika
studiehandledningstillfällen.
5.1.2

Studiehandledningstillfället

Syfte med lektionen som beskrivs nedan är att förbereda eleven inför ämneslärarens
introduktion av VÄRLDSRELIGIONER.
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Temat kommer att behandlas under en längre period, därför fokuserar studiehandledaren vid
första tillfälle på att ge eleven övergripande förståelse för de områden som kommer att beröras i
alla religioner och på att visa hur innehållet kan struktureras upp.
Studiehandledaren försäkrar sig om att eleven har läromedlet i sin bokhylla på ILT och har
tillgång till Begreppafilmerna om världsreligionerna.
Efter studiehandledarens lektion förväntas eleven:
•
•

ha förståelse för vad som kommer att avhandlas inom ramarna för världsreligioner
(Centralt innehåll)
veta vilka förmågor som står i fokus (Kunskapskrav)

•
•

kunna hitta rätt information i läromedlet
använda ny anteckningsteknik - tabell

Studiehand-ledarens
förberedelse

Förbered det pedagogiska samtalet genom att analysera bilder och
texter:

•

kan man knyta innehållet till elevens erfarenheter och vardag,
t. ex. utifrån familjesituation?

UPPSTART

•

Förklara målet med lektionen och hur ni ska arbeta

ARBETE

•
•

Samtala utifrån elevens erfarenheter och förkunskaper.
Studera läromedlet och låt eleven skapa sig en bild av hur
detta område är uppbyggt.
Påbörja sammanställningen av tabellen

•

Varje religion beskrivs utifrån samma rubriker som med fördel kan
presenteras i form av en tabell. Tabellen kan innehålla olika rubriker
beroende på vilket läromedel man använder.
Kristendom

Judendom

Islam

Hinduism

Buddism

Tro
Ursprung
Guds namn
Levnadsregler
Livsåskådning
Högtider
Ritualer
Heliga föremål
Helig skrift

Fördelar med en tabell:
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de viktigaste fakta presenteras på ett överskådligt sätt, vilket
underlättar inlärning och spar tid vid förberedelse inför prov
eleven kan fylla i tabellen på egen hand allt eftersom arbetet
inom området fortskrider - både under ämneslärarens lektioner
och hemma
det är en anteckningsteknik som kan överföras även på andra
ämnen

Titta på filmen ”Vad tror kristna?” på Begreppa. Eleven stoppar filmen
när något blir oklart och studiehandledaren förklarar och försäkrar sig
om att eleven har förstått genom att ställa frågor. Viktiga fakta skrivs in i
tabellen.
Gör tillhörande quiz. När nya begrepp dyker upp igen uppmanas
eleven att i första hand försöka minnas deras betydelse, sedan titta i
ordboken och sist söka hjälp från studiehandledaren.

AVSLUT

•
•
•

•

Låt eleven sammanfatta lektionen
Gå igenom anteckningarna
Låt eleven formulera en egen mening med varje nytt begrepp
och försäkra dig om att eleven förstått innebörden i
begreppen
Uppmana eleven att på egen hand lyssna på den inlästa
boken från ILT, se Begreppafilmen igen samt anteckna nya
ord och begrepp vid närläsning av kapitlet

•
•
•

Har syftet med lektionen uppnåtts?
Vad behöver justeras inför nästa lektion?
Återkoppla till ämnesläraren

•

Studiehand-ledarens
reflektion

Mer än så hinner man inte på en timme, men det är välinvesterad tid då eleven fått ett verktyg
som hjälper hen att hantera ett stort kunskapsområde.
Vid nästa tillfälle kan studiehandledaren fokusera på förmågorna och använda sig av
instuderingsfrågorna i sin planeringen.
Elev och studiehandledare kan tillsammans studera genren FAKTATEXTER, diskutera dess
struktur och typiska språkliga drag samt öva på att uttrycka olika förmågor som att:
•

resonera om likheter och skillnader mellan religioner

(en likhet är... en annan likhet är…; den största skillnaden är…; i religion X så … - men i religion Y
så… )
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visa samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom
världsreligionerna

(på grund av…, i samband med…, eftersom…, när människor…)
•

göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur- och samhällsliv förr
och nu

