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Tjänsteskrivelse

Revidering av riktlinjer för 
modersmålsundervisning

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar reviderade riktlinjer för modersmål. 

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beslutet om revidering av riktlinjer utgår från barn- och 
ungdomsnämndens beslut den 23 mars (§ 24) i ärende BUN 2019.655, med ett 
förtydligande om att beslut om fjärrundervisning för grundskola fattas av huvudman 
för ett läsår i taget (ny punkt 3.2.1.).

I övrig föreslås två ändringar som inte innebär någon förändring i sak:

1. förtydligande av att riktlinjerna avser modersmålsundervisning i grundskola 
och grundsärskola (rubrik)

2. följande stycke avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskola och kommunal 
vuxenutbildning tas bort (tidigare punkt 2 stycke 3) :

”För modersmålsundervisning i gymnasie- och gymnasiesärskola sker 
ansökan av eleven själv. Ansökan görs till varje enskild gymnasiekurs och är 
bindande. Ansökan sker via gymnasieantagningen eller direkt till 
gymnasieskolan vid skolstart, dock senast den 1 september. Detsamma gäller 
kommunal vuxenutbildning, där eleven ansöker om att läsa kurser inom 
ämnet modersmål.”

Linda Hallén Malin Thengqvist
Avdelningschef Verksamhetsutveckling Förvaltningsjurist

Expedieras till:
Akten
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Inledning  
För elever med annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning ge eleven möjlig-
het att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.  

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckl-
ing och syftet med modersmålsundervisning är att ge eleven möjlighet att utveckla kun-
skaper i och om sitt språk. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig 
svenska, andra språk och andra ämnen. Språk och lärande hänger samman, liksom språk 
och identitet. 

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och 
förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i respektive kursplan 
eller ämnesplan. I grundskolan och motsvarande obligatoriska skolformer finns separata 
kursplaner för modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken.1 

Riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och likvärdig modersmåls-
undervisning som tar hänsyn till elevens rättigheter och behov. Bestämmelser om moders-
målsundervisning finns i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasie-
förordningen (2010:2039). 

Det finns ingen rätt till modersmålsundervisning i förskolan, för elever i förskoleklass och i 
fritidshemsverksamhet. Dock ska förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet medverka till 
att barn och elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt modersmål samt sträva efter att skapa förutsättningar för barn och 
elever att använda både svenska och sitt modersmål.2 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 5 kap. 13 § skolförordningen (2011:185) 
2 8 kap. 10 § och 9 kap. 10 § skollagen (2010:800); SOU 2019:18 Modersmål och studiehandledning 
på modersmål – gällande regelverk s. 68 
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1. Undervisning i modersmål 
Nedan följer en redogörelse för vilka lagliga rättigheter och skyldigheter som finns vad gäller 
modersmålsundervisning. Med huvudman avses Vallentuna kommun i egenskap av huvud-
man för Vallentuna kommuns kommunala skolor. Huvudman för fristående skolor är sko-
lans styrelse. 

I skollagen finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda 
modersmålsundervisning.3  I vissa fall är huvudmannens skyldighet begränsad. 

1.1 Elevens rättigheter 
Enligt skollagen (2010:800) är kriterierna för en elevs rätt till modersmålsundervisning 
samma för grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. 

En elev som har en eller två vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbju-
das modersmålsundervisning som inte är ett nationellt minoritetsspråk om: 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk hemma, och  
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

 
Modersmålsundervisningen är inte för elever som är nybörjare, vilket innebär att eleven ska 
förstå och kunna tala sitt modersmål. En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta 
att delta i undervisningen även om språket skulle sluta att vara elevens dagliga umgänges-
språk hemma. 

1.1.1 Grundläggande kunskaper 

Grundläggande kunskaper innebär att eleven kan förstå sitt modersmål i dagligt tal och 
undervisningen sker på modersmålet. 

I syfte att kartlägga elevens grundläggande kunskaper i modersmålet ska eleven tillsammans 
med vårdnadshavare ha ett introduktionssamtal med modersmålsläraren. Resultatet av kart-
läggningen utgör underlag för rektors beslut om modersmålsundervisning. För att kunna 
läsa gymnasiets kurser inom modersmål krävs kunskaper enligt grundskolans årskurs 9 eller 
motsvarande. Skolan organiserar undervisningen och elever som läser olika gymnasiekurser 
kan ingå i samma grupp för modersmålsundervisning. Huvudmannen ansvarar för organi-
sation av modersmålslärare. 

1.2 Huvudmannens skyldigheter 
För elever som uppfyller kriterierna ovan har huvudmannen endast skyldighet att anordna 
modersmålsundervisning om: 

1. det finns minst fem elever som har rätt till undervisning i det aktuella språket, 
2. dessa elever vill få undervisning i språket, och om  
3. det finns en lämplig lärare (avgörs av rektor). 

                                                             

3 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen 
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1.2.1 Nationella minoriteterna 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervis-
ning i elevens nationella minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jid-
disch). Det innebär en starkare rätt och det finns inga krav på att språket ska vara elevens 
dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.  

