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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118
Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning (KS 2019.218)

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Hans Jedlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till 
att modersmålsundervisning följer skollagen samt att införa en modersmålspolicy i likhet med 
ett dokument som bifogats motionen.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden, 
som yttrat sig i ärendet.
Kommunledningskontoret konstaterar att bifall till förslaget strider mot uppgiftsfördelningen i 
fullmäktiges reglementen och bör därför avslås. Detta då det är utbildningsnämnden 
respektive Barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter 
utifrån skollagen.

Yrkanden
Hans Jedlin (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
 
Nicklas Steorn (MP), med bifall av Gustav Elfström (S) och Ylva Mozis (L), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Hans Jedlins (SD) yrkande mot Nicklas Steorns 
(MP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Nicklas Steorns (MP) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 §77  Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning
 Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning
 Motion (SD) om modersmålsundervisning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om modersmålsundervisning
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om modersmålsundervisning
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§ 77
Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning (KS 2019.218)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till 
att modersmålsundervisning följer skollagen samt att införa en modersmålspolicy i likhet med 
ett dokument som bifogats motionen.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden, 
som yttrat sig i ärendet.
Kommunledningskontoret konstaterar att bifall till förslaget strider mot uppgiftsfördelningen i 
fullmäktiges reglementen och bör därför avslås. Detta då det är utbildningsnämnden 
respektive Barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter 
utifrån skollagen.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning
 Motion (SD) om modersmålsundervisning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om modersmålsundervisning
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om modersmålsundervisning
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om 
modersmålsundervisning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se till att modersmålsundervisning följer skollagen samt att införa en 
modersmålspolicy i likhet med ett dokument som bifogats motionen.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden, som yttrat sig i ärendet.
Kommunledningskontoret konstaterar att bifall till förslaget strider mot 
uppgiftsfördelningen i fullmäktiges reglementen och bör därför avslås. Detta då det är 
utbildningsnämnden respektive Barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för att 
fullgöra kommunens uppgifter utifrån skollagen.

Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden har yttrat sig över sakfrågan. 
Yttrandena bifogas tjänsteskrivelsen. 

Barn- och ungdomsnämnden har enligt reglementet till uppgift att:

- fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen vad avser förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

 - ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom som utgörs av förskola, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola samt därtill hörande fritidshem. 

- vara huvudman för förskoleverksamhet i kommunal regi.

Utbildningsnämnden ska enligt reglementet: 

- fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen vad avser gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning för vuxna 
och utbildning i svenska för invandrare 

- ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet, för 
ungdom och vuxna som bildar gymnasieskola 
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- ansvara för kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt 
uppdragsutbildning som bedrivs inom Kunskapscentrum Nordost - ansvara för 
aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kapitlet 9 § i skollagen

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Yttrande från Barn- och ungdomsnämnden
4. Yttrande från Utbildningsnämnden

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
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Motion till Vallentuna kommunfullmäktige.

Skollagen stipulerar att grundskolan, grundsärskolan, specialskolan samt gymnasieskolan skall erbjuda
modersmålsundervisning. Detta gäller då det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och då
eleven har grundläggande eller goda kunskaper i språket. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i

språket, en eller två vårdnadshavare ska ha annat modersmål än svenska som modersmå|, samt att
det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen.

Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen till det svenska samhället. Samtidigt är dess

effekter för inlärning av det svenska språket mycket tveksamt. Vi vill i sammanhanget lyfta fram en

undersökning från Danmark, där kommunernas forskningsenhet (AKF) kom fram till att det inte finns
några statistiska bevis för att elever som fått modersmålsundervisning visar bättre resultat i läsning,

matematik eller naturvetenskap än de elever som inte fått modersmålsundervisning. Resultatet fick
politikerna i Danmark att helt lägga ner modersmålsundervisningen för att i stället satsa mer pengar
på specialundervisning och på det danska språket
(https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvml20t7lmaj/17O503-ingen-entydige-effekter-af-

forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisni ng).

Vi vill därför att Vallentuna kommun ser till att lägga modersmålsundervisningen på en miniminivå
och samtidigt säkerställa att vi:

1. Följer lagar och regler

2. Ser till att säkerställa god kvalitet för alla parter

3. Använder varje skattekrona på ett effektivt sätt

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen får i uppdrag:

Att se till att modersmålsundervisning följer Skollogen

Att införa en modersmålspolicy i likhet med bifogot dokument (Bilogo 7.

Policy för erbjudande øv modersmålsundervisning)

Martin Siltanen (SD)

Sverigedemokraterna i Vallentuna



Bilaga 1.

Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Skollagen 10 kap fastslår att:
Modersmålsundervisning 7 $ En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än
svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

t. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära
att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan
undervisning i det språket.

Detta gäller för grundskola, specialskola, särskola samt sameskola. Även gymnasiet och
gymnasiesärskola. Då är det alltså ett "skall-krav". I övriga skolformer är detta bara ett "bör-krav"

Skolverkets rekommendationer i enlighet med skollagen:
o "Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade

kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen."
o "Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och

motsvarande skolformer, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor. lnom
kommunal vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmå1."

o "Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns minst
fem elever som har rätt till undervisningen, dessa elever önskar att få undervisning i språket,
och det finns en lämplig lärare."

o "Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning."
¡ "Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i

grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda
undervisningen i högst sju läsår sammanlagt."

För Vallentuna kommun gäller följande förutsättningar:
o eleven ska ha grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i modersmålet
o minst en vårdnadshavare skall prata modersmålet
¡ det skall vara umgängesspråket i hemmet
o minst fem behöriga elever i kommunen ansöker om detta
. en lämplig (avgörs av rektor) lärare finns att tillgå
¡ modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskolan och gymnasiet samt liknade former
o högst sju års undervisning är ett "skall-krav"

Barn och utbildningsförvaltningen ska säkerställa att språket talas av en vårdnadshavare och att det
talas i hemmet.