(jämfört med…, trots att…, å ena sidan… å andra sidan…, däremot…, framför allt…, om man jämför…,
för 100 år sedan…)
Lämpliga verktyg för kommande lektioner:
•

VENN-diagram för att uppmärksamma och påvisa likheter och skillnader mellan
religionerna

•

Tidslinje för att beskriva och följa religionernas utveckling
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6 Flerspråkig studiehandledning i Matematik
Studiehandledarens uppgift är inte att undervisa i matematik, utan att skapa förutsättningar för att
eleverna ska kunna ta till sig matematiklärarens undervisning på bästa sätt.
När både matteläraren och studiehandledaren ser studiehandledningstillfället som en
förberedelse för elevens deltagande i mattelektionen, då kan eleven få en mer aktiv roll i
skolarbetet, hens kunskaper tas till vara, inlärningen blir mer effektiv och elevens motivation höjs
avsevärt.
Själva ämnet MATEMATIK har en hög status i hela världen. Det är ett kunskapsområde som berör
alla delar av en människas liv. Det utvecklar vårt logiska tänkande, vår förmåga att se samband
mellan olika företeelser och att göra avancerade uträkningar.
Elever har ofta stor respekt för matematiken även då de tycker att det är svårt, och skillnaderna
mellan hur man tänker matematik och uttrycker sig på det ”matematiska språket” i Sverige och i
elevernas ursprungsland kan skapa svårigheter för dem. Ibland är skillnaderna så stora att det till
och med kan verka som om eleverna saknar grundläggande matematiska kunskaper. Genom
samtal mellan ämneslärare och studiehandledare samt kartläggningens steg 3 kan vi få reda på
elevens faktiska matematiska kunnande.
Nyanlända elever står inför flera utmaningar: de ska både lära sig förstå hur man tänker
matematik i svenska skolan och kunna visa hur de själva tänker när de löser matematiska
problem.

6.1

Studiehandledarens uppdrag i Matematik

Studiehandledarens roll är att hjälpa eleven med båda dessa uppgifter samt stötta eleven när
hen ska utveckla sina matematikkunskaper och det svenska språket i ämnet.
Studiehandledarens uppdrag är inte att se till att eleven löser ett visst antal uppgifter på vissa
sidor i en bok. Kvalitét går före kvantitet.
Här är några viktiga områden där studiehandledarens kompetens kan göra skillnad:
6.1.1 Visa på likheter och skillnader:

Även om tal med siffror skrivs på samma sätt så kan de utläsas olika på olika språk. Ex: på tyska
och somaliska säger man ”sex och femtio” om talet 56, medan vi på svenska alltid säger tiotalet
före entalet.
Annat som kan behöva uppmärksammas och klargöras är hur man på svenska läser ut och
uttrycker t.ex. bråk, klockan, räknesätt och måttenheter.
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Skapa förståelse hos elever för hur svenska läromedel är uppbyggda

Svenska matteböcker har en stor mängd illustrationer, vilket kan vara nytt för många nyanlända
elever.
Alla elever uppfattar inte att bilderna är ett komplement till bokens text som ofta innehåller viktig
information. Eleverna bör då uppmärksammas på att illustrationerna är tänkta att hjälpa dem att
lösa de matematiska uppgifterna.
6.1.3

Delta i kartläggningen

Det är viktigt att noga kartlägga elevernas kunskaper i matematik för att upptäcka möjliga
kunskapsluckor, fånga upp eleverna där de befinner sig och planera utifrån deras kunskapsnivå
och behov.
Studiehandledarens deltagande i kartläggningen är mycket önskvärd. Till skillnad från tolkar har
studiehandledare en helt annan förståelse både för ämnet och för skolan som helhet. Det kan
dessutom vara inledningen på ett fortsatt samarbete med ämnesläraren.
6.1.4

Bygga upp elevernas ämnesspråk:

För alla nyanlända elever är det viktigt att skol- och ämnesspråket utvecklas parallellt. Varken
ämnesläraren eller studiehandledaren bör förenkla uppgifterna utan stötta eleverna med
vardagsspråket som redskap samtidigt som nya ämnesord och begrepp introduceras och
förklaras.

