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UNDERVISNING I MODERSMÅL 

Denna riktlinje grundar sig på skollagen (2010:800), skolförordningen (SFS 

2011:185), Läroplanen för grundskolan (Lgr11), Läroplanen för grundsärskolan 

(Lsär11),  

 

BARNKONVENTIONEN 

I barnkonventionens artikel åtta framgår att barnets rätt att behålla sin identitet ska respekteras. 

Modersmålet är en del av ett barns identitet vilket modersmålsundervisningen syftar till att stärka. 

Barn som tillhör en minoritetsgrupp har enligt artikel 30 rätt till sitt språk och sin kultur. 

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk syftar till att barn ska ges möjlighet att utveckla 

flerspråkighet och sin kulturella identitet.  

JÄMSTÄLLDHET 

Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge 

alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan och lärarna har i uppdrag att synliggöra 

olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att 

kritiskt granska könsmönster och få en förståelse för hur det kan begränsa människors livsval och 

livsvillkor. Skolans mål är att alla som arbetar i skolan bidrar till att skolan präglas av jämställdhet 

och att eleverna tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering. Arbetet med jämställdhet 

ingår också i modersmålsundervisningen.  

SYFTE MED UNDERVISNING I ÄMNET MODERSMÅL 

”Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 
modersmålet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 

för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets 
uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika 

skolämnen…Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet 
och sin flerspråkighet. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina 

kunskaper om kulturer och områden där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.” (Lgr22) 

Modersmålsundervisning som nationellt minoritetsspråk syftar till att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sin flerspråkighet, utveckla kunskaper om minoritetskulturen och utveckla sin förståelse 

av omvärlden och sin identitet. 

 

UNDERVISNING I MODERSMÅL, FÖRUTOM NATIONELLA 

MINORITETSSPRÅK  

Elever i grundskolan och grundsärskolan har rätt till och ska erbjudas undervisning i modersmål 

om  
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• en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål 

• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

• eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

En elev som får undervisning i modersmål får fortsätta att delta i undervisningen även om språket 

skulle sluta att vara dagligt umgängesspråk för eleven.  

För elever som är adoptivbarn är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisning i modersmål om 

eleven har grundläggande kunskaper i språket.  

Huvudmannen är bara skyldig att anordna undervisning i modersmål i ett språk, förutom i de 

nationella minoritetsspråken, om  

• det finns minst fem sökande elever som har rätt till undervisningen i det språket 

• det finns en lämplig lärare 

 

UNDERVISNING I MODERSMÅL, NATIONELLA MINORITETSSPRÅK  

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till undervisning i 

modersmål än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga 

umgängesspråk och eleven behöver inte ha några förkunskaper i språket 

De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.  

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om 

• en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever) 

• det finns en lämplig lärare. 

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges 

undervisning i modersmål i två språk om det finns särskilda skäl. 

 

ANSVARSFÖRDELNING 

Huvudmannen  

• ansvarar för att undervisning i ämnet modersmål erbjuds och ges till de elever som 

uppfyller skollagens kriterier 

• ansvarar för information till vårdnadshavare om undervisning i ämnet modersmål 

 

Rektor 

• informerar årligen om att möjlighet till undervisning i ämnet modersmål finns till 

vårdnadshavare och elever 

• fattar formellt beslut om eleven har rätt till undervisning i ämnet modersmål, beslutet 

delges vårdnadshavare 

• samverkar med Modersmålsenheten kring schemaläggning 
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• utser en kontaktperson tex lärare eller lärarassistent med tydligt ansvar och mandat i frågor 

som rör modersmålsverksamheten på den egna skolan 

• tillser att ändamålsenlig lokal finns för undervisningens genomförande 

• ska vid fjärrundervisning tillse att eleven har en handledare och att fungerande utrustning 

finns  

• ansvarar för att undervisningen i fritidshemmet strävar efter att skapa möjligheter för elever 

som har ett annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål  

• ansvarar för tillsyn av elev innan undervisning om undervisningen sker efter skoltid och 

väntetid finns   

Enhetschef Modersmålsenheten 

• informerar om att möjlighet till undervisning i ämnet modersmål finns till vårdnadshavare 

och elever inför start av förskoleklass  

• säkerställer att eleven uppfyller kraven för att få modersmålsundervisning innan formellt 

beslut om undervisning fattas 

• ansvarar för undervisningens kvalitet med utgångspunkt i läroplanen och kursplaner i 