Minoritetsspråken och studiehondledningen or undontogen nedanstående policy och kommer att
sö rbeho nd I os vi d se na re ti llfril I e.



Utifrån ovanstående punkter fastställs nedanstående policy för modersmålsundervisningen i

Vallentuna kommun.
L Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. Skollagen stipulerar

tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betye E) eller god (betyg C) nivå. Detta
innebär att kommunen kan utgå ifrån ett prov i något av B-eller C-språken samt översätta
detta till det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen finns,
innan eleven erbjuds modersmålsundervisning, Provet tas fram av en extern instans.

2. Ensamkommande som bor ifamiljehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte
kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet
uppfylls. Kraven på att en vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i

hemmet uppfylls inte om vårdnadshavaren inte finns i Sverige.

3. Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar erbjuds inte. Det är inte
lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.

4. Erbjud högst sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen. Från

det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara högst sju år,
även om man inte har sökt vissa terminer.

5, Förtydligande om vad som är en "lämplig lärare". En lämplig lärare i alla andra ämnen har
legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle
omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt
denna policy, innebär iförsta hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand
legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella
språket.

6. Tidsgräns som man skall ha sökt modersmå1, är den 1 oktober och den 1- maj. Dessa datum
säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera "lämplig" lärare kommande termin.
Denna tidsgräns krävs för att ge rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal. En rimlig
tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer
med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen.

7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser modersmål
som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt rnodcrsrnål efter ordinarie sl(oltid. Det är
inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner
Målet med skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för
att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt
att låta dem missa viktiga lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att
lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt
så länge kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever per
klassrum.

8, Se över möjligheterna till fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet underlag för en
klass och innebär en extremt hög lärartäthet, som i många andra sammanhang inte skulle
accepteras. I många fall handlar det dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en
vecka för en pedagog som bor och arbetar på annan ort. Fjärrunderisning är ett alternativ
som möjliggör samordning och skulle bespara Vallentuna kommunen onödiga kostnader för
reseersättning till pedagogerna. Då avsaknad av legitimerad personal också är ett problem
borde detta möjliggöra för eleverna att få korrekt utbildning av behöriga lärare.



9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är väldigt tydligt enligt
Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för att det skall behöva
erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig
och helt ineffektiv undervisningssituation.

10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på fem sökande uppfyllas. Minst fem
sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen ska

erbjuda undervisningen. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i

det aktuella språket den terminen.

När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt
Skolverkets föreskrifter i frågan så erbjuder Vallentuna kommun modersmål till de barn som så

önskar.

Källor:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansva r-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersma l-och-
studiehandledning-pa-modersmal-i_H68L38
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146
Remissvar om motion om modersmålsundervisning (BUN 2019.543)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- anta förslaget till remissvar.
- föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.
 

Reservationer
Annika Fagerberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fått en remiss om en motion om modersmålsundervisning. 
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som bifogas.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- anta förslaget till remissvar.
- föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Annika Fagerberg (SD) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.
 

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Annika Fagerbergs (SD) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2019-10-28, Remissvar om motion om modersmålsundervisning
2. Remissvar, barn- och ungdomsnämnden, motion om modersmålsundervisning
3. Remiss, Motion (SD) om modersmålsundervisning

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen

1
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Tjänsteskrivelse

Remissvar om motion om 
modersmålsundervisning

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: 
- anta förslaget till remissvar.
- föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsnämnden har fått en remiss om en motion om 
modersmålsundervisning. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag 
till yttrande som bifogas.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2019-10-28, Remissvar om motion om 

modersmålsundervisning
2. Remissvar om motion om modersmålsundervisning
3. Remiss, motion om modersmålsundervisning

Jonas Hård Maria Rosshagen
Tf förvaltningschef tf chef förvaltningsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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2019-10-31
SID 1/13

TFN: 

Remissvar, barn- och 
ungdomsnämnden, motion om 
modersmålsundervisning
Varför läsa modersmål
Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om 
sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- 
och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig 
svenska, andra språk och andra ämnen.

Modersmål det ämnet där eleven får möjlighet att reflektera över traditioner, 
kulturella företeelser och samhällsfrågor både utifrån sitt ”hemland” och i jämförelse 
med svenska förhållanden.

Stockholms universitet undersökte Christina Hedman och Natalia Ganuza 
modersmålsundervisningens roll för elevers utveckling av språk- och läsfärdigheter i 
”modersmålet” och i svenska (ett forskningsprojekt 2018). Projektet kom fram till att 
elever som deltagit i modersmålsundervisning i somaliska presterar bättre på 
uppgifter av läsförståelse på somaliska än somalisktalande elever som inte deltagit i 
modersmålsundervisning. Dessutom fann forskarna ett positivt samband med deras 
skolresultat i form av betyg. Slutsatsen är att modersmålsundervisning viktigt för 
flerspråkiga elever.

Professor Nihad Bunar skriver i sin utredning ”De elever som deltar i 
modersmålsundervisning uppnår bättre studieresultat, även med hänsyn tagen till 
andra variabler som vi vet påverkar studieresultaten”, ur Utredningen om modersmål 
och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer 
sitt betänkande För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18).

Riktlinjer i Vallentuna
Barn och ungdomsnämnden fastställde 2018 riktlinjer för modersmålsundervisning i 
kommunen. Riktlinjen följer det som är reglerat i Skollag, Skolförordning och 
Gymnasieförordning.

Rektor på skolan tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning. Enheten 
för Integration och Studie- och yrkesvägledning ansvarar för att utföra 
undervisningen.

Skollagen anger att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än 
svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om; 

188
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1. Språket talas hemma varje dag (gäller ej nationella minoritetsspråk samt 
adoptivbarn).
1.1. Ensamkommande barn som inte bor med släktingar kan anses ha ett dagligt 

umgängesspråk via telefon, Skype eller liknande webbmedier.
2. Detta Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet (gäller ej nationella 

minoriteter).
2.1. Vi kartlägger alla som vill påbörja modersmålsundervisning innan rektor 

fattar beslut.
3. Minst fem elever inom kommunens grundskola respektive gymnasium ansöker 

om undervisning i språket (gäller ej nationella minoritetsspråk).
4. Lämplig lärare finns eller kan anställas.

