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Svar på interpellation angående 
modersmålsundervisning via 
fjärrundervisning 
  
Jenny Thörnberg (MP) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 november 
2021 lämnat in en interpellation angående barn- och ungdomsnämndens 
organisering av modersmålsundervisning via fjärrundervisning på elevens hemskola. 
I interpellationen ställs frågorna hur det fungerar i praktiken med fjärrundervisning, 
har alla skolor lämpliga rum med stabil uppkoppling och lokal personal fysiskt 
närvarande. Samt om kommunen har kunnat erbjuda färre eller fler elever 
undervisning nu jämfört med tidigare år.  
 
I slutet av oktober 2021 genomförde barn- och ungdomsförvaltningen en uppföljning 
av modersmålsundervisningen via fjärrundervisning. Uppföljningen var den första av 
en rad inplanerade uppföljningar och utvärderingar som kommer att ligga till grund 
för den stora utvärderingen av fjärrundervisning i modersmål som ska 
återrapporteras till barn- och ungdomsnämnden hösten 2022.  
 
Uppföljningen som undersökte hur det ser ut med tillgång till lokaler, förutsättningar 
för handledare i undervisningen och tillgång till digitala verktyg gick ut till samtliga 
kommunala skolor. Uppföljningen visade att alla skolor bedömer att de har lämpliga 
lokaler med stabil uppkoppling samt lokal personal fysiskt närvarande vid 
undervisningstillfällena och att det finns förutsättningar för fjärrundervisningen på 
skolorna. För att säkerställa likvärdig tillgång till digitala verktyg med tillbehör på 
varje skolenhet gjordes ett centralt inköp inför läsåret 2021-2022 som fördelades 
utifrån behov till skolenheterna.  
 
Antalet elever som läsår 2021-2022 läser ämnet modersmål är färre än tidigare år 
eftersom organiseringen av modersmål innebär att ämnet erbjuder sju års 
undervisning istället för nio år. Ser man till antalet elever i årskurs 3-9 läser något fler 
elever modersmål jämfört med tidigare år.  
 

Läsår Antal elever totalt åk 1-9 Antal elever åk 3-9 

2015-2016 324 elever 222 

2016-2017 319 elever  233 

2017-2018 372 elever  256 

2020-2021 380 elever 263 

2021-2022 261 elever (åk 3-9) 261 
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* För läsår 2018-2019 och 2019-2020 saknas tillgång till sammanställningar av antal elever 
som läst modersmål 
 
Antalet elever som läser modersmål påverkas dock i hög grad av hur många elever i 
kommunen som har ett annat modersmål och därmed har rätt till undervisning i 
ämnet och det är svårt att göra en enkel jämförelse av endast siffror på hur många 
elever som läser modersmål i kommunen årligen. Modersmålsundervisning ges för 
läsåret 2021-2022 i samtliga språk där kriterier om minst fem elever i språket är 
uppfyllt vilket är i linje med tidigare läsår. 
 
En positiv förväntad effekt av förändringen var att fjärrundervisningen i ämnet skulle 
möjliggöra andra förutsättningar för rekrytering av modersmålslärare. Uppföljning av 
tillgång till modersmålslärare visar att 80 procent av modersmålslärarna är 
legitimerade läsåret 2021-2022, i jämförelse med 36 procent läsåret 2020-2021. 
Legitimerade lärare i ämnet skapar bättre förutsättningar för en undervisning med 
hög kvalitet för eleverna.  
 
 
Med detta anser jag interpellationen besvarad.  
 
Vallentuna 2021-11-23 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Skog (M) 
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 
 



2021-10-11 

Interpellation 

Om modersmålsundervisningen 

Vår fråga går till Johan Skoog ordförande i Barn och Ungdomsnämnden 

Det är två månader in på den nya terminen och de nya revideringarna avseende 
modersmålsundervisningen har varit implementerade sen skolstart. 
De skulle - enligt beslutet innan sommaren - vara att all modersmålsundervisning ska ske 
genom fjärrundervisning på elevens skola, istället för att lärare reser till elever och elever 
reser till anvisad skola. 

Vi var och är tveksamma till detta beslut och skulle vilja veta hur det fungerar så här långt. 

Jag vet att vi har blivit utlovade en utredning innan beslut tas för ytterligare ett år men jag är 
angelägen hur det fungerar redan nu. 

"Hur fungerar det i praktiken med fjärrundervisning -- har alla skolor lämpliga rum med stabil 
uppkoppling och lokal personal fysiskt närvarande?" 

Har vi kunnat erbjuda färre eller fler elever undervisning nu jämfört med tidigare år? 

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna 
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