
VILL DU STÖTTA ELEVER SOM ÄR NYA I SVERIGE?

SPECIALISERAD STUDIE-
HANDLEDARE PÅ MODERSMÅL
200 YH-POÄNG / 1 ÅR

Kan du arabiska, somaliska, farsi, 
kurmanji, dari eller tigrinja? Vill du bli en 
viktig del i skolan?  Då är den här 
yrkeshögskoleutbildningen för dig. 

Som specialiserad studiehandledare på 
modersmål kommer du kunna arbeta 
med att handleda nyanlända elever 
under deras studietid inom förskola,
grundskola, gymnasieskola eller 
vuxenutbildning. 

Med din specialkompetens blir du en 
viktig länk mellan elever, föräldrar, lärare 
och annan personal i skolan.



CAMPUS MÖLNDAL 
Vägledningsexpedition 
Göteborgsvägen 97 
031 - 315 10 14 
yh.campus@molndal.se

BLI LÄNKEN MELLAN ELEV OCH LÄRARE
På yrkeshögskoleutbildningen Specialiserad studie-
handledare på modersmål lär du dig metoder för att 
stödja elever i deras kunskaps- och språkutveckling. 
Vi tittar bland annat närmare på olika kulturers syn på 
lärande och pedagogik och hur det påverkar under-
visningens upplägg och genomförande. Under 
utbildningen lägger vi stort fokus på utveckling av dina 
personliga egenskaper som är viktiga för din framtida 
yrkesroll. Du utvecklar din förmåga att samarbeta med 
andra i grupp för att förbereda dig inför din 
kommande anställning.

Studiehandledare har en betydelsefull roll i den svenska
skolan. Att bemöta elever och skolpersonal med ett 
professionellt förhållningssätt samt ta ansvar för goda 
studieresultat ger de nyanlända eleverna möjligheter att 
integreras i det svenska samhället. Din kunskap om den 
svenska skolan och kompetens inom pedagogik kommer 
utöver rollen som studiehandledare även innebära att 
du kan anställas som lärarassistent. Din utbildning gör 
att du kan söka anställningar både i grundskola, 
gymnasiet och vuxenutbildning.

SNABBFAKTA
  • EXAMEN Yrkeshögskoleexamen
  • UTBILDNINGSSTART augusti 2019
  • LÄNGD 200 YH-poäng, 1 år
  • STUDIETAKT 100%
  • STUDIEORT Mölndal
  • ANTAL PLATSER 20
  • LIA (LÄRANDE I ARBETE) 14  veckor

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Lägst betyget E/G/3 från följande kurser 

  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
Dessutom krävs kunskaper i arabiska, somaliska, 
farsi, kurmanji, dari eller tigringja motsvarande nivå B2 
(CEFR), samt kunskaper i de ämnen som undervisas i 
på grundskolan t.ex. NO, SO, svenska och matematik.

Läs gärna mer om behörighetskrav på  
campusmolndal.se/yh

 KURSER SOM DU KOMMER ATT LÄSA (YH-poäng)                        
    • Pedagogik, interkulturell medvetenhet och  
      samarbete, 30p
    • Svenska utbildningssystemet ur ett globalt 
      perspektiv, 30p  
    • LIA 1 - Studiehandledning i skolan, 30p
    • Individinriktade stödinsatser och 
      IKT-pedagogik, 30p
    • LIA 2 - Metoder och samarbete i skolan, 30p
    • Språklig medvetenhet och färdighet, 30p
    • Examensarbete, 20p

ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 15/5. Läs mer och gör 
din ansökan på www.campusmolndal.se/yh

SPECIALISERAD STUDIE-
HANDLEDARE PÅ 
MODERSMÅL

”Det finns ett stort behov av utbildade studiehandledare som 
är väl insatta i pedagogik samt i skolans styrdokument, dvs 
hur svensk skola fungerar. 

LENA HELLSTEN
VERKSAMHETSCHEF GYMNASIET, 

MÖLNDALS STAD