Utöver det som kommunen är skyldig att ge ger vi:
• Rätt att läsa modersmål längre är sju år
• I förskolan och förskoleklass erbjuder vi modersmålsstöd i de nationella 

minoritetsspråken.

Upplysa om rättigheter
För att uppfylla kravet om att nå ut med elevens rättigheter finns information till alla 
vårdnadshavare på kommunens hemsida. Skolorna informerar om möjligheten att 
läsa modersmål till alla nya elever i samband med skolstart. Till elever som flyttar in 
mitt i läsåret ges informationen i samband med inskrivning.

Ansökan
Via e-tjänst eller blankett, båda finns på kommunens hemsida. Vårdnadshavare kan 
även göra ansökan på skolan eller hos Kontaktcenter. 
Efter inkommen ansökan kontaktas vårdnadshavare för kartläggning av 
grundläggande kunskaper. 
Idag är sista ansökningsdag för förskola, förskoleklass och grundskola/grundsärskola 
den 15 april och för enskilda gymnasiekurser den 1 september. Datumen är satta i 
första hand utifrån rimlighet för vårdnadshavarnas möjlighet att ansöka. Men 
självklart utifrån att kommunen ska få rimlig tid att rekrytera en lärare. De 
ansökningar som kommer in senare behandlas och verkställs så fort som möjligt, 
enligt Skollagen.

Utredning av förkunskaper
För nationella minoriteter behöver inte någon av vårdnadshavarna tala språket och 
det behöver inte användas dagligen. Det finns möjlighet att läsa språket som 
”andraspråk” och då behöver eleven inga förkunskaper. En individ kan identifiera sig 
med en eller flera grupper, men det är alltid upp till individen själv att avgöra sin 
tillhörighet. 
För adoptivbarn testas endast eleven och inte vårdnadshavaren.
Nyanlända familjer testas direkt i samband med introduktionssamtal på EIS.
I dag finns inte rätt för ensamkommande barn, till skillnad från adoptivbarn, att få 
modersmålsundervisning om de inte har modersmålet som dagligt umgängesspråk i 
hemmet i Sverige. Dagligt umgängesspråk i hemmet kan innefatta dagligt samtal via 
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Skype. Det är därför svårt att utreda huruvida eleven har rätt eller inte och 
förvaltningen väljer att ge alla möjlighet att läsa modersmål. Detta gäller även barn 
med skilda föräldrar där barnet bor med den svensktalande föräldern.

Rektorsbeslut
Efter kartläggning skickas underlag till elevens skola och det är rektor som fattar om 
eleven är ”behörig” att få undervisningen. 

Påbörja undervisning
Slutligen är det EIS som anställer en lämplig lärare om vi inte redan har befintlig. 
Vallentuna både köper in fjärrundervisning i de fall vi inte hittar lämplig lärare inom 
pendlingsavstånd. Vi säljer även fjärrundervisning till kommuner som i sin tur inte 
hittar lämpliga lärare i sitt område.
EIS rekryterar enligt HRs riktlinjer – annons, urval, utdrag ur belastningsregister, 
intervju och referenstagning.

Fullfölja undervisningen
Vi tillåter alltid alla elever att läsa så länge de vill. Att begränsa elevens rätt att läsa 
modersmål i sju år skulle innebära att de elever som är födda här eller migrerade till 
Vallentuna innan start år1 skulle behöva avsluta sina studier efter år7 och därmed inte 
kunna få ett slutbetyg. De skulle inte kunna använda betyget i ansökan till gymnasiet. 
Det påverkar inte de elever som är nyanlända och påbörjar sin skolgång i 
mellanstadiet. 
Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade 
undervisningstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i 
sammanlagt högst sju läsår. Men det gäller inte om:

• modersmålet är ett nordiskt språk eller ett nationellt minoritetsspråk
• eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning
• undervisningen anordnas som individuellt val
• undervisningen ersätter ett modernt språk inom gymnasie- eller 

gymnasiesärskolan.

När kommunen väl gett ett gynnande beslut kan kommunen inte ta tillbaks det. Det 
innebär att om gruppen minskar till färre än fem elever är kommunen fortsatt 
skyldiga att erbjuda undervisningen till de elever som önskar fortsätta.

Framtid
Förvaltningen ser just nu över hur vi ytterligare kan samordna vår undervisning för 
elever i de yngre åldrarna för att skapa större och mer pedagogiska grupper.

Bilaga 1 – Samtal inför modersmålsundervisning
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Bilaga 2 - Kartläggning av grundläggande kunskaper i modersmål (finns en för åk 1-3, 
en för åk4-6 och en för åk7-9)
Bilaga 3 - Beslut om modersmålsundervisning
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Samtal inför modersmålsundervisning

Dokumentet är underlag för rektors beslut om modersmålsundervisning 
för eleven.

Deltagare
Elev, vårdnadshavare och modersmålslärare. Samtalet sker på aktuellt modersmål.

ELEVENS FÖR- OCH EFTERNAMN

     
PERSONNUMMER (10 
SIFFROR)

     

MODERSMÅL

     
ANSÖKAN GÄLLER FRÅN LÄSÅR

     
ELEVENS SKOLA

     
ELEVENS KLASS

     

Syfte
 Förmedla förutsättningarna för modersmålsundervisningen och 

säkerställa att förutsättningarna är uppfyllda.
 Bedöma elevens grundläggande kunskaper – att eleven förstår det 

aktuella modersmålet i vardaglig åldersadekvat konversation.

