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1  Allmänt 

Syftet med denna riktlinje är att beskriva inriktningen på modersmålsundervisning 
och studiehandledning i de olika språk som förekommer i kommunen från och med 
läsåret 2017/2018. 

Riktlinjen är i första hand avsedd för rektorer, förskolechefer och pedagoger i 
verksamheten. Avsikten är att skapa en gemensam bild av organisation och 
genomförande och förtydliga ansvarsområden. 

Riktlinjen revideras utifrån förändrade lagkrav eller politiska beslut. 
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2 Begrepp, definitioner, ansvarsområden 

2.1 Modersmålsundervisning 
Alla elever som har ett annat modersmål än svenska kan få stöd respektive 
undervisning i språket. Modersmålet har stor betydelse för elevers språk-, 
personlighets- och tankeutveckling, och ett väl utvecklat modersmål ger bra 
förutsättningar för att lära sig såväl svenska som övriga skolämnen 
Modersmålsundervisningen syftar också till att hjälpa elever att få en stark 
självkänsla och främja deras utveckling mot att bli tvåspråkiga individer med 
dubbel kulturkompetens. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet.   

Modersmålsundervisning är inget nybörjarspråk utan barnet ska ha grundläggande 
kunskaper i språket, och det ska fungera som ett dagligt umgängesspråk. För elever 
som tillhör de nationella minoritetsspråken, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
och samiska, är kommunen skyldig att anordna undervisning i språket även om 
man inte pratar språket hemma, eftersom dessa elever har en utökad rätt att 
utveckla sitt språk i skolan. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som 
har ett annat modersmål än svenska. 

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom 
kommunen finns minst fem elever som ansöker om undervisning i språket, och 
under förutsättning att det finns en lämplig lärare. För elever med nationellt 
minoritetsspråk räcker det med att det är en elev som önskar undervisning. 

Modersmål är ett eget ämne med en egen kursplan i skolans läroplan, och eleverna 
betygsätts i årskurs 6-9. 

Modersmålsundervisning sker med 45-60 minuter/vecka och elev, beroende på 
elevens ålder och förutsättningar. 

Modersmålsundervisning regleras i Skollagen 10 kap. 

2.2 Studiehandledning 
Studiehandledning syftar till att stödja undervisningen i olika ämnen samt att 
ytterligare stimulera språkutvecklingen. Studiehandledning ska ges till elever som 
inte till fullo kan följa undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i 
svenska, och därför inte uppnår ett godkänt betyg i ämnet. För att innehåll och 
resultat ska bli så bra som möjligt, krävs att den ordinarie läraren och 
studiehandledaren har ett nära samarbete. Den ordinarie läraren ansvarar för 
studiehandledningens innehåll.   

Rektor beslutar om studiehandledning under kortare eller längre tid utifrån en eller 
flera elevers behov kopplade till ett specifikt ämne. Rektor ansvarar för att 
informera samordnare i modersmål om behovet. Rektor ansvarar också för att följa 
upp att samplanering sker mellan ordinarie lärare och studiehandledare. 

Studiehandledning skall utvärderas kontinuerligt. 

Studiehandledning på modersmål regleras i Skolförordningen 5 kap 4 §. 
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2.3 Språkstöd i förskola 
Enligt förskolans läroplan ska barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet 
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål samt sin kulturella 
identitet. Detta kan ske med hjälp av språkstöd, som är en pedagog som arbetar 
med att stärka barnets språk och språkförmåga. Språkstöd tilldelas utifrån möjlighet 
och om det finns en lämplig person att tillgå. 

Från och med läsåret 2017-2018 kommer språkstöd i förskolan inte att erbjudas i 
Krokoms kommun, med undantag för språkstöd i nationella minoritetsspråk. Dock 
kan förskolor få visst språkstöd vid inskolning även i andra språk för att underlätta 
kommunikation och informationsöverföring mellan förskolepersonal och barn och 
deras vårdnadshavare. 

