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På detta pass kommer ni att få ta del av ett väldigt intressant utvecklingsarbete 
med fokus på studiehandledning med hög kvalité, som ju är en av de absolut 
viktigaste stöttningsmetoderna för att nyanlända och flerspråkiga elever ska 
lyckas i den svenska skolan.  

Vi erbjuder en beskrivning av ett utvecklingsarbete kring studiehandledning där 
forskningsförankring varit uttalad från start och där Linköping universitet, 
Stockholms universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings Forskning- 
och utvecklingsavdelning tillsammans möjliggjort och genomfört tre parallella 
insatser i kommunens skolor. Vi kommer presentera vårt arbete, 
framgångsfaktorer och utmaningar samt resonera vidare kring vad som utgör 
framgångsrik studiehandledning och hur man kan nå dit.  

Vi har arbetat med dessa utvecklingsfrågor på tre nivåer – studiehandledare, 
lärare och rektorer och SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och 
inkludering Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål har 
varit vår grund att utgå ifrån. Professor Nihad Bunar som också var ansvarig 
utredare för nämnda SOU 2019:18 har varit involverad i vårt arbete på samtliga 
nivåer under hela processen.  

Utvecklingsarbetet har föregåtts av förstudier och vi har samlat mycket material 
under resans gång, om detta ska vi berätta på vårt pass på Symposium 2022. 
Varmt välkomna.  
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Caroline Bötrius – är utbildad förskollärare och lärare i 
svenska och svenska som andraspråk. Caroline har arbetat 
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Helena Grönås - universitetsadjunkt vid Linköpings universitet 
med svenska som andraspråk som expertområde. Helena har 
varit utbildningsansvarig för flera utbildningsinsatser i 
Norrköpings kommun.  

Åza Jarlsdotter – Utvecklingsledare Forskning- och 
utvecklingsavdelningen och enhetschef för 
Mottagningsenheten Norrköpings kommun. Åza är utbildad 
lärare i svenska som andraspråk och svenska och har 
erfarenheter från arbete i tre olika kommuner i 
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Målgrupp  

Av intresse för hela grundskolan och språkintroduktion  

Nyckelord: Studiehandledning, samarbete, dialogiskt förhållningssätt, identitet, 
flerspråkighet som resurs, kollegial utveckling, samarbetsglädje, 
studiemotivation, planering- och reflektionstid. 
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