Följande dokument ska fyllas i
 Samtal inför modersmålsundervisning
 Kartläggning av grundläggande kunskaper

Nedanstående genomgång av lagkrav och förutsättningar för 
modersmålsundervisning sker i dialog med vårdnadshavare och elev. 
Viktigt att modersmålsläraren samtalar direkt med eleven. Kartläggning 
av elevens grundläggande kunskaper ska göras enligt mall. 

Grundläggande krav (enligt lag) för 
modersmålsundervisning
Minst en av vårdnadshavarna har aktuellt språk som sitt modersmål.
VEM AV VÅRDNADSHAVARNA HAR SPRÅKET SOM SITT MODERSMÅL?

     

Språket är det naturliga samtalsspråket hemma varje dag.
I VILKEN OMFATTNING TALAS SPRÅKET HEMMA?

     

Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
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FÖRSTÅR ELEVEN SPRÅKET I ETT VARDAGLIGT ÅLDERSADEKVAT SAMTAL?

     

Genomgång av förutsättningar för 
modersmålsundervisning (sätt kryss i rutorna när 
genomgången är gjord)

☐ Modersmålsundervisningen är inte för nybörjare (utom i de nationella 
minoritetsspråken: finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib).

☐ Modersmålsundervisningen sker på aktuellt modersmål (inte svenska).

☐ Modersmålsundervisningen sker utanför ordinarie skoltid (oftast efter) 
utifrån elevunderlag och lärarens tjänstgöring.

☐ För elever från och med årskurs 4 sker undervisningen i grupp på anvisad 
skola.

☐ Närvaro på lektionerna är obligatoriskt. Du som vårdnadshavare ansvarar för 
att anmäla frånvaro enligt gällande rutiner om eleven är frånvarande.

☐ Undervisningen följer läroplanen och har kunskapskrav, precis som alla 
övriga ämnen i skolan. Skriftliga omdömen ges i årskurs 1-5 och betyg ges i 
årskurs 6-9. Elev som inte uppfyller kunskapskraven blir inte godkänd.

☐ Modersmålsundervisningen är kostnadsfri, precis som all undervisning i 
skolan.

☐ Om eleven slutar ska en Avanmälan skickas in till enhet integration och 
studie- och yrkesvägledning, antingen digitalt eller på särskild blankett.

Övrigt
ÄR DET NÅGOT SPECIELLT VI BEHÖVER VETA KRING DITT BARN?
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Samtalet genomfört
DATUM

     
MODERSMÅLSLÄRARE 
UNDERSKRIFT

     

MODERSMÅLSLÄRARE 
NAMNFÖRTYDLIGANDE

     MODERSMÅLSLÄRARE TELEFON MODERSMÅLSLÄRARE E-POSTADRESS

Dokumentationen lämnas till administrativ samordnare.
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Kartläggning av grundläggande 
kunskaper i modersmål
Årskurs 1-3

Eleven ska kunna svara på frågor och ha en enkel dialog på sitt 
modersmål med modersmålsläraren.
DATUM

     
ELEVENS NAMN

     
MODERSMÅL

     
MODERSMÅLSLÄRARENS NAMN

     
 

1. Dialog

Hej! Vad heter du? Hur gammal är du? Vilket språk talar du? Frågor om familj, 
boende, intressen osv.

     

2. Enkel instruktion

Kom hit nära mig, kan du ge mig pennan, öppna boken på första sidan osv.

     

3. Bilder. Se bifogat material

  Vad är det? Vad gör man med den? Vad händer nu? Vad tror du händer sen? 
Varför?

     

4. Text. Se texter bifogat material

Ordklasser (några frågor)      
Notera ordförråd, grammatik mm.      
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Läraren läser en enkel berättelse och ställer några enkla frågor om texten. 
Läraren talar endast modersmålet men eleven kan svara på svenska, bara 
förståelsen finns.

     

Centralt innehåll

I årskurs 1–3

Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll.
• Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
• Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
• Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i 

elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och 
stavningsregler.

Tala, lyssna och samtala
• Muntligt berättande för olika mottagare.
• Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, 

kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där 
modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors 
upplevelser och erfarenheter.

• Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, 

företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Språkbruk
• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kultur och samhälle
• Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
• Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
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Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med 
visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda 
lässtrategier. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika 
texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget 
visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna 
erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss 
språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då 
med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som 
eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom 
att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla 
resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om 
bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra 
egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar 
om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet 
framgår med viss tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter 
på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med 
anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande 
sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra 
enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar 
med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande 
läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka 
och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk. 

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt 
innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av 
vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av 
enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt sätt 
sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som 
skrivandet avser. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta 
ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och 
till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan 
modersmålet och svenska.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och 
ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. 
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till 
viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och 
diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla 
muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och 
avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. E leven kan 
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föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några 
kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden 
där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och 
förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om 
vad dessa kan bero på och leda till.
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Beslut om modersmålsundervisning

Beslutsunderlag är nedanstående blanketter. De bifogas detta beslut. 
 Ansökan om modersmålsundervisning åk 1-9
 Samtal inför modersmålsundervisning
 Kartläggning av grundläggande kunskaper i modersmål

ELEVENS FÖR- OCH 
EFTERNAMN

     

PERSONNUMMER (10 
SIFFROR)

     

MODERSMÅL

     
SKOLA

     

Skollagen 10 kap. 7 §
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska 
erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Ovanstående tre lagkrav är uppfyllda.
MINST EN AV VÅRDNADSHAVARNA HAR AKTUELLT SPRÅK SOM SITT MODERSMÅL

☐ JA ☐ NEJ

SPRÅKET ÄR DET NATURLIGA SAMTALSSPRÅKET HEMMA VARJE DAG

☐ JA ☐ NEJ

ELEVEN HAR GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER I SPRÅKET

☐ JA ☐ NEJ

Vårdnadshavare är införstådda med förutsättningarna för 
modersmålsundervisning.

 Närvaro på lektionerna är obligatoriskt, vårdnadshavare ansvarar för 
elevens närvaro.