Arbete med läsförståelse och språkutvecklande matematiska samtal kan bli vägen in i både
det matematiska ämnesspråket och i det svenska vardagsspråket. Illustrationer, tabeller och
andra grafiska stödstrukturer kan med fördel användas för bildpromenad som underlättar för
elever att göra beskrivningar, resonera, jämföra, analysera för- och nackdelar och dra slutsatser.
6.1.5

Lära ut lässtrategier

Precis som vid arbetet med andra lärobokstexter behöver eleverna hjälp med att ta sig an
språket i matematikböckerna.
Vid studiehandledning i matematik kan man använda samma lässtrategier som i andra
skolämnen. Man stöttar eleven inför läsning, under läsning och efter att eleven läst en text.
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Förutspå och aktivera förförståelse:
•
•
•
•
•

Under

•
•
•

stryka under och ta reda på betydelsen av nya
ord
anteckna nya matematiska regler och
huvudpunkter
lösa problem och göra övningar
lyssna på texten med ILT

Sammanfatta
•
•
•
•
•

6.1.6

vad vet jag om detta ämne?
vad säger rubriker och bilder om innehållet?
kan frågor i slutet av kapitel berätta om vad jag
kommer att lära mig?
finns det någon sammanfattning?
titta på Begreppafilmen

Närläsa
•

Efter
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gå igenom det viktigaste
repetera nya regler
memorera formler
göra Begreppa-quiz för att kontrollera dig själv
lär dig nya ord och begrepp

Förklara hur man tänker kring kunskap i Sverige

Att kunna matematik i Sverige innebär att man både kan göra uträkningar och ”prata matte”.
Enligt LGR11 ska eleverna få möjlighet att utveckla följande förmågor:
•

Problemlösningsförmåga – eleven kan formulera och lösa matematiska problem,
jämföra olika strategier och metoder samt värdera dem

•

Begreppsförmåga – eleven kan använda och analysera matematiska begrepp och
förstår samband mellan begreppen

•

Metodförmåga – eleven kan välja och använda de matematiska metoder som passar
bäst i en konkret uppgift

•

Resonemangsförmåga – eleven kan ”vända och vrida” på problemet, se det ur olika
perspektiv, samt förklara hur hen tänker
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Kommunikationsförmåga – elever använder matematiska språket för att samtala och
argumentera för sina val, kan använda symboler och enheter i sina resonemang och
uträkningar både muntligt och skriftligt.

Flerspråkig studiehandledning är ett utmärkt tillfälle att synliggöra dessa förmågor och göra
eleverna medvetna om sitt eget lärande. Det görs bäst genom att uppmärksamma eleven på
förmågorna i samband med arbetet att lösa en matematisk uppgift.
I samtal med eleverna kring det som sker bidrar man
till att öva upp deras metakognitiva tänkande. Elever
som kan reflektera över sitt eget tänkande utvecklar
både en djupare förståelse för matematiken och blir
mer nyfikna, vilket höjer deras motivation.
Förutom att detta är både kunskaps- och
språkutvecklande, så skapar det även bättre
förståelse för vad som krävs för bra betyg.
6.1.7

För att synliggöra förmågorna för
eleven kan man använda sig av
Skolverkets bedömningsstöd.
Det består av flera uppgifter som är
lösta på nivå E, C och A. Till varje
uppgift finns det kommentarer och
hänvisningar till relevanta
förmågor.

Förmedla bra studieteknik

… och presentera digitala hjälpmedel:
•
•
•
•

ordbok analogt eller digitalt
anteckningsteknik
IKT: internetsidor och appar för att nöta in olika räknesätt tills de automatiserats
lära eleven att använda sig av Inläsningstjänst och Begreppa: hitta, ladda ner och
använda inlästa läromedel, Läromedelsguider och Begreppafilmer

6.2 Exempel: Matematik i åk 4 - TEMA: Geometriska objekt
6.2.1

Bakgrund:

Eleven går i åk 4 och har varit i Sverige i 2 år. Hen hade regelbunden skolgång i hemlandet och
har arbetat med motsvarande områden i matematik som svenska elever under samma period.
Eleven har grundläggande kunskaper i matematik vilket hen visar genom att använda
matematiska symboler vid uträkningar och genom att med stöd i form av studiehandledning
kunna följa med i ordinarie undervisning, särskilt i avsnitt där det finns bildstöd. Svårt för eleven
är de textrika uppgifter där problemlösningen förutsätter att man förstår textinnehållet.
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Studiehandledningstillfället

