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Svar på interpellation angående  
modersmålsundervisning 
Nedan är svar på frågor inkomna 2021-05-03 från Johan Fagerhem, Vänsterpartiet.  

Frågeställningar 
 

1. Utifrån vilka av de problemformuleringar som uppställs i skollagens 21 kap. 3 § vi-
lar beslutet om fjärrundervisning för modersmålselever i Vallentunas skolor? 
 

2. Hur kommer barn- och ungdomsnämnden arbeta för att undanröja de problem 
som idag motiverar fjärrundervisning för modersmålselever i Vallentunas skolor? 

Barn- och ungdomsnämndens svar 

Svar på fråga 1: 
 
Elevunderlag och lärartillgänglighet 
 
Till grund för nämndens beslut om nya riktlinjer för modersmålsundervisning, vad avser 
övergång till fjärrundervisning, ligger bland annat 21 kap. 3 § punkt 1 och punkt 3 skolla-
gen (2010:800).  
 
Idag deltar cirka 380 elever i Vallentuna i undervisning i modersmål, fördelat på 160 grup-
per. 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. För att undervisa elever i årskurs 1-3 
har läraren åkt till elevernas hemskolor och för elever i årskurs 4-6 och 7-9 har undervis-
ningen skett på en utvald skola i kommunen. För de ambulerande modersmålslärarna kan 
det röra sig om en arbetssituation där de har undervisning på många olika skolor under en 
och samma vecka. Samtidigt försvårar ambulerande tjänster och avstånd mellan skolen-
heter också möjligheterna för Vallentuna kommun att rekrytera behöriga lärare. Det har 
under lång tid varit mycket svårt att rekrytera legitimerade och/eller behöriga mo-
dersmålslärare, trots upprepade och regelbundna försök. Idag är endast två av trettio lä-
rare behöriga, ytterligare fyra har lärarlegitimation och två har förskolelärarlegitimation.  
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Av studier som genomförts hos kommuner, en del med liknande geografi som Vallentuna, 
framgår att vissa elever väljer att inte läsa modersmål är av organisatoriska skäl (SOU 
2019:18 s. 119 f). Förslaget till omorganisation av modersmålsundervisningen i Vallentuna 
kommun har präglats av en viss förförståelse vad gäller vårdnadshavares inställning till nu-
varande organisation för undervisning i modersmål, där framför allt undervisning på an-
nan plats än elevens hemskola upplevs som något negativt. 
 
I förarbeten till skollagen framgår bland annat att fjärrundervisning kan vara ett bra alter-
nativ 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). 

Svar på fråga 2: 
 
Geografiska förutsättningar och likvärdig utbildning 
 
Barn- och ungdomsnämnden ser inte att det som huvudsakligen motiverar en övergång till 
fjärrundervisning i modersmål är något som är föränderligt på ett sådant sätt att en åter-
gång till tidigare organisation kan komma att bli aktuell. Detta med hänsyn till elevun-
derlag, lärartillgänglighet, Vallentuna kommuns geografiska förutsättningar och elevernas 
rätt till likvärdig utbildning. Nämndens beslut om riktlinjer för modersmål, vilka innefattar 
fjärrundervisning, är ett resultat av en översyn över olika alternativa lösningar, där en cent-
ralisering av modersmål i kombination med närundervisning inte ger bättre förutsätt-
ningar för lärande för elevgruppen, den enskilda eleven och modersmålslärarna.  
 
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 mo-
dersmål. Vallentuna kommun ser att fler äldre elever avslutar sin modersmålsundervis-
ning, 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.   
 
Hänsyn har också tagits till vikten av en elevs interaktion med andra elever under lärande-
processen och att en lärmiljö med en lärare och en elev, som i vissa aspekter kan upplevas 
som positiv, men i flera aspekter kan vara negativ för eleven. Fjärrundervisning kommer 
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att underlätta den muntliga framställningen och interaktionen mellan elever som läser mo-
dersmål. I det digitala klassrummet finns möjligheter för eleverna att öva sina färdigheter 
med andra elever och nätverket med andra som läser samma modersmål vidgas för eleven. 
Vidare kan fjärrundervisning på olika sätt skapa en klasskänsla genom sin utformning. Un-
der dessa förutsättningar kan en likvärdig modersmålsundervisning ske oavsett elevun-
derlag på respektive skolenhet, samtidigt som undervisning blir mer likvärdig i förhållande 
till undervisning i andra ämnen. 
 