 Om antalet elever i aktuellt språk inom grundskolan i kommunen 
minskar till färre än fem elever, kommer undervisningen i det aktuella 
språket att upphöra efter innevarande läsårs slut.

 Om beslutsunderlaget är vilseledande eller visar sig inte stämma, 
riskerar rätten till modersmålsundervisning att upphöra.

ELEVEN ÄR BERÄTTIGAD TILL MODERSMÅLSUNDERVISNING OCH MODERSMÅLSUNDERVISNING 
BEVILJAS

☐ JA ☐ NEJOM NEJ, ANGE ORSAK
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DATUM

     
REKTORS UNDERSKRIFT

     

 

REKTORS NAMNFÖRTYDLIGANDE
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Motion till Vallentuna kommunfullmäktige.

Skollagen stipulerar att grundskolan, grundsärskolan, specialskolan samt gymnasieskolan skall erbjuda
modersmålsundervisning. Detta gäller då det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och då
eleven har grundläggande eller goda kunskaper i språket. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i

språket, en eller två vårdnadshavare ska ha annat modersmål än svenska som modersmå|, samt att
det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen.

Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen till det svenska samhället. Samtidigt är dess
effekter för inlärning av det svenska språket mycket tveksamt. Vi vill i sammanhanget lyfta fram en
undersökning från Danmark, där kommunernas forskningsenhet (AKF) kom fram till att det inte finns
några statistiska bevis för att elever som fått modersmålsundervisning visar bättre resultat i läsning,
matematik eller naturvetenskap än de elever som inte fått modersmålsundervisning. Resultatet fick
politikerna i Danmark att helt lägga ner modersmålsundervisningen för att i stället satsa mer pengar
på specialundervisning och på det danska språket
(https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvml20t7lmaj/17O503-ingen-entydige-effekter-af-
forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisni ng).

Vi vill därför att Vallentuna kommun ser till att lägga modersmålsundervisningen på en miniminivå
och samtidigt säkerställa att vi:

1. Följer lagar och regler

2. Ser till att säkerställa god kvalitet för alla parter

3. Använder varje skattekrona på ett effektivt sätt

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen får i uppdrag:

Att se till att modersmålsundervisning följer Skollogen

Att införa en modersmålspolicy i likhet med bifogot dokument (Bilogo 7.

Policy för erbjudande øv modersmålsundervisning)

Martin Siltanen (SD)

Sverigedemokraterna i Vallentuna
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Bilaga 1.
Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Skollagen 10 kap fastslår att:
Modersmålsundervisning 7 $ En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än
svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

t. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära
att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan
undervisning i det språket.

Detta gäller för grundskola, specialskola, särskola samt sameskola. Även gymnasiet och
gymnasiesärskola. Då är det alltså ett "skall-krav". I övriga skolformer är detta bara ett "bör-krav"

Skolverkets rekommendationer i enlighet med skollagen:
o "Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade

kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen."
o "Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och

motsvarande skolformer, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor. lnom
kommunal vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmå1."

o "Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns minst
fem elever som har rätt till undervisningen, dessa elever önskar att få undervisning i språket,
och det finns en lämplig lärare."

o "Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning."
¡ "Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i

grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda
undervisningen i högst sju läsår sammanlagt."

För Vallentuna kommun gäller följande förutsättningar:
o eleven ska ha grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i modersmålet
o minst en vårdnadshavare skall prata modersmålet
¡ det skall vara umgängesspråket i hemmet
o minst fem behöriga elever i kommunen ansöker om detta
. en lämplig (avgörs av rektor) lärare finns att tillgå
¡ modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskolan och gymnasiet samt liknade former
o högst sju års undervisning är ett "skall-krav"

Barn och utbildningsförvaltningen ska säkerställa att språket talas av en vårdnadshavare och att det
talas i hemmet.

Minoritetsspråken och studiehondledningen or undontogen nedanstående policy och kommer att
sö rbeho nd I os vi d se na re ti llfril I e.
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Utifrån ovanstående punkter fastställs nedanstående policy för modersmålsundervisningen i
Vallentuna kommun.

L Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. Skollagen stipulerar
tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betye E) eller god (betyg C) nivå. Detta
innebär att kommunen kan utgå ifrån ett prov i något av B-eller C-språken samt översätta
detta till det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen finns,
innan eleven erbjuds modersmålsundervisning, Provet tas fram av en extern instans.

2. Ensamkommande som bor ifamiljehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte
kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet
uppfylls. Kraven på att en vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i

hemmet uppfylls inte om vårdnadshavaren inte finns i Sverige.

3. Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar erbjuds inte. Det är inte
lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.

4. Erbjud högst sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen. Från
det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara högst sju år,
även om man inte har sökt vissa terminer.

5, Förtydligande om vad som är en "lämplig lärare". En lämplig lärare i alla andra ämnen har
legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle
omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt
denna policy, innebär iförsta hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand
legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella
språket.

6. Tidsgräns som man skall ha sökt modersmå1, är den 1 oktober och den 1- maj. Dessa datum
säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera "lämplig" lärare kommande termin.
Denna tidsgräns krävs för att ge rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal. En rimlig
tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer
med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen.

7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser modersmål
som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt rnodcrsrnål efter ordinarie sl(oltid. Det är
inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner
Målet med skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för
att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt
att låta dem missa viktiga lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att
lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt
så länge kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever per
klassrum.

8, Se över möjligheterna till fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet underlag för en
klass och innebär en extremt hög lärartäthet, som i många andra sammanhang inte skulle
accepteras. I många fall handlar det dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en
vecka för en pedagog som bor och arbetar på annan ort. Fjärrunderisning är ett alternativ
som möjliggör samordning och skulle bespara Vallentuna kommunen onödiga kostnader för
reseersättning till pedagogerna. Då avsaknad av legitimerad personal också är ett problem
borde detta möjliggöra för eleverna att få korrekt utbildning av behöriga lärare.
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9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är väldigt tydligt enligt
Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för att det skall behöva
erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig
och helt ineffektiv undervisningssituation.