Studiehandledningen planeras efter samtal med ämnesläraren då man bestämde att eleven ska
förberedas INFÖR mattelektionen som kommer att handla om GEOMETRISKA OBJEKT.
Studiehandledaren lägger in det inlästa läromedlet från ILT i elevens bokhylla och försäkrar sig
om att eleven klarar av att använda den.
Eleven uppmanas att ta för vana att lyssna på det aktuella avsnittet på svenska eller på
Läromedelsguiden om den finns på elevens modersmål, samt att anteckna nya ord och begrepp.

Studiehandledarens
förberedelse

Gå igenom kapitlet och målet för området.
•
•
•

Vilka ämnesbegrepp ska eleven kunna?
Vilka förmågor ska eleven utveckla?
Vilka är svårigheterna i detta avsnitt?

Förbered det pedagogiska samtalet genom att analysera bilder och
uppgifter i kapitlet:

•
•
•
•

På vilket sätt kan man närma sig innehållet utifrån elevens
erfarenheter och vardag?
Finns det föremål, laborativt material eller bilder som kan
komplettera läromedlet och tydliggöra innehållet?
Hur kan lektionen knytas till förra lektionen om vinklar?
Finns det fördelar med att ha lektionen utomhus?

Kontrollera att läromedlet är inlagt i elevens bokhylla på ILT.
Se filmen ”Tvådimensionella objekt Åk 4-6” på Begreppa.
•
•

UPPSTART

Vilka svårigheter finns i filmen?
Hur kan filmen förarbetas?

Repetera grundläggande begrepp från förra lektionen som handlade om
vinklar (rät, spetsig, trubbig). Dessa begrepp kommer nu att användas för
att beskriva egenskaper hos månghörningar och bli en del av elevens
aktiva vokabulär.
Samtala om figurer och former i elevens vardag.

I samtalet kan studiehandledaren få en uppfattning om hur långt eleven har
kommit i sitt geometriska tänkande:
•

kan eleven benämna olika geometriska figurer och dra slutsatser
om deras egenskaper genom att laborera med dem?
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kan eleven se logiska samband mellan figurerna och deras
egenskaper?
förstår eleven vikten av korrekta definitioner?

Samtala utifrån det laborativa materialet, läromedelsbilder och förberedda
frågor. Låt eleven vara aktiv och med hjälp av utmanande frågor lösa
uppgifter och dra slutsatser på egen hand. Det kan handla om likheter och
olikheter mellan romb och kvadrat, om en cirkel har ett obegränsat antal
hörn eller inga alls etc.
Titta på Begreppafilmen. Eleven stoppar filmen när något blir oklart och
studiehandledaren förklarar och försäkrar sig
om att eleven har förstått genom att ställa
frågor.
Eleven skriver upp nya begrepp och definitioner i sin ordbok.
Gör tillhörande quiz. När nya begrepp dyker upp igen uppmanas eleven
att i första hand försöka minnas deras betydelse, sedan titta i ordboken och
sist söka hjälp från studiehandledaren.

Följande språkliga moment kan beröras:

AVSLUT

•
•
•

Ordbildning/sammansatta ord (månghörningar, rätvinklig)
Långa/korta vokaler (rät-rätt)
Uttalet (hörn)

•
•
•

Låt eleven sammanfatta lektionen
Gå igenom anteckningarna och repetera det viktigaste
Uppmana eleven att titta på filmen igen
innan mattelektionen i klass
Kontrollera att eleven vet hur hen kan
lyssna på boken på egen hand

•
Studiehandledarens
reflektion

•
•
•

Har syftet med lektionen uppnåtts?
Vad behöver justeras inför nästa lektion?
Återkoppla till ämnesläraren

7 Flerspråkig studiehandledning i NO: Exempel åk 7 Kemi TEMA: Syror och baser
7.1

Bakgrund:

Eleven har varit i Sverige i 2 år. Hen hade regelbunden skolgång i hemlandet och har läst samma
ämnen som svenska elever under samma period. Eleven har inte hunnit börja med kemi i
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hemlandet och saknar därför förkunskaper om grundläggande kemiska fenomen och begrepp
på modersmålet.
I början behöver eleven med stöd av studiehandledaren skapa förståelse för ämnesinnehållet på
modersmålet. Nästa steg blir att överföra kunskaperna till svenska.
Eleven är studiemotiverad, men behöver förbättra sina anteckningsrutiner i klassrummet.
Enligt ämneslärarens planering kommer arbetet med kapitel ”Syror och baser” att pågå i tre
veckor. V. 1–2 kommer eleverna att arbeta utifrån läroboken och v.3 ska klassen ha en
laboration. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov till vilket eleverna får instuderingsfrågor.
I detta förslag till upplägg av studiehandledning ligger varje studiehandledningstillfälle INNAN
ämneslärarens respektive lektion.
Studiehandledaren lägger in Läromedelsguiden från ILT i elevens bokhylla och försäkrar sig om
att eleven klarar av att använda den.
Eleven uppmanas att ta för vana att lyssna på det aktuella avsnittet på svenska eller på
Läromedelsguiden om den finns på elevens modersmål, samt att anteckna nya ord och begrepp.

7.2 Studiehandledningstillfälle 1
Studiehand-ledarens
förberedelse

När området är avslutat förväntas eleven
•
•

ha förståelse för viktiga begrepp
kunna besvara frågor i slutet av kapitel utförligt på
modersmålet och i mån av språkliga resurser även på
svenska

Gå igenom kapitlet och förbered vägledande frågor som är knutna
till elevens vardag och erfarenheter för att ta reda på hur mycket
eleven kan om ämnet. Bilder i kapitlet kan användas som visuell
stöd.
Se på Begreppafilmen för att fräscha upp
dina egna kunskaper inom det aktuella
arbetsområdet och välj ut sådana begrepp
som eleven behöver känna till och förstå innan hen ser på filmen, t.
ex.: frätande, giftig, stark-svag indikator, hal, värde, BTB, fenolftalein,
lösning.
UPPSTART

Samtala om ämnet på modersmålet:

var har eleven mött syror och baser tidigare?
vad kan eleven om ämnet?
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Förklara målet med lektionen och hur ni ska arbeta.
Ett bra sätt är att läsa slutfrågor för eleven för att visa vad hen
förväntas kunna när arbetet är avslutat och för att väcka nyfikenhet.
Eleven och studiehandledaren resonerar kring VARFÖR kunskapen
om syror och baser är viktig – det är motivationshöjande att förstå
värdet i det man lär sig.
Innan ni tillsammans ser på
Begreppafilmen förklarar
studiehandledaren nödvändiga begrepp.
Eleven antecknar.
Starta filmen. Eleven stoppar filmen när något blir oklart och
studiehandledaren förklarar och försäkrar sig om att eleven har
förstått genom att ställa frågor.
Efter filmen gör eleven tillhörande quiz.
När nya begrepp dyker upp igen uppmanas eleven att i första hand
försöka minnas deras betydelse, sedan titta i ordboken och sist
söka hjälp från sh-ledaren.
I mån av tid kan man beröra följande moment på svenska:
•
•
•

Många/mycket
Sur /surt
Sammansatta ord – propplösare, surhetsgrad

Andra betydelser av ordet lösning: att lösa en konflikt, ett
matematisk problem, en svår situation etc…
AVSLUT

Eleven
•
•
•

sammanfattar lektionen på modersmålet
formulerar med studiehandledarens hjälp de viktigaste
momenten på svenska och skriver ned dem
formulerar och skriver ned eventuella frågor som kan ställas
i klassrummet

Anteckningsteknik som passar:
•
•
•

tankekarta
punktlista
egen ritning av pH-skalan

Studiehandledaren uppmanar eleven att
•
•
•
•

innan kemilektionen lyssna på det aktuella avsnittet och
titta på filmen en gång till
under kemilektionen göra anteckningar (en bra början är
att skriva av det som läraren skriver på tavlan)
skriva upp sådant som är svårt att förstå och ta med sig till
nästa sh-tillfälle
ställa frågor under kemilektionen i klassrummet
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• Har syftet med lektionen uppnåtts?
• Vad behöver justeras inför nästa lektion?
• Återkoppla till ämnesläraren

