
 

 

 
 

 

 

Information om 
modersmålsundervisning 

 

 

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och i 
gymnasieskolan. Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig 
arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och 
kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga 
utveckling främjas och deras självkänsla stärks. 
 
Vem kan få modersmålsundervisning? 
Alla elever som använder ett annat språk än svenska hemma kan få 
modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning är inte en 
nybörjarundervisning. Modersmålet ska vara elevens dagliga 
umgängesspråk i hemmet. Eleven ska även ha grundläggande kunskaper i 
språket. 

För minoritetsspråk gäller däremot att undervisning kan ges till elever som 
inte använder språket hemma varje dag. 

Även adoptivbarn har rätt till undervisning på sitt modersmål även om 
språket inte används i hemmet. 

Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till 
undervisning i ämnet modersmål. 

Det är rektor som avgör om eleven har grundläggande kunskaper och 
därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet 
modersmål. 

En elev har endast rätt till undervisning i ett modersmål. Undantag är 
romska elever som kan få undervisning i två språk om det inte finns 
särskilda skäl. 

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom 
kommunen finns minst fem elever som önskar undervisningen. För 
nationella minoritetsspråk behövs minst en elev och om det finns en 
lämplig lärare. 

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddish, meänkieli, romani chib 
och samiska. 

Ansöka om modersmålsundervisning 
Du som är vårdnadshavare måste ansöka om modersmålsundervisning för 
ditt barn. Detta gör du genom att fylla i ansökningsblanketten 
”Ansökan om modersmålsundervisning”. 

Blanketten kan skrivas ut från barn- och utbildningsförvaltningens websida: 
http://rattvik.se/utbildning-och-barnomsorg/modersmal.html 

 
 

 

http://rattvik.se/utbildning-och-barnomsorg/modersmal.html


 
Datum 
      

      
      

 
2(2) 

 

 

 
 

Ansökningsblanketten finns även att hämta på skolan där ditt barn går. 

Ansökningshandlingen ska skickas till 
Rättviks kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen,  
795 80 Rättvik 
och ha inkommit senast den 15 maj 
Observera att om eleven har två vårdnadshavare ska bägge skriva under 
ansökningshandlingen. 

Elever i årskurs 1 och upp till årskurs 8 som under pågående läsår 
deltar i modersmålsundervisning behöver inte ansöka på nytt inför 
nästa år. 

Efter att eleven beviljats modersmålsundervisning är deltagandet i 
undervisningen obligatoriskt. 

Organisation i skolan 
Skollagen medger flera olika sätt att organisera språkundervisning. 
Modersmålsundervisningen kan anordnas som språkval, som elevens val, 
inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade 
undervisningstiden. 

Betyg 
Från och med årskurs 6 får elever betyg i modersmål. I slutbetyg ska ett 
skriftligt omdöme utfärdas om betyg inte kan sättas. 

Avregistrering 
För att avsluta modersmålsundervisningen ska vårdnadshavarna anmäla 
detta. 

Blanketten finns att hämta på barn- och utbildningsförvaltningens 
websida http://rattvik.se/utbildning-och-barnomsorg/modersmal.html 
och på ditt barns skola. 

Lars Kratz 
Förvaltningschef 
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