10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på fem sökande uppfyllas. Minst fem
sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen ska
erbjuda undervisningen. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i

det aktuella språket den terminen.

När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från Skollagen samt
Skolverkets föreskrifter i frågan så erbjuder Vallentuna kommun modersmål till de barn som så

önskar.

Källor:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansva r-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/modersma l-och-
studiehandledning-pa-modersmal-i_H68L38
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2019-11-14

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72
Remissvar om motion om modersmålsundervisning (UN 2019.103)

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget yttrande.
- föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer
Annika Fagerberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har fått en remiss om motion om modersmålsundervisning. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag på remissvar som bifogas.

Yrkanden
Rasmus Neideman (MP) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget yttrande.
- föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Annika Fabergberg (SD) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att:
- avslå föreslaget yttrande.
- föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.
 

Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), ställer Rasmus Neidemans (MP) yrkande mot Annika 
Fagerbergs (SD) yrkande. Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
Rasmus Neidemans yrkande.

Beslutsunderlag
1. §51 UN AU Remissvar om motion om modersmålsundervisning
2. Tjänsteskrivelse, 2019-10-29, Remissvar om motion om modersmålsundervisning
3. Remissvar, utbildningsnämnden, motion om modersmålsundervisning
4. Remiss, Motion (SD) om modersmålsundervisning

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen
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Remissvar om motion om 
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Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 
- anta föreslaget yttrande. 
- föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet i korthet 
Utbildningsnämnden har fått en remiss om motion om modersmålsundervisning. 
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag på remissvar som bifogas. 

Handlingar 
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2. Remissvar, utbildningsnämnden, motion om modersmålsundervisning 
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Remissvar, utbildningsnämnden, 
motion om modersmålsundervisning 
Varför läsa modersmål 
Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om 
sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- 
och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig 
svenska, andra språk och andra ämnen. 
 
Modersmål det ämnet där eleven får möjlighet att reflektera över traditioner, 
kulturella företeelser och samhällsfrågor både utifrån sitt ”hemland” och i jämförelse 
med svenska förhållanden. 
 
Stockholms universitet undersökte Christina Hedman och Natalia Ganuza 
modersmålsundervisningens roll för elevers utveckling av språk- och läsfärdigheter i 
”modersmålet” och i svenska (ett forskningsprojekt 2018). Projektet kom fram till att 
elever som deltagit i modersmålsundervisning i somaliska presterar bättre på 
uppgifter av läsförståelse på somaliska än somalisktalande elever som inte deltagit i 
modersmålsundervisning. Dessutom fann forskarna ett positivt samband med deras 
skolresultat i form av betyg. Slutsatsen är att modersmålsundervisning viktigt för 
flerspråkiga elever. 
 
Professor Nihad Bunar skriver i sin utredning ”De elever som deltar i 
modersmålsundervisning uppnår bättre studieresultat, även med hänsyn tagen till 
andra variabler som vi vet påverkar studieresultaten”, ur Utredningen om modersmål 
och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer 
sitt betänkande För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18). 
 

Riktlinjer i Vallentuna 
Rektor på skolan tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning. Enheten 
för Integration och Studie- och yrkesvägledning ansvarar för att utföra 
undervisningen. 
 
Skollagen anger att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än 
svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om;  
1. Språket talas hemma varje dag (gäller ej nationella minoritetsspråk samt 

adoptivbarn). 
1.1. Ensamkommande barn som inte bor med släktingar kan anses ha ett dagligt 

umgängesspråk via telefon, Skype eller liknande webbmedier. 
2. Detta Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet (gäller ej nationella 

minoriteter). 
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2.1. Vi kartlägger alla som vill påbörja modersmålsundervisning innan rektor 
fattar beslut. 

3. Minst fem elever inom kommunens grundskola respektive gymnasium ansöker 
om undervisning i språket (gäller ej nationella minoritetsspråk). 

4. Lämplig lärare finns eller kan anställas. 

 
För gymnasiet gäller att alla elever (även nationella minoriteter) har goda kunskaper i 
språket. I övrigt finns ingen skillnader mot det som regleras för grundskolan. 
På Komvux är det endast möjligt att läsa modersmål på gymnasial nivå. 
En romsk elev som kommer från utlandet har rätt att läsa två modersmål om det finns 
särskilda skäl.  
Utöver det som kommunen är skyldig att ge ger vi: 

• Rätt att läsa modersmål längre är sju år 
• I förskolan och förskoleklass erbjuder vi modersmålsstöd i de nationella 

minoritetsspråken. 

 
Upplysa om rättigheter 
För att uppfylla kravet om att nå ut med elevens rättigheter finns information till alla 
vårdnadshavare på kommunens hemsida. Skolorna informerar om möjligheten att 
läsa modersmål till alla nya elever i samband med skolstart. Till elever som flyttar in 
mitt i läsåret ges informationen i samband med inskrivning. 
 
Ansökan 
Via e-tjänst eller blankett, båda finns på kommunens hemsida. Vårdnadshavare kan 
även göra ansökan på skolan eller hos Kontaktcenter.  
Efter inkommen ansökan kontaktas vårdnadshavare för kartläggning av 
grundläggande kunskaper.  
Idag är sista ansökningsdag för förskola, förskoleklass och grundskola/grundsärskola 
den 15 april och för enskilda gymnasiekurser den 1 september. Datumen är satta i 
första hand utifrån rimlighet för vårdnadshavarnas möjlighet att ansöka. Men 
självklart utifrån att kommunen ska få rimlig tid att rekrytera en lärare. De 
ansökningar som kommer in senare behandlas och verkställs så fort som möjligt, 
enligt Skollagen. 
 
