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Inledning 
Elever med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Modersmålet har 
betydelse för identitet och självkänsla. Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla 
sitt modersmål i tal och skrift och att de ska bli medvetna om modersmålets betydelse för det 
egna lärandet. Elevens rektor beslutar om en elevs modersmål. 

I detta dokument beskrivs modersmålsundervisningen i Vallentuna. Det innehåller lagar och 
förordningar samt kommunens lokala rutiner och riktlinjer. Studiehandledning på modersmål 
är en anpassning och ett stöd för elever som behöver det och beskrivs i ett eget dokument. 

Styrdokument 

Modersmålsundervisning är reglerad i Skollagen, Skolförordningen och 
Gymnasieförordningen.  
 

Skollagen 
• Förskolan 8 kap. 10 § 
• Förskoleklassen 9 kap. 10 § 
• Grundskolan 10 kap. 7 § 
• Grundsärskolan 11 kap. 10 § 
• Specialskolan 12 kap. 7 § 
• Sameskolan 13 kap. 7 § 
• Gymnasieskolan 15 kap. 19 § 

 

Förordningar 
• Grundskoleförordningen (SFS 2011:185) 5 kap. 7-13 §§, 5 a kap. 1-5 §§ 
• Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 4 kap 15-21 §§, 4 a kap. 1-4 §§ 

Förutsättningar 

Modersmålsundervisningen är inte för nybörjare. Eleven ska förstå och tala sitt modersmål. 
Undervisningen är på modersmålet. För de nationella minoriteterna gäller utökade rättigheter 
(se eget kapitel längre fram.)  

• Minst en av vårdnadshavarna har språket som sitt modersmål. 
• Språket talas hemma varje dag. 
• Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. 
• Minst fem elever inom kommunens grundskola respektive gymnasium ansöker om 

undervisning i språket. 
• Lämplig lärare finns eller kan anställas. 

http://www.vallentuna.se/nyanlandelev
http://www.vallentuna.se/modersmal
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Grundläggande kunskaper  

För att en elev ska ha rätt till modersmålsundervisning, krävs att eleven har grundläggande 
kunskaper i det aktuella språket (gäller inte de nationella minoritetsspråken – se 1.11). 
Grundläggande kunskaper innebär att eleven kan förstå sitt modersmål i dagligt tal. 
Modersmålsundervisningen sker på modersmålet.  
 
Innan modersmålsundervisningen börjar ska alla nya elever tillsammans med vårdnadshavare 
ha ett introduktionssamtal med modersmålsläraren. Under samtalet görs en kartläggning av 
elevens grundläggande kunskaper i modersmålet. Det utgör underlag för rektors beslut om 
modersmålsundervisning. 
 
Material som används vid kartläggningen 

• Samtal inför modersmålsundervisning 
• Kartläggning av grundläggande kunskaper i modersmål 
• Beslut om modersmålsundervisning 

Undervisning 
Undervisningen följer läroplanen/ämnesplan och har centralt innehåll och kunskapskrav, 
precis som övriga ämnen i skolan. Skriftliga omdömen ges i årskurs 1-5 och betyg ges i årskurs 
6-9 samt efter varje gymnasiekurs. Elev som inte uppfyller kunskapskraven blir inte godkänd. 

Modersmålsundervisningen ska ske utanför ordinarie undervisning, vilket oftast är efter 
ordinarie skoltid. Elever i årskurs 1-3 får modersmålsundervisningen i grupp i sin hemskola. 
För elever från och med årskurs 4 sker undervisningen i grupp på anvisad skola.  

För att få tillräckligt stora och dynamiska språkgrupper görs en flexibel årskursblandning i 
grupperna, beroende på elevunderlag, skolenhet och antal elever. Större 
undervisningsgrupper ger mer dynamik och bättre undervisning. Elever lär av varandra, lär i 
dialog med andra elever. Om det är få elever i ett språk kan grupper bestå av årskurs 1-9. 
Grupperna ska kunna ha upp till 20 elever, beroende på elevunderlaget.  

