Information till elever och föräldrar (grundskola/grundsärskola)
MODERSMÅLSUNDERVISNING
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
2 eleven har grundläggande kunskaper i språket
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. (Skollagen 10 kap 7 §, 11 kap 10§)
Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat
modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet. (Skolförordningen 5 kap 7§)
Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning. (Skolförordningen 5 kap 7§)
Modersmålsundervisning får anordnas
1 som språkval i grundskolan
2 som elevens val
3 inom ramen för skolans val, eller
4 utanför den garanterade undervisningstiden (Skolförordningen 5 kap 8§)
1. Språkval, Moderna språk – eget ämne med kursplan
anordnas vanligen från år 6-9. Vilka språkval som ska finnas på skolan bestäms av rektor.
2. Modersmål – som elevens val(år 1-9)
Inom elevens val ska man kunna fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen som finns i
skolan. De som önskar kan välja modersmål som elevens val. Det är skolans rektor som
beslutar om modersmål kan erbjudas inom elevens val
3. Modersmål – som skolans val (år 1-9)
Dessa timmar kan användas till undervisning i ett eller flera ämnen för att ge skolan en
speciell profil.
4.Modersmål – utanför timplanen.
Modersmålet kan också läsas utöver all annan undervisning i skolan, utanför timplanen. Hur
många lektioner det blir beslutas av varje kommun.
Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. (Skolförordningen 5
kap 9§)
En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1 minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan
undervisning, och
2 det finns en lämplig lärare.
Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib
och samiska) (Skolförordningen 5 kap 10§)
Vill Du veta mer? Kontakta Ditt barns modersmålslärare eller rektor