Huvudmannen är därför skyldig att anordna modersmålsundervisning om: 

1. en elev vill få undervisning, och om  
2. det finns en lämplig lärare. 

 
Det är skolans rektor som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål. 

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges 
modersmålsundervisning i två språk om det vid en individuell bedömning visar att det finns 
särskilda skäl.  

1.2.2 Adoptivbarn 

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptiv-
barn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens 
dagliga umgängesspråk hemma, men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket.  

1.2.3 Teckenspråk 

Elever med en vårdnadshavare som har teckenspråk som modersmål och som har grundläg-
gande kunskaper i teckenspråk, är berättigade till modersmålsundervisning under samma 
villkor som elever med andra modersmål. I grundskolan kan teckenspråk erbjudas som al-
ternativ till språkval, vilket bland annat förutsätter att minst fem elever väljer språket.4 

1.2.4 Tidsbegränsning  

Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i högst sju läsår under ele-
vens skoltid och i Vallentuna kommun påbörjas modersmålsundervisningen i årskurs 3. 

I följande fall kan dock undervisningen pågå under längre tid: 

1. modersmålet är ett nordiskt språk eller ett nationellt minoritetsspråk,  
2. eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning, 
3. undervisningen anordnas som individuellt val, eller om 
4. undervisningen ersätter ett modernt språk (gymnasie- och gymnasiesärskola). 

                                                             

4 9 kap. 6-7 §§ skolförordningen 
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2. Ansökan 
För elever i grundskola och motsvarande skolformer är det elevens vårdnadshavare som an-
söker om modersmålsundervisning. Sista ansökningsdag för start till kommande hösttermin 
är 31 mars och den 30 september för start till kommande vårtermin.  

Om en elev inte längre önskar delta i modersmålsundervisning ska eleven göra en avanmä-
lan på vallentuna.se.  

2.1 Beslut 
För elever i grundskola, gymnasie- och gymnasiesärskola är det rektor som beslutar om mo-
dersmålsundervisning, medan det är huvudmannen som beslutar om elev på kommunal 
vuxenutbildning ska bli antagen.  

3. Undervisningstid och undervisningsformer 

3.1 Minsta garanterad undervisningstid 
Till skillnad från vad som gäller för skolans övriga ämnen är ämnet modersmål inte reglerat i 
timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan respektive specialskolan. Det in-
nebär bland annat att ämnet inte har någon minsta garanterad undervisningstid och under-
visningstiden i ämnet kan därmed variera från en huvudman till en annan.5 

3.2 Fjärrundervisning 
Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommuni-
kationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.6 Av skolförordningen föl-
jer bland annat att fjärrundervisning bara får användas i följande fall: 

1. årskurserna 1-6 i grundskolan och grundsärskolan, årskurserna 1-7 i specialskolan 
samt sameskolan, vid undervisning i modersmål,  

2. sameskolan vid undervisning i samiska, 
3. årskurserna 1-6 i grundskolan för integrerad samisk undervisning, och 
4. årskurserna 4-6 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 5-7 

i specialskolan vid undervisning i moderna språk och teckenspråk. 

I årskurserna 7-9 i grundskolan och grundsärskolan och årskurserna 8-10 i specialskolan får 
fjärrundervisning användas i samtliga ämnen och verksamheter som anges i skollagen.  

                                                             

5 SOU 2019:18 Modersmål och studiehandledning på modersmål – gällande regelverk, s. 73 
6 1 kap. 3 § skollagen 

http://www.vallentuna.se/
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3.2.1 Förutsättningar och beslut 

I skollagen och skolförordningen regleras under vilka förutsättningar undervisning i grund-
skola får ske genom fjärrundervisning.7 Beslut om sådan undervisning får fattas av huvud-
man för ett läsår åt gången.8 

3.3 Elev i skola med annan huvudman eller elev från  
annan kommun 

Elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun (hemkommun) och går i skola i annan 
kommun, kommunal eller fristående, kan läsa sitt modersmål antingen i sin skolkommun 
eller i sin hemkommun. Det är dock huvudmannen för skolan eleven går på som är skyldig 
att anordna modersmålsundervisning. En elev kan läsa modersmål endast i en kommun åt 
gången. 

Motsvarande gäller för elever som är folkbokförda i en annan kommun, men går i skolan i 
Vallentuna kommun. 

3.3.1 Tilläggsbelopp 

Huvudman i elevens skolkommun kan ansöka om tilläggsbelopp för en elev som väljer att 
läsa sitt modersmål i skolkommunen. Ansökan sker till elevens hemkommun och ska avse en 
termin i taget. Om eleven avbryter undervisningen måste Vallentuna kommun informeras. 

Ansökan sker via en blankett på vallentuna.se.  

3.4 Prövning  

För genomförande, planering och utvärdering av prövning i modersmål följer Vallentuna 
kommun Skolverkets allmänna råd. En elev som önskar prövning i modersmål ska kontakta 
rektor.  

                                                             

7 21 kap. skollagen, 5a kap. skolförordningen 
8 21 kap. 9 § skollagen 

http://www.vallentuna.se/
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