Lektionstid  

Modersmålsundervisningen sker en gång per vecka.  
Årskurs 1-3: 1 elev: 30 minuter 

2 elever eller fler: 40 minuter  
Årskurs 4-9: 1-3 elever: 40 minuter,  

4 elever eller fler: 60 minuter 
 
 
Vid årskursblandade grupper årskurs 1-9 görs en anpassning av lektionstiden från grupp till 
grupp utifrån ovanstående.  
 

http://www.vallentuna.se/nyanlandelev
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Gymnasium:  Grupp om minst 5 elever: 60 minuter 

Fjärrundervisning 

För modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är fjärrundervisning en 
intressant möjlighet och utvecklingen av webben som klassrum pågår.  
 
Vinster 

• Större möjlighet till undervisning med behöriga modersmålslärare 
• Möjligheten att få lärare i alla efterfrågade språk ökar  
• Mindre restid när det endast är enstaka undervisningstimmar 
• Elever från olika skolor kan mötas på webben för gemensam undervisning 

      
    

Optimus köper fjärrundervisning från andra kommuner i några språk för 
modersmålsundervisning och studiehandledning, både i grundskola och gymnasium. Optimus 
säljer modersmålsundervisning till andra kommuner. Fjärrundervisning kommer även att 
användas inom kommunen som komplement inom modersmål, studiehandledning och 
studiestöd.  

Verktyg som används är i huvudsak Google Hangout och Skype. 

Närvaro 

Närvaro på lektionerna är obligatoriskt. Om eleven är frånvarande på grund av sjukdom eller 
någon aktivitet i skolan ska vårdnadshavare anmäla frånvaro i SchoolSoft. 

Förskola och förskoleklass 

Förskolans och förskoleklassens uppdrag är att barnen ska utveckla sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Detta ska integreras i de vardagliga 
aktiviteterna så som i lek och skapande. 
 
Barn inom de nationella minoriteterna har möjlighet att, om vårdnadshavare så önskar, 
kunna få förstärkt modersmålsstöd av modersmålslärare. Förutsättningen är att en eller båda 
vårdnadshavarna har samma modersmåls om barnet och att språket är barnets dagliga 
umgängesspråk. 
 
Modersmålsläraren kommer en gång per vecka cirka 40 minuter. 

Ansökan 
Gäller endast nationella minoritetsspråk 
 
Ansökan för förskolebarn görs till barnets förskola. För barn i förskoleklass görs anmälan av 
vårdnadshavare via kommunens hemsida. 

http://www.vallentuna.se/nyanlandelev
http://www.vallentuna.se/modersmal


 2018-09-04 
 SID 6/8 
  

 
 

OPTIMUS 

MOTTAGNING OCH SAMORDNING NYANLÄNDA GRUNDSKOLEELEVER 

SAMT MODERSMÅL 

GÄRDESVÄGEN 13 
BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA 
TFN: 08-587 848 38 

OPTIMUS@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE/NYANLANDELEV 
WWW.VALLENTUNA.SE/MODERSMAL 

 
 

 

 

Grundskola 

Ansökan 
Vårdnadshavare ansöker via kommunens hemsida. Ansökan gäller tills vidare under hela 
grundskolan. Ansökan görs senast den 15 april. 

Innan eleven börjar ska en kartläggning av elevens grundläggande kunskaper göras. Ansökan 
ska sedan godkännas av elevens rektor. Därefter kan eleven börja. 

Om eleven slutar ska en avanmälan skickas in via kommunens hemsida.  

Gymnasium 

Minst fem elever inom kommunens gymnasieskola ska ansöka om undervisning i aktuellt 
språk för att kurser ska anordnas. För elever i nationella minoritetsspråk kan det vara färre än 
fem elever. 