Samordnare i modersmål ansvarar för att så långt det är möjligt möta förskolornas 
behov av språkstöd vid inskolning. 
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3 Förutsättningar för planering och 
genomförande 

• Modersmålsundervisning är frivillig, men ansökan som görs är bindande 
och närvaro gäller som vid övrig undervisning i skolan. 

• Ansökan för modersmål görs av vårdnadshavare på blankett på kommunens 
hemsida. 

• De elever som redan har modersmålsundervisning behöver inte göra en ny 
ansökan inför nästkommande läsår.  

• Om man önskar avsluta modersmålsundervisningen ska det ske skriftligen 
på avsedd blankett på kommunens hemsida. 

• Samordnare för modersmål beslutar i dialog med rektor/pedagoger om 
schemaläggning och eventuell gruppindelningen av eleverna. 

• Aktuell skola ansvarar för att informera berörd modersmålslärare om 
schemabrytande eller inställd verksamhet. Detsamma gäller vid 
frånvaroanmälan för elev.  

• Modersmålslärare/studiehandledare ansvarar för att meddela skolan eller 
kontaktperson vid sjukdom eller annan frånvaro. 

• Samordnare i modersmål ansvarar för kompetensutveckling och 
handledning till modersmålslärare och studiehandledare. 

• I möjligaste mån ska modersmålsundervisningens innehåll knyta an till 
ordinarie undervisning för eleverna. 

• Vid modersmålsundervisning ska eleven inte registreras som frånvarande i 
Infomentor. 

• Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning 

- noggrann kartläggning av elevens språk och ämneskunskaper 

- flexibla insatser som hela tiden kan anpassas efter elevens utveckling 

- kompetens kring flerspråkighet 

- samverkan, samsyn och samplanering mellan klass- och ämneslärare 
och studiehandledare 

- växelvis arbete på modersmål och på svenska 

- rektor är ansvarig för, följer upp och engagerar sig i frågan om 
studiehandledning 

3.1 Organisationsöversikt med ansvarsområden 

3.1.1 Samordnare modersmål 
• Organiserar modersmålslärare och studiehandledare. 

• Rekryterar personal. 
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• Leder (och arbetsleder) modersmålslärare, studiehandledare och språkstöd i det 
övergripande pedagogiska arbetet (skollag, läroplaner och kursplaner m.m.). 

• Fördelar språkarbetare utifrån rektorers och förskolechefers behov. 

• Utvärderar undervisningen vid läsårets slut. 

3.1.2 Rektor 
• Ansvarar för att göra modersmålspedagogen delaktig i undervisningen på 

respektive skola (tilldela arbetsplats, kalla till möte kring eleven vid behov, 
länka ihop elevens ordinarie undervisning med 
modersmålsundervisning/studiehandledning etc.). 

• Ansvarar för att informera: 

• Vårdnadshavare om innebörden i modersmålsundervisning och fördelarna med 
flerspråkighet. 

• Vårdnadshavare om rätten till modersmålsundervisning. 

• Samordnaren i modersmål om behovet av   

• Modersmålsundervisning och/eller studiehandledning. 

• Ansvarar för att studiehandledning utvärderas kontinuerligt och följer upp 
samplanering. 

• Ansvarar för att ge samordnare den information som behövs för att kunna 
planera undervisningen (namn och telefonnummer till kontaktperson för 
eleven, till exempel klasslärare/mentor), schema m.m. 

3.1.3 Förskolechef 
• Ansvarar för att i god tid informera samordnaren i modersmål om behovet av språkstöd vid 

inskolning. 

3.1.4 Pedagog i skola 
• Ska kunna ge information till vårdnadshavare om modersmålsundervisning. 

• Ansvarar för att informera rektor om behovet av studiehandledning för en viss 
elev. 

• Samverkar med modersmålspedagog/studiehandledare i frågor som rör 
eleverna. 

• Introducerar modersmålspedagog/studiehandledare på skolan. 

• Delger sin planering, samplanerar och informerar modersmålspedagog/ 
studiehandledare om schemabrytande aktiviteter, temaarbete m.m. 
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