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Tjänsteskrivelse

Beslut om fjärrundervisning i 
modersmål för läsåret 2021/22

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att undervisning i modersmål i Vallentuna 
kommuns kommunala grundskolor och grundsärskola ska ske genom 
fjärrundervisning. Beslutet gäller läsåret 2021/22. 

Sammanfattning av ärendet
En kommun är enligt skollagen under vissa förutsättningar skyldig att erbjuda 
modersmålsundervisning och denna liksom övrig undervisning omfattas av 
kommunens systematiska kvalitetsarbete. Utifrån geografiska, ekonomiska och 
organisatoriska utmaningar vad gäller modersmålsundervisning, ser barn- och 
ungdomsförvaltningen ett behov av att undervisning i modersmål sker genom 
fjärrundervisning för elever i Vallentuna kommuns kommunala grundskolor och 
grundsärskola. Sammanfattningsvis baseras behovet på svårigheter att rekrytera 
behöriga modersmålslärare och att elevunderlaget på skolenheterna är begränsat på 
sådant sätt att det medför främst betydande organisatoriska svårigheter, vilket var för 
sig och tillsammans utgör skäl för beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap. 3 § 
skollagen (2010:800). Detta får ses tillsammans med de geografiska förutsättningar 
som finns i Vallentuna och elevernas rätt till likvärdig utbildning. Huvudmannen får 
besluta om att undervisning i ett visst ämne sker genom fjärrundervisning och enligt 21 
kap. 9 § skollagen får ett sådant beslut avse högst ett läsår åt gången. 

Bakgrund
I regeringens proposition 2019/20:127: ”Fjärrundervisning, distansundervisning och 
vissa frågor om entreprenad” framgår bland annat att fjärrundervisning kan vara ett bra 
alternativ för att möjliggöra undervisning på elevens skolenhet, exempelvis genom att 
utöka möjligheten till modersmål när bara några få elever på skolenheten vill läsa ett 
visst språk, eller endast någon enstaka elev på skolenheten är berättigad till 
modersmålsundervisning (prop. 2019/20:127 s. 45). Med hänsyn till Vallentuna 
kommuns geografiska förutsättningar stärks möjligheterna till likvärdig utbildning och 
många elever skulle gynnas av övergången till fjärrundervisning i modersmål och kan 
för en del elever vara avgörande för att vilja läsa modersmål.

Elevunderlaget för modersmål i Vallentuna är mycket litet på vissa skolenheter (endast 
en elev) och lite större på andra. Idag deltar cirka 380 elever i Vallentuna i undervisning 
i modersmålsundervisning, fördelat på 160 grupper. Då det är få elever på varje skola i 
varje språk består cirka 40 procent av grupperna endast av en elev och cirka 70 procent 
av 1-3 elever. Vårdnadshavare till de yngre eleverna har uttryckt missnöje med att 
eleverna får åka till en annan skola för att få undervisning, vilket kan få till följd att 
elever avstår från att läsa modersmål och barn- och ungdomsförvaltningen har sett att 
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fler äldre elever avslutar sin modersmålsundervisning, vilket bland annat beror på 
utmaningen att anpassa flera elevers scheman och åktider och att väntetiderna efter 
skolans slut av vissa elever upplevs för långa.  

Idag har Vallentuna kommun endast två behöriga lärare i ämnet modersmål, fem lärare 
med svensk lärarlegitimation och två med förskolelärarlegitimation. Utöver dem har vi 
21 visstidsanställda lärare utan svensk lärarlegitimation. Försök att rekrytera behöriga 
och/eller legitimerade lärare har skett årligen under lång tid. Många av lärartjänsterna 
är till omfattningen små, de flesta 10-30 procent. Om alla lektioner inom ramen av en 
sådan begränsad tjänst ska ligga efter skoltid ser barn- och ungdomsförvaltningen en 
risk att det blir ännu svårare att rekrytera behöriga lärare. De lärare som arbetar 20 
procent har ofta andra arbeten och kan därmed inte undervisa i modersmål fem 
eftermiddagar i veckan, utan oftast en eller möjligtvis två.

Elevperspektivet
Liksom för annan undervisning sker kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 
modersmålsundervisningen i Vallentuna kommun inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. En risk som har identifierats för fjärrundervisning i modersmål är att 
undervisningen sker digitalt. I syfte att öka kvaliteten vid fjärrundervisning i 
modersmål och elevernas rätt till likvärdig utbildning, sker därför en översyn av 
tekniska förutsättningar, digital kompetens hos lärare och elever samt hur huvudman 
säkerställer stöd kopplat till detta. Vid behov vidtas åtgärder, exempelvis i form av 
anpassningar av elevgruppens storlek, teknisk utrustning eller kompetensutveckling för 
elever och lärare. Om en elev bättre tillgodogör sig modersmålsundervisning genom 
närundervisning anpassas undervisningen till den enskilde eleven, på samma sätt som i 
annan undervisning. 

I förarbeten till skollagens bestämmelser om fjärr- och distansundervisning som trädde 
ikraft 1 juli 2015, lyfts barnkonventionen och barnets rätt till utveckling och utbildning. 
Förslagen i propositionen sägs uttryckligen bidra till att elevers möjligheter till 
undervisning förbättras genom att eleverna under vissa förhållanden kan erbjudas 
fjärrundervisning. Med det menar lagstiftaren att fler elever får ökad tillgång till 
utbildning och att de nya bestämmelserna bidrar till ökad likvärdighet (prop. 
2014/15:44 s. 23). Samtidigt visar forskning att modersmålet är viktigt för eleven i syfte 
att bibehålla en del av sin identitet samt att utvecklas i och behålla sitt modersmål (SOU 
2019:18 s. 110). 

Studier visar att vissa lärare menar att fjärrundervisningen kan underlätta för att vid 
behov individualisera undervisningen och ge mer riktad respons till enskilda elever, 
samtidigt som eleverna ges fler tillfällen att delta i autentisk skriftlig information på 
modersmålet jämfört med klassrumsbaserad undervisning (SOU 2019:18 s. 104). 
Liksom vid all annan undervisning är det viktigt med interaktion med andra elever och 
att eleverna ges möjlighet att reflektera över och lära sig socialt samspel i samtal med 
andra och då också utveckla sitt språk.

Linda Hallén Malin Thengqvist
Avdelningschef Verksamhetsutveckling Förvaltningsjurist

Expedieras till:
Akten