ämnet modersmål 

• säkerställer kvalitet i betyg och bedömning i ämnet modersmål 

• ansvarar för rekrytering av lämpliga och i första hand behöriga modersmålslärare  

• organiserar genomförandet av undervisningen i ämnet modersmål 

• samverkar med rektorer  

Kontaktperson för modersmål på skolenheten  

• sköta kontakter med modersmålslärare och Modersmålsenheten 

• vid terminsstart ta emot modersmålslärare och visa lokal samt ge nycklar och tag till 

kopieringsmaskin 

• ta emot frånvaro för elever och lämna vidare till Modersmålsenheten 

• ta emot frånvaro för modersmålslärare och se till att elever och vårdnadshavare får 

information om det 

• anmäla schemabrytande aktiviteter till Modersmålsenheten 

• visa modersmålslärare var personalutrymmen finns 

• visa utrymningsplan  

Mentor för eleven 

• meddelar modersmålsläraren om det finns extra anpassningar eller särskilt stöd för eleven 

Modersmålslärare 

• ansvarar för undervisning med hög kvalitet samt omdömen inför utvecklingssamtal och 

övrig bedömning och betygssättning  

• genomför de extra anpassningar och det särskilda stöd som undervisande lärare ansvarar 

för  

• om en modersmålslärare får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling är hen skyldig att anmäla detta till rektorn.  

• om en modersmålslärare befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd har getts i form av extra 

anpassningar inom ramen för modersmålsundervisningen ska detta anmälas till rektorn.  



7 
 

SIDA 7 AV 10 

 

ANSÖKAN 

Vårdnadshavare till elev i förskoleklass och grundskola ansöker om modersmålsundervisning via 

kommunens e-tjänst.  

Ansökan ska göras innan den 15 maj och innan den 15 november för undervisningsstart i augusti 

eller januari när höst- respektive vårterminen startar. Ansökningar som inkommit efter 15 maj och 

15 november behandlas endast om utrymme finns i befintliga grupper. Om utrymme inte finns 

erhåller eleven plats kommande termin om det är fler än fem elever som ansökt om språket och 

lämplig lärare finns (gäller ej nationella minoritetsspråk). Nyinflyttad elev kan starta under 

pågående termin. Är eleven beviljad undervisning i modersmål gäller platsen tillsvidare.  

BESLUT 

Rektor beslutar om en elev ska få undervisning i modersmål. Beslutet ska fattas för varje enskild 

elev och alltid fattas på individnivå.  

UNDERLAG FÖR BESLUT 

För att rektor ska kunna fatta beslut om undervisning i modersmål för en elev behöver en kvalitativ 

bedömning och analys av elevens grundläggande språkkunskaper i modersmålet göras skyndsamt. 

Modersmålsenheten ansvarar för en inledande bedömning av elevens språkkunskaper, gäller ej för 

elever som önskar ett nationellt minoritetsspråk eller som är nyanlända dvs deras första fyra år i 

svensk skola. För nyanlända elever fastställer Mottagningsenheten modersmål och meddelar 

Modersmålsenheten. För en likvärdig bedömning finns underlag för modersmålslärarna vid 

screeningen där kraven på elevens grundläggande förmåga ökar utifrån kursplanens krav i stigande 

årskurser.  

AVSLUT AV UNDERVISNING I ÄMNET MODERSMÅL 

Vid önskemål om att avsluta undervisning i modersmålet lämnar vårdnadshavare in uppsägning via 

e-tjänst på karlstad.se.  Modersmålsundervisningen kan inte avslutas utan uppsägning från 

vårdnadshavare. 

 

UNDERVISNINGENS FÖRLÄGGNING  

Undervisning i ämnet modersmål får anordnas  

1. som språkval i grundskolan. Modersmål kan då anordnas både som moderna språk, 

från åk 6, och modersmål under språkvalstid  

2. som elevens val där eleven ska kunna fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen 

som finns i skolan. 