Utredning av förkunskaper 
För nationella minoriteter behöver inte någon av vårdnadshavarna tala språket och 
det behöver inte användas dagligen. Det finns möjlighet att läsa språket som 
”andraspråk” och då behöver eleven inga förkunskaper. En individ kan identifiera sig 
med en eller flera grupper, men det är alltid upp till individen själv att avgöra sin 
tillhörighet.  
För adoptivbarn testas endast eleven och inte vårdnadshavaren. 
Nyanlända familjer testas direkt i samband med introduktionssamtal på EIS. 
I dag finns inte rätt för ensamkommande barn, till skillnad från adoptivbarn, att få 
modersmålsundervisning om de inte har modersmålet som dagligt umgängesspråk i 
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hemmet i Sverige. Dagligt umgängesspråk i hemmet kan innefatta dagligt samtal via 
Skype. Det är därför svårt att utreda huruvida eleven har rätt eller inte och 
förvaltningen väljer att ge alla möjlighet att läsa modersmål. Detta gäller även barn 
med skilda föräldrar där barnet bor med den svensktalande föräldern. 
 
 
Rektorsbeslut 
Efter kartläggning skickas underlag till elevens skola och det är rektor som fattar om 
eleven är ”behörig” att få undervisningen.  
 
Påbörja undervisning 
Slutligen är det EIS som anställer en lämplig lärare om vi inte redan har befintlig. 
Vallentuna både köper in fjärrundervisning i de fall vi inte hittar lämplig lärare inom 
pendlingsavstånd. Vi säljer även fjärrundervisning till kommuner som i sin tur inte 
hittar lämpliga lärare i sitt område. 
EIS rekryterar enligt HRs riktlinjer – annons, urval, utdrag ur belastningsregister, 
intervju och referenstagning. 
 
Fullfölja undervisningen 
Vi tillåter alltid alla elever att läsa så länge de vill. Att begränsa elevens rätt att läsa 
modersmål i sju år skulle innebära att de elever som är födda här eller migrerade till 
Vallentuna innan start år1 skulle behöva avsluta sina studier efter år7 och därmed inte 
kunna få ett slutbetyg. De skulle inte kunna använda betyget i ansökan till gymnasiet. 
Det påverkar inte de elever som är nyanlända och påbörjar sin skolgång i 
mellanstadiet.  
Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade 
undervisningstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i 
sammanlagt högst sju läsår. Men det gäller inte om: 

• modersmålet är ett nordiskt språk eller ett nationellt minoritetsspråk 
• eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning 
• undervisningen anordnas som individuellt val 
• undervisningen ersätter ett modernt språk inom gymnasie- eller 

gymnasiesärskolan. 

 
När kommunen väl gett ett gynnande beslut kan kommunen inte ta tillbaks det. Det 
innebär att om gruppen minskar till färre än fem elever är kommunen fortsatt 
skyldiga att erbjuda undervisningen till de elever som önskar fortsätta. 
 
Framtid 
Förvaltningen ser just nu över hur vi ytterligare kan samordna vår undervisning för 
elever i de yngre åldrarna för att skapa större och mer pedagogiska grupper. 
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Bilaga 1 – Samtal inför modersmålsundervisning 
Bilaga 2 - Kartläggning av grundläggande kunskaper i modersmål (finns en för åk 1-3, 
en för åk4-6 och en för åk7-9) 
Bilaga 3 - Beslut om modersmålsundervisning 
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Samtal inför modersmålsundervisning 
 
Dokumentet är underlag för rektors beslut om modersmålsundervisning 
för eleven. 

Deltagare 
 

Elev, vårdnadshavare och modersmålslärare. Samtalet sker på aktuellt modersmål. 
 
ELEVENS FÖR- OCH EFTERNAMN 

      
 

PERSONNUMMER (10 
SIFFROR) 

      
 

MODERSMÅL 

      
 ANSÖKAN GÄLLER FRÅN LÄSÅR 

      
 

ELEVENS SKOLA 

      
 

ELEVENS KLASS 

      
 

Syfte 
 

• Förmedla förutsättningarna för modersmålsundervisningen och 
säkerställa att förutsättningarna är uppfyllda. 

• Bedöma elevens grundläggande kunskaper – att eleven förstår det 
aktuella modersmålet i vardaglig åldersadekvat konversation. 

Följande dokument ska fyllas i 
 

• Samtal inför modersmålsundervisning 
• Kartläggning av grundläggande kunskaper 

 
 
Nedanstående genomgång av lagkrav och förutsättningar för 
modersmålsundervisning sker i dialog med vårdnadshavare och elev. 
Viktigt att modersmålsläraren samtalar direkt med eleven. Kartläggning 
av elevens grundläggande kunskaper ska göras enligt mall.  

Grundläggande krav (enligt lag) för 
modersmålsundervisning 
 

Minst en av vårdnadshavarna har aktuellt språk som sitt modersmål. 
VEM AV VÅRDNADSHAVARNA HAR SPRÅKET SOM SITT MODERSMÅL? 

      
  
Språket är det naturliga samtalsspråket hemma varje dag. 
I VILKEN OMFATTNING TALAS SPRÅKET HEMMA? 

      
  
Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. 
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FÖRSTÅR ELEVEN SPRÅKET I ETT VARDAGLIGT ÅLDERSADEKVAT SAMTAL? 

      
  

Genomgång av förutsättningar för 
modersmålsundervisning (sätt kryss i rutorna när 
genomgången är gjord) 
 

 ☐ Modersmålsundervisningen är inte för nybörjare (utom i de nationella 
minoritetsspråken: finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib). 

 

 ☐ Modersmålsundervisningen sker på aktuellt modersmål (inte svenska). 
 

 ☐ Modersmålsundervisningen sker utanför ordinarie skoltid (oftast efter) 
utifrån elevunderlag och lärarens tjänstgöring. 

 

 ☐ För elever från och med årskurs 4 sker undervisningen i grupp på anvisad 
skola. 
 