7.3 Studiehandledningstillfälle 2
Eleven har varit nu med på ämneslärarens introduktion av området tillsammans med klassen.
Inför nästa kemilektion behöver eleven gå igenom läromedelstexten och besvara tillhörande
frågor på modersmålet för att kunna ta till sig undervisningen på svenska och föra anteckningar i
klassrummet.
Studiehandledarens
förberedelse

Gå igenom läromedelstexten och tillhörande frågor.
Förbered vägledande frågor att ställa till eleven utifrån THIEVES.
Analysera innehållet:
•
•

Vad är viktigt att eleven får med sig från denna lektion?
Faktakunskaper? Budskap? Förståelse av samband? Begrepp?
Vad behöver återfinnas i elevens anteckningsbok efter er lektion?

Efter att ni bearbetat kapitlet ska eleven ges möjlighet att självständigt tänka
kring frågor och formulera svaren.

UPPSTART

•
•

ARBETE

•
•
•
•

Gå igenom anteckningar som eleven gjort under ämneslärarens
lektion. Har eleven förstått innebörden i alla begrepp?
Resonera och komplettera med förklaringar om det behövs.
Förklara målet med dagens studiehandledningslektion: att gå
igenom kapitlet i boken och besvara frågorna
använd gärna THIEVES
Låt eleven föra ordbok och göra anteckningar
Ev. frågor till texten besvaras först muntligt på modersmålet och
sedan skriftligt på svenska utifrån elevens språkliga resurser

I mån av tid lyssna på något avsnitt i den Inlästa
läroboken eller Läromedelsguiden och arbeta med
uttal och satsmelodi.
AVSLUT

•
•

Låt eleven sammanfatta lektionen
Gå igenom anteckningarna och repetera det viktigaste
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•

Uppmana eleven att hemma läsa texten i läroboken igen, att föra
ordbok och att lyssna på det inlästa avsnittet
i läroboken eller Läromedelsguiden.

•
•
•

Har syftet med lektionen uppnåtts?
Vad behöver justeras inför nästa lektion?
Återkoppla till ämnesläraren
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7.4 Studiehandledningstillfälle 3
Studiehandledningens syfte är att förbereda eleven inför laborationen.
Studiehandledarens
förberedelse

Om det är första gången eleven ska vara med på en laboration, behöver hen gå
igenom:

•
•
•

Målet med en labbrapport
Instruerande texter och deras typiska språkliga och strukturella drag
Säkerhetsregler

Om eleven genomfört laborationer tidigare och kan visa förkunskaper på
modersmålet:

•
•

Bearbeta innehållet på svenska
Fördjupa och bredda svenskkunskaper

Material:

•
•
•

exempel på labbrapport
säkerhetsregler
Begreppafilmer:
o ”Hur labbar du säkert?” (3:05)
o ”Hur skriver man en labb-rapport?” (3:32)

Begrepp: symbol, förbjud, rikta mot/bort, hypotes…
UPPSTART

ARBETE

• Gå igenom begrepp som eleven har antecknat när hen lyssnade på
Läromedelsguiden. Har eleven förstått innebörden? Behöver ämnesinnehållet
förtydligas? Resonera och komplettera med förklaringar om det behövs.
• Förklara målet med lektionen och hur ni ska arbeta
Samtala om laborationen
•
•
•

utifrån genre
utifrån ämne
utifrån förmågor

Titta på Begreppafilmerna. Eleven får stoppa när förklaringar behövs.
Försäkra dig om att eleven har förstått
•
•
•

säkerhetsregler och vikten av att följa dem
i vilken ordning laborationen genomförs
hur en labbrapport skrivs

Låt eleven komma med förslag på fraser, uttryck och frågor som hen kan behöva
använda under laborationen, t. ex.:
•
•
•
•

Jag behöver hjälp…
Säg en gång till…
Gör jag rätt?
Var är …?
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•

Jag är klar, mm…

•
•
•

Låt eleven sammanfatta lektionen
Gå igenom anteckningarna och repetera det viktigaste
Uppmana eleven hemma titta på filmerna och lyssna på
Läromedelsguiden innan laborationen, gärna tillsammans med en kamrat
eller föräldrar, läxhjälpare

•
•
•

Har syftet med lektionen uppnåtts?
Vad behöver justeras inför nästa lektion?
Återkoppla till ämneslärare
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