3. inom ramen för skolans val, vilket är tid som kan användas till undervisning i ett eller 

flera ämnen för att t ex ge skolan en speciell profil. 
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4. utanför den garanterade undervisningstiden  

Rektor beslutar på vilket sätt undervisning i ämnet modersmål kan organiseras på skolan. Beslut 

om organisation av undervisningen för skolenhetens elever meddelas Modersmålsenheten senast 

den 1 mars inför kommande läsår.   

ORGANISATION AV MODERSMÅLSUNDERVISNING  

Modersmålsenheten organiserar undervisningen i modersmål och ska sträva efter 

undervisningsgrupper om minst fem elever för att optimera kvalitet och effektivitet i 

undervisningen. Grupper kan skapas gemensamt med flera skolor i varierande årskurser stadievis. 

Om antalet elever understiger fem vid en enskild skolenhet men är minst fem elever i kommunen 

kan fjärrundervisning erbjudas. Om elevunderlaget vid en viss skolenhet är begränsat, men lärare 

och elever kan ta sig mellan skolenheterna för att bilda grupper på ett relativt enkelt sätt, bör 

undervisningen enligt skollagen inte ske via fjärr. 

• Elever i årskurs F till 3 erbjuds undervisning i modersmål på den egna skolenheten eller på 

annan skolenhet 

• Elever i årskurs 4 till 6 erbjuds undervisning i modersmål på den egna skolenheten, på 

annan skolenhet eller som fjärrundervisning  

• Elever i årskurs 7 till 9 erbjuds undervisning i modersmål i grupper som undervisas vid 

lämplig skolenhet eller som fjärrundervisning.  

• Elever i grundsärskola erbjuds undervisning i modersmål med enskilda anpassningar  

Undervisningstiden är 45 minuter per vecka för de elever som undervisas enskilt och 60 minuter 

per vecka för elever som undervisas i grupp. Undervisningen kan bedrivas åldersblandat 

UNDERVISNING I MODERSMÅL 

Undervisningen i ämnet modersmål styrs av läroplan och kursplaner för ämnet modersmål i 

respektive skolform. För minoritetsspråken finns kursplaner för språken som första språk 

respektive som andra språk. För elev som läser samiska används sameskolans kursplan. 

Elever i årskurs 1 till 5 får ett skriftligt omdöme varje termin. Från och med årskurs 6 får eleverna 

betyg i ämnet. För grundsärskolan ges betyg från och med årskurs 6 om vårdnadshavare så begär.  

FJÄRRUNDERVISNING 

Fjärrundervisning innebär enligt skollagens definition en interaktiv undervisning där elever och 

lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Under fjärrundervisningen är eleven i skolans lokaler 

tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar via informations- och 

kommunikationsteknik befinner sig samtidigt någon annanstans. Det är alltså inte tillåtet att 

organisera fjärrundervisning på så sätt att elever befinner sig i hemmet och får ordinarie 

undervisning via internetbaserat kommunikationsmedel. 

 



9 
 

SIDA 9 AV 10 

Fjärrundervisning får bara användas om det inte finns någon lärare inom huvudmannens skolenhet 

som uppfyller kraven på legitimation och behörighet och huvudmannen trots upprepade 

ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan, eller om elevunderlaget för en viss skolenhet är så 

begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 

Om ovanstående är uppfyllt får fjärrundervisning användas i ämnet modersmål inom grundskola 

och grundsärskola. 

 

Huvudmannen ska fatta beslut om fjärrundervisning i ett ämne och beslut får fattas för högst ett år i 

taget. Fjärrundervisning får endast utföras av huvudmän inom skolväsendet.  

 

SKOLSKJUTS 

Undervisning i ämnet modersmål ingår precis som andra ämnen, när ansökan blivit godkänd i 

elevens utbildning. För de elever som erbjuds modersmålsundervisning på annan enhet än den egna 

skolenheten träder därmed reglerna om skolskjuts in. Prövning görs av skolskjutssamordnare om 

rätt till skolskjuts finns.  

 



 

 

 

Karlstads kommun, Välj ett objekt., 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se 

 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
https://karlstad.se/
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