 ☐ Närvaro på lektionerna är obligatoriskt. Du som vårdnadshavare ansvarar för 
att anmäla frånvaro enligt gällande rutiner om eleven är frånvarande. 

 

 ☐ Undervisningen följer läroplanen och har kunskapskrav, precis som alla 
övriga ämnen i skolan. Skriftliga omdömen ges i årskurs 1-5 och betyg ges i 
årskurs 6-9. Elev som inte uppfyller kunskapskraven blir inte godkänd. 

 

 ☐ Modersmålsundervisningen är kostnadsfri, precis som all undervisning i 
skolan. 

 

 ☐ Om eleven slutar ska en Avanmälan skickas in till enhet integration och 
studie- och yrkesvägledning, antingen digitalt eller på särskild blankett. 

 

Övrigt 
 

ÄR DET NÅGOT SPECIELLT VI BEHÖVER VETA KRING DITT BARN? 
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Samtalet genomfört 
 

DATUM 

      
 

MODERSMÅLSLÄRARE 
UNDERSKRIFT 

      
 

MODERSMÅLSLÄRARE 
NAMNFÖRTYDLIGANDE 

      
 

 MODERSMÅLSLÄRARE TELEFON MODERSMÅLSLÄRARE E-POSTADRESS 

 
 
Dokumentationen lämnas till administrativ samordnare. 
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Kartläggning av grundläggande 
kunskaper i modersmål 
Årskurs 1-3 
 

Eleven ska kunna svara på frågor och ha en enkel dialog på sitt 
modersmål med modersmålsläraren. 
 

DATUM 

      
 

ELEVENS NAMN 
      
 MODERSMÅL 

      
 

MODERSMÅLSLÄRARENS NAMN 

      
   

1. Dialog 
 

Hej! Vad heter du? Hur gammal är du? Vilket språk talar du? Frågor om familj, 
boende, intressen osv. 
 

      
 

 
2. Enkel instruktion 

 

Kom hit nära mig, kan du ge mig pennan, öppna boken på första sidan osv. 

 

      
 

 

3. Bilder. Se bifogat material 
 

 

  Vad är det? Vad gör man med den? Vad händer nu? Vad tror du händer sen? 
Varför? 
 

 
      
 

 

4. Text. Se texter bifogat material 
 

  Ordklasser (några frågor)       
    Notera ordförråd, grammatik mm.       
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Läraren läser en enkel berättelse och ställer några enkla frågor om texten. 
Läraren talar endast modersmålet men eleven kan svara på svenska, bara 
förståelsen finns. 

 

      
 

 

Centralt innehåll 
 
I årskurs 1–3 
 
Läsa och skriva 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 

textens form och innehåll. 
• Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen. 
• Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska. 
• Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i 

elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och 
stavningsregler. 
 

Tala, lyssna och samtala 
• Muntligt berättande för olika mottagare. 
• Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. 
• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans. 

 
Berättande texter och sakprosatexter 
• Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, 

kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där 
modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors 
upplevelser och erfarenheter. 

• Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition. 
• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, 

företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. 
 

Språkbruk 
• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 
Kultur och samhälle 
• Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. 
• Lekar och musik från områden där modersmålet talas. 
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Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 
 
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med 
visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda 
lässtrategier. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika 
texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget 
visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna 
erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om texternas tydligt framträdande budskap. 
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss 
språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då 
med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som 
eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom 
att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla 
resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. 
 
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om 
bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra 
egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar 
om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet 
framgår med viss tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter 
på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med 
anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
 
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande 
sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra 
enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar 
med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande 
läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka 
och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk.  
 
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt 
innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av 
vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av 
enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt sätt 
sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som 
skrivandet avser. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta 
ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och 
till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan 
modersmålet och svenska. 
 
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och 
ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. 
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till 
viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och 
diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla 
muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och 
avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. E leven kan 
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föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några 
kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden 
där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och 
förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om 
vad dessa kan bero på och leda till. 
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Beslut om modersmålsundervisning 
 
Beslutsunderlag är nedanstående blanketter. De bifogas detta beslut.  

• Ansökan om modersmålsundervisning åk 1-9 
• Samtal inför modersmålsundervisning 
• Kartläggning av grundläggande kunskaper i modersmål 

 
ELEVENS FÖR- OCH 
EFTERNAMN 

      
 

PERSONNUMMER (10 
SIFFROR) 

      
 

MODERSMÅL 

      
 

SKOLA 

      
  

Skollagen 10 kap. 7 § 
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska 
erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. 
 
Ovanstående tre lagkrav är uppfyllda. 
MINST EN AV VÅRDNADSHAVARNA HAR AKTUELLT SPRÅK SOM SITT MODERSMÅL 

☐ JA ☐ NEJ 

  
SPRÅKET ÄR DET NATURLIGA SAMTALSSPRÅKET HEMMA VARJE DAG 

☐ JA ☐ NEJ 

  
ELEVEN HAR GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER I SPRÅKET 

☐ JA ☐ NEJ 

  
Vårdnadshavare är införstådda med förutsättningarna för 
modersmålsundervisning. 

• Närvaro på lektionerna är obligatoriskt, vårdnadshavare ansvarar för 
elevens närvaro. 

• Om antalet elever i aktuellt språk inom grundskolan i kommunen 
minskar till färre än fem elever, kommer undervisningen i det aktuella 
språket att upphöra efter innevarande läsårs slut. 

• Om beslutsunderlaget är vilseledande eller visar sig inte stämma, 
riskerar rätten till modersmålsundervisning att upphöra. 
 

 

ELEVEN ÄR BERÄTTIGAD TILL MODERSMÅLSUNDERVISNING OCH MODERSMÅLSUNDERVISNING 
BEVILJAS 

☐  ☐  

 
OM NEJ, ANGE ORSAK 
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DATUM 

      
 
 

REKTORS UNDERSKRIFT 

      
 
  

REKTORS NAMNFÖRTYDLIGANDE 
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