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Riktlinjer och rutiner för studiehandledning 

på modersmål 
 

Studiehandledaren är ämneslärarens språkliga länk till elevens kunskaper.  

 

 Studiehandledaren och ämnesläraren samverkar kring planering och genomförande 

av studiehandledning. 

 Eleven får ämnesundervisningen förklarad på sitt modersmål. 

 För elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller 

flera ämnen. 

 Om orsaken är att eleven inte har tillräckliga kunskaper i svenska. 

 Kan ges som extra anpassning eller som särskilt stöd.  

 Gäller främst NO- och SO-ämnen samt matematik och teknik. 
 

 

Ansvarig lärare 

 Planera undervisningen. 

 Avsätta tid för planering med studiehandledaren. 

 Lämna material och planeringar till studiehandledaren. 

 Delge åtgärdsprogram till studiehandledaren om sådant finns. 

 Följa upp studiehandledningen tillsammans med studiehandledaren. 

Studiehandledare 

 Efterfråga planering och material för studiehandledningen. 

 Läsa aktuell kursplan inför aktuellt ämnesområde. 

 Känna till kunskapskraven och planeringen för arbetsområdet. 

 Förbereda sig inför respektive undervisningstillfälle. 

 Efterfråga åtgärdsprogram om sådant finns. 

 Följa upp studiehandledningen tillsammans med ansvarig lärare. 

Planering

skolan

Material

skolan

Förberedelse

studiehandledare

Genomförande

studiehandledare

Uppföljning

skolan, 
studiehandledare

http://www.vallentuna.se/nyanlandelev
http://www.vallentuna.se/modersmal
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Studiehandledningen kan organiseras 

 Före - förförståelse inför nytt arbetsområde/moment. 

 Under - simultant under pågående lektion. 

 Efter - fördjupad förståelse/upprepning/sammanfattning 

Innan studiehandledningen  

1. Eleven ska vara inskriven i en skola i kommunen. 

2. Kartläggning enligt Skolverkets Steg 1 och 2 (för elever som anlänt efter 2016-01-01). 

3. Extra anpassningar görs via digitala stöd och verktyg. 

4. Ansökan om studiehandledning: Blankett Ansökan om studiehandledning på 

modersmål 

Process efter ansökan 

1. Studiehandledaren kontaktar ansvarig lärare för tidsbokning och planering. 
 

2. Planeringsmöte 

Deltagare: Studiehandledare och ansvarig lärare/ämneslärare. 

 

a. Planera studiehandledningen.  Använd blanketten Planering för 

studiehandledning. 

 

b. Ansvarig lärare förmedlar vad studiehandledaren ska hjälpa eleven med 

utifrån kursplanen och den pedagogiska planeringen.  

 

c. Material - hur får studiehandledaren materialet och planeringen inför 

lektionerna? Till exempel via SchoolSoft eller e-post. 

 

d. Låt eleven vara delaktig utifrån ålder och mognad. 

 

e. Bestäm tider och plats. Skolan ordnar lokal/plats för studiehandledningen. 
 

3. Vid första studiehandledningstillfället förtydligar studiehandledaren för eleven syftet 
med studiehandledning och när dessa tillfällen kommer att ske. 
 

4. Uppföljning efter max 8 veckor. Studiehandledare och ansvarig lärare/ämneslärare. 
Har planeringen gett effekt? Låt eleven vara delaktig utifrån ålder och mognad. 

 
5. Ny planering upprättas och samma process fortsätter.  

Mer information 

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen samt 

9 kap. 9 § gymnasieförordningen. 

 

Mer information på Skolverket: Studiehandledning på elevernas modersmål  

http://www.vallentuna.se/nyanlandelev
http://www.vallentuna.se/modersmal
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/studiehandledning-1.205961