Liksom för annan undervisning sker kontinuerlig uppföljning och utvärdering av moders-
målsundervisningen i Vallentuna kommun inom ramen för det systematiska kvalitetsar-
betet och vid behov vidtas åtgärder, exempelvis anpassningar av elevgruppens storlek, tek-
nisk utrustning eller kompetensutveckling för elever och lärare. Det arbetet ser inte an-
norlunda vid fjärrundervisning. I syfte att öka kvaliteten vid fjärrundervisning i modersmål 
och elevernas rätt till likvärdig utbildning, sker därför en översyn av tekniska förutsätt-
ningar, digital kompetens hos lärare och elever samt hur huvudman säkerställer stöd kopp-
lat till detta. 

 
Sammanfattningsvis har det för Vallentuna kommun varit viktigt att utifrån kommunens 
geografiska förutsättningar säkerställa en undervisning i modersmål som, med elever såväl 
som lärare i centrum, fokuserar rätten till likvärdig utbildning, kvalitet, mångfald samt 
språklig och personlig utveckling. I Vallentuna kommun finns ett behov att över tid skapa 
förutsättningar och en organisation för rekrytering av behöriga lärare och samtidigt ge ele-
ver som vill läsa modersmål möjligheten att göra det, oaktat elevunderlag på elevens hem-
skola. 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.  

 
Med detta anser jag interpellationen besvarad.  
 
Vallentuna 2020-05-28 
 
 
 
 
 
 
Johan Skog (M) 
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 



    
  

KOMMUNFULLMÄKTIGE I VALLENTUNA 
 
Interpellation angående Modersmålsundervisning 
 

Datum: 2021-05-03 

Partinamn: Vänsterpartiet 

Frågeställare: Johan Fagerhem 

Frågan ställs till: Johan Skog, Barn- och Ungdomsnämndens ordförande 

 

BUN antog den 23/3 ett styrdokument om modersmålsundervisning, där det slås fast den 
modersmålsundervisning kommunen erbjuder ska bedrivas som fjärrundervisning. 

Det finns en problematik i hur detta styrdokument förhåller sig till skollagen (2010:800) och jag 
hoppas på ett par förtydliganden. 

Enligt skollagens 21 kap 3§ får fjärrundervisning bara användas om ”1. det för viss undervisning 
inte finns någon lärare inom huvudmannens skolenhet som uppfyller kraven på legitimation och 
behörighet enligt 2 kap 13§ och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats 
anställa en sådan” eller ”3. elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie 
undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
för huvudmannen”. Vidare står i skollagens 21 kap 9§ att ”Huvudmannen får beslutat om att 
använda fjärrundervisning för högst ett år i taget”. 

Då styrdokumentet som antogs inte har någon tidsbegränsning går det att ställa sig frågande till 
hur nionde paragrafens krav på tidsbegränsning för högst ett läsår i taget uppfylls. Det finns dock 
inget i styrdokumenten om hur fjärrundervisning skulle kunna undvikas för 
modersmålsundervisningen kommande läsår, vilket bör framgå då skollagen tydligt fastställer att 
det ska finnas en problematik av något slag som endast fjärrundervisning kan lösas och att denna 
lösning inte får vara en tillsvidarelösning. 

Vidare framgår ej i beslutsunderlaget om beslutet om fjärrundervisning grundar sig i tredje 
paragrafens första eller tredje punkt. För att få klarhet i detta begärde jag ut underlagen till beslutet 
från registrator och fick svaret att varken en ekonomisk eller organisatorisk analys har gjorts för att 
visa på hur ordinarie modersmålsundervisning skulle påverka skolorganisationen inom kommunen. 
I beslutsunderlaget framgår heller inte något om svårigheter att rekrytera modersmålslärare eller 
hur upprepade försök har genomförts. 

 
Mina frågor till Barn- och Ungdomsnämndens ordförande blir därför: 

 Utifrån vilka av de problemformuleringar som uppställts i skollagens 21 kap 3§ vilar beslutet om 
fjärrundervisning för modersmålselever i Vallentunas skolor? 

 Hur kommer Barn- och Ungdomsnämnden arbeta för att undanröja de problem som idag 
motiverar fjärrundervisningen för modersmålselever i Vallentunas skolor? 

 
 
 

___________________________  

Johan Fagerhem 
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