I gymnasieskolan är ämnet modersmål uppdelat i fyra kurser: 

• Introduktionsprogram - Modersmål (för elever som saknar betyg i modersmål åk 9) 
• Gymnasium - Modersmål 1, 100 poäng (bygger på grundskolans kunskaper eller 

motsvarande) 
• Gymnasium - Modersmål 2, 100 poäng (bygger på kursen modersmål 1) 
• Gymnasium - Modersmål aktiv tvåspråkighet, 100 poäng (bygger på kursen 

modersmål 1) 

För att kunna läsa gymnasiets kurser krävs kunskaper enligt grundskolans årskurs 9 eller 
motsvarande. Elever som läser olika gymnasiekurser kan ingå i samma grupp. Det är 
gymnasiet som organiserar elever och kurser. Optimus organiserar lärare för 
modersmålskurserna. 

Betyg ges efter varje gymnasiekurs. 

Ansökan 
Ansökan görs till varje enskild gymnasiekurs och är bindande. Ansökan sker via 
gymnasieantagningen eller direkt till gymnasieskolan vid skolstart, dock senast den 1 
september. 

 

http://www.vallentuna.se/nyanlandelev
http://www.vallentuna.se/modersmal
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Övrigt 

Nationella minoritetsspråk 

Våra nationella minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. För 
dessa gäller utökade rättigheter. Språket behöver inte talas dagligen hemma och det kan vara 
färre än fem elever inom grundskolan i kommunen respektive inom gymnasieskolan som 
ansöker om språket.  

Eleven inom grundskolan behöver inte ha grundläggande kunskaper utan språket kan läsas 
antingen som förstaspråk eller som andraspråk (nybörjare).  

För de nationella minoritetsspråken erbjuds modersmålsstöd i förskola och förskoleklass. (Se 
avsnitt om förskola och förskoleklass) 

Adoptivbarn 

För adoptivbarn gäller utökade rättigheter. Vårdnadshavare behöver inte ha språket som sitt 
modersmål och språket behöver inte talas hemma. Eleven ska dock ha grundläggande 
kunskaper i språket. 

Elever i utomkommunal skola 

Elever som är folkbokförda i Vallentuna men går i skola i annan kommun kan läsa sitt 
modersmål antingen i sin skolkommun eller i sin folkbokföringskommun. Det är dock inte 
hemkommunens ansvar att ordna modersmålsundervisning, utan huvudmannen för den skola 
eleven går på. En elev kan läsa modersmål endast i en kommun. 
 
Elev som väljer att läsa modersmål i sin skolkommun 
Tilläggsbelopp kan sökas av skolkommunen för en termin i taget. Om eleven avbryter 
undervisningen måste Vallentuna kommun informeras. Ansökan sker på blanketten "Ansökan 
om tilläggsbelopp modersmålsundervisning", vilken finns på Vallentuna kommuns hemsida. 
Tilläggsbelopp från hemkommunen för elev som uppfyller kriterierna för 
modersmålsundervisning regleras i skollagen (2010:800) 10 kap. 39 §. 

Elever från andra kommuner 

Elever som är folkbokförda i annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i 
Vallentuna kommun under förutsättning att hemkommunen betalar. 
 
 

http://www.vallentuna.se/nyanlandelev
http://www.vallentuna.se/modersmal
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Prövning 

Prövning kan göras för slutbetyg i modersmål på samma sätt som för övriga ämnen. För att 
prövning i modersmål ska beviljas ska nedanstående kriterier uppfyllas. 

• Minst en av vårdnadshavarna har aktuellt språk som sitt modersmål. 
• Språket är det naturliga samtalsspråken hemma varje dag. 
• Det aktuella språket finns inom modersmålsundervisningen i Vallentuna 

 
Vårdnadshavare ansöker på särskild blankett och ansökan ska godkännas av elevens rektor. 
Prövning regleras i Skollagen 10 kap. 23 §. 

Lokaler 

Undervisningen i modersmål sker dels i Optimus lokaler och dels i kommunens skolor. 
Successivt ska all undervisning ske i skolornas lokaler. Pedagogisk samordnare för modersmål 
bokar lokaler för modersmålsundervisningen på aktuell skola.  
 
Klassrum för modersmålsundervisningen ska vara ägnade och utrustade för undervisning.  
 

http://www.vallentuna.se/nyanlandelev
http://www.vallentuna.se/modersmal
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