
Hur ansöker man om en plats för sitt barn? Ansök genom att 

kryssa i rutan för modersmål på ansökningsblanketten till 

gymnasieskolan eller 

ladda ner blanketten ”Ansökan för modersmål” på hemsidan. 

Om du är under 18 år måste målsman godkänna ansökan. 

Modersmålsundervisningen är frivillig och 

kostnadsfri. 

Välkommen till 

Kunskapsförbundet Väst 

Modersmålsundervisning 
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Vad är modersmålsundervisning? 

Modersmålsundervisningen är ett eget ämne i grundskola och 

gymnasium. Modersmålet är på gymnasienivå uppdelat i tre 

kurser: Modersmål—aktiv tvåspråkighet, Modersmål 1 och 

Modersmål 2. Målet är att eleverna ska tillgodogöra sig 

arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga 

identitet och under sådana former att elevernas personliga 

utveckling och självkänsla främjas. De lärare som undervisar 

i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som 

barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i 

svenska språket och om det svenska samhället. 

Vem ansvarar för stöd, undervisning och studie- 

handledning? 

Kommunen har huvudansvar för barnomsorg och skola. 

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna 

modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en 

grupp på minst fem 

elever och med lämpliga lärare. Detta gäller ej de nationella 

*minoritetsspråken samiska, meänkieli, finska, jiddisch och

romani chib, där elevantalet kan vara färre.

Modersmålsundervisningen kan samordnas mellan flera

skolor för att skapa tillräckliga grupper.

Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 

Genom en anslutning till EU regler år 2000 har Sverige de 

nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani 

chib, finska och jiddish. 

Vem kan få stöd, undervisning och studiehandledning 

på sitt modersmål? 

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma 

med en av sina föräldrar eller vårdnadshavare kan få 

undervisning i sitt modersmål. För minoritetsspråk gäller 

även att undervisning kan ges till elever som inte talar 

språket i hemmet. Detta gäller även adoptivbarn. En elev har 

rätt att få modersmålsundervisning i sammanlagt sju läsår 

under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. 

Denna begränsning gäller ej om eleven har särskilda behov, 

läser modersmål som modernt språk eller individuellt val eller 

har samiska, meänkieli, romani chib, finska eller annat 

nordiskt språk som modersmål. 

En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att 

delta i sådan undervisning även om språket skulle upphöra att 

vara dagligt umgängesspråk för eleven. Detta förutsätter att 

eleven har goda kunskaper i modersmålet, och att han eller 

hon önskar få sådan undervisning. 

Kurser 

Kunskapsförbundet Väst erbjuder kurserna Modersmål 

—aktiv tvåspråkighet 100 poäng, Modersmål 1, 

100 poäng och Modersmål 2, 100 poäng. Modersmål 

läses som modernt språk eller som individuellt val. 

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett 

språk för en elev. 

En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få 

modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda 

skäl. Vilken kurs eleven väljer beror på förkunskaper och 

framtida behov. Det går att kombinera kurserna. 

Betyg ges efter avslutad kurs. 

Modersmål – aktiv tvåspråkighet  

100 poäng 

Kursen Modersmål - aktiv tvåspråkighet bygger på 

kursen modersmål 1. Centralt innehåll är kommunikation 

i tal och skrift med myndigheter, högskolor och 

arbetsgivare. 

Tolkning och översättning av ord och begrepp som hör till 

medborgarrollen och samhällslivet. Aktuella samhällsfrågor 

studeras och jämförelser mellan Sverige och språkområdet 

görs. 

Modersmål 1 

100 poäng 

Kursen Modersmål 1 bygger vidare på utbildningen i 

grundskolan eller på motsvarande förkunskaper. I kursen 

ingår modern litteratur, bilder, konst och musik utifrån 

elevernas intressen och studieväg. Kultur, natur och 

geografiska förhållanden i språkområdet studeras. 

Språkriktighet i tal och skrift. 

Modersmål 2 

100 poäng 

Kursen Modersmål 2 bygger vidare på kursen modersmål 

1. Kursen behandlar muntliga presentationer, intervjuer

och argumentationer.

Skriftlig framställning med tonvikt på

utredande och argumenterande text. Jämförelser görs mellan

modersmålet och det svenska språket. Fördjupade studier av

skönlitteratur, samhällsförhållanden, språk och kultur.


