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Modersmål  
Det är viktigt att man blir bekräftad både i den gamla och i den nya kulturen. Om barnets språk 
och begrepps utveckling sker parallellt med modersmålet och andra språket, utvecklas båda 
och påverkar och stöder varandra. Kan man sitt modersmål så ökar också ens självrespekt. 
Barn med invandrarbakgrund ska få en stark självkänsla och god uppfattning om sig själv och 
sin livssituation via modersmålsundervisning. Modersmålsläraren skall utgå från varje barns 
behov, samverkan med andra pedagoger, stimulera och stärka barnets språkutveckling samt 
ge särskilt stöd till barn med svårigheter. Modersmålsundervisningen ligger utanför schemat 
eller under TFM. Föräldrarna ansöker om att få modersmål till sina barn, dvs. barnen är inte 
tvungna att läsa modersmål, utan det är frivilligt. 

Modersmålsundervisning  
Genom modersmålsundervisningen får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att 
lyssna, förstå, tala, läsa och skriva på sitt modersmål.  
     Genom kunskap om språkets uppbyggnad kan man göra jämförelser mellan modersmålet 
och det svenska språket och utveckla sin tvåspråkighet. Eleverna skall få kunskap om historia, 
traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och göra jämförelser med svenska 
förhållanden. Det är viktigt att stärka elevens kulturella bakgrund. 

Vem har rätt till modersmålsundervisning?   
Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som 
modersmål och använder detta i sitt ursprungliga umgänge med eleven, skall eleven 
få undervisning i sitt modersmål under förutsättning att:  
 

1. eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet  
2. eleven behöver och önskar tillsammans med sina föräldrar få sådan 

undervisning 
 
Eleven kan bara ha modersmålsundervisning i ett språk. För att bilda en undervisningsgrupp i 
ett språk, måste antalet elever vara minst 5 och det måste finnas en lämplig lärare i 
modersmålet, för att kommunen ska vara skyldiga att starta modersmålsundervisningen.   (60 
min/vecka).   



    

 

SYFTE: Undervisningen i ämnet syftar till att eleverna med annat modersmål än 
svenska utvecklar sitt språk så att de därigenom kan få en stark självkänsla och en klar 
uppfattning om sig själva och sin livssituation.  

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att; 
 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 
• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där      
• modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden 

 
Betyg ges i år 6-9 och varje termin. 
 

På Skäggetorpsskolan: 

• Modersmålet sker på TFM-tid eller efter skoltid    
• Grupperna kan vara uppdelade efter ålder och/eller elevens språkliga nivå 
• Ansökan om modersmål gäller tills vårdnadshavaren gjort en skriftlig uppsägning av 

ämnet 
• Gemensamma pedagogiska planeringar finns som presenteras för elev och 

vårdnadshavare 
• Om vikarie ej finns för modersmålslektionen ska eleven arbeta med sin planering i 

modersmålet i ordinarie klass 

Studiehandledning  
En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av 
studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. På Skäggetorpsskolan kan en nyanländ elev få 
studiehandledning även om hen uppnår lägsta betyg i ämnet.  
     En elev kan behöva få studiehandledning under en eller flera terminer, beroende på hur 
komplext ämnesspråket är och hur elevens förkunskaper och kunskapsutveckling ser ut. Om 
studiehandledningen ska bli effektiv är det viktigt att den ges regelbundet och att 
studiehandledningens arbetsformer varieras efter elevens behov. Skolan behöver också följa 
upp och utvärdera studiehandledningen regelbundet. På så sätt kan läraren i ämnet och 
studiehandledaren stämma av om studiehandledningen ger resultat och att eleven utvecklas 
i riktning mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
 
  



    

 

Studiehandledning på modersmålet i olika ämnen fordrar en god inblick i det som är 
karaktäristiskt för ämnet, både vad gäller innehåll och språkbruk. Studiehandledaren 
behöver också vara insatt i det aktuella ämnets kurs- eller ämnesplan. 
     En del ämnen i svensk skola skiljer sig också från motsvarande ämnen i andra länders 
utbildningssystem. Elevens tidigare upplevelser av undervisningen i ämnet kan påverka hur 
hon eller han förstår undervisningen i Sverige. Genom att vara insatt i dessa skillnader kan 
studiehandledaren stötta elevens introduktion i ämnet. 
     Studiehandledaren kan också stötta elevens lärande genom att koppla ett ämnesinnehåll 
till området där eleven har sitt ursprung för att vidga förståelsen för ämnesinnehållet i Sverige. 
Studiehandledaren är en viktig länk mellan elevens tidigare erfarenheter av skolan och den 
undervisning och skolkultur som eleven möter i Sverige. Hen kan bidra till att skapa en helhet 
kring eleven och ge möjligheten att använda elevens alla språkliga och kulturella verktyg för 
lärande. Studiehandledaren kan även vara en viktig resurs i utvecklingssamtal med elev och 
vårdnadshavare. Med kunskaper om ämnet och dess kurs- eller ämnesplan kan 
studiehandledaren ge ett djup i samtalet genom att förklara ämnets syfte och hur elevernas 
kunskaper bedöms tillsammans med läraren. ( Skolverket 2015) 

 

Framgångsfaktorer för studiehandledning: 
 att den föregås av en bedömning av elevens språk- och ämneskunskaper 
 att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov 
 att skolan har kompetens om flerspråkighet, 
 att studiehandledaren och elevens lärare samverkar 
 att undervisningen ges växelvis på elevens modersmål och på svenska för att eleven 

ska utveckla verktyg för sitt eget lärande 
 att eleven utvecklar sin studieteknik  
 att eleven utvecklar både basen och utbyggnaden både på modersmålet och det 

svenska  
 att eleven behärskar begrepp och faktainnehåll  

 
Ämnesläraren har en viktig roll i samarbetet med modersmålsläraren om vilka 
läromedel som ska användas under arbetsområdet, planeringar för arbetsområdet, 
ska studiehandledningen ske före, under eller efter ordinarie lektioner i 
arbetsområdet, ska studiehandledningen ske genom parallellundervisning, ska eleven 
ha enskild studiehandledning eller i en mindre grupp och om vilka examineringsformer 
som kommer att användas. 
 
Hur länge en elev är i behov av studiehandledning och i vilken omfattning bedöms av 
studiehandledare och ämneslärare. Beslut tas av rektor. 
 



    

 

Utvecklingssamtal och andra samtal 
Modersmålslärare deltar i utvecklingssamtal med de elever de undervisar, men ska 
presenteras som modersmålslärare eller studiehandledare och inte som tolkar även om 
uppgiften är att tolka. 

Modersmålsläraren talar om när det är deras egen åsikt i samtalet och när de översätter vad 
andra säger. 

Ibland blir det svåra ord och då behöver modersmålsläraren förklara orden på olika sätt, 
berätta mer eller använda kroppsspråk. 

Modersmålslärarna ställer upp på att tolka vid samtal men det är viktigt att notera att de inte 
är professionella tolkar eller översättare.  

Vid känsliga samtal talar den som leder samtalet om att den som tolkar har tystnadsplikt. 

 

 


	Modersmålsundervisning och studiehandledning på Skäggetorpsskolan
	Modersmål
	Modersmålsundervisning
	Vem har rätt till modersmålsundervisning?
	Studiehandledning
	Framgångsfaktorer för studiehandledning:
	Utvecklingssamtal och andra samtal


