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Nu är det dags att ansöka om 

modersmålsundervisning inför läsåret 2020/2021 

Har du som vårdnadshavare samt ditt barn ett annat modersmål än svenska? 

Använder ni språket i ert dagliga umgänge hemma? 

Har ditt barn grundläggande kunskaper i språket, det vill säga kan ditt barn prata och förstå 

språket? 

 

Kan du som vårdnadshavare svara ja på alla tre frågor* ? I så fall har ni möjlighet att göra 

en ansökan om modersmålsundervisning inför nästa läsår.  

 

Hur och när ansöker jag? 

Du måste skicka in din ansökan senast den 1 april 2020. Ansökan görs på en blankett som 

du hittar här : Ansökan om modersmål.  Ansökningar inkomna efter 1 april behandlas under 

hösten och undervisning erbjuds enbart i mån av plats.  

 

Behöver jag ansöka igen om mitt barn redan läser modersmål? 

Nej, om ditt barn redan går i en grupp så får man automatiskt plats i en grupp nästa läsår. 

Om du däremot vill avsluta undervisningen inför nästa läsår behöver du säga upp ditt barns 

plats på en blankett som du hittar här: Uppsägning av modersmålsundervisning 

 

När börjar undervisningen?  

Undervisningen startar mellan 7-11 september, v.37. Ditt barns modersmålslärare kommer 

att skicka ut en kallelse med tid och plats för undervisningen senast veckan innan. 

Modersmålsundervisning anordnas under förutsättning att det finns minst 5 ansökningar till 

det aktuella språket samt att det finns en lämplig lärare. Om du ansökt om ett språk som 

CIFS inte har möjlighet att erbjuda kommer du som vårdnadshavare få information om detta 

senast 1 september. 

 

Grundläggande kunskaper 

Om ditt barn ska gå i åk 1-3 till hösten kommer ditt barns blivande modersmålslärare att 

komma ut till ditt barns skola i maj och genomföra en kartläggning av ditt barns 

grundläggande kunskaper i modersmålet. Äldre elever bjuds in till undervisning och läraren 

kartlägger sedan elevens kunskaper under de 2 första lektionerna. Kartläggningen är 

muntligt, ditt barn behöver inte kunna läsa eller skriva på modersmålet. Om ditt barn inte 

bedöms ha grundläggande kunskaper kommer ansökan om modersmålsundervisning att 

avslås. Du som vårdnadshavare får i så fall information om detta.  
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*Vad gäller för minoritetsspråk? 

Kravet på att språket ska var ett dagligt umgängesspråk och grundläggande kunskaper 

gäller inte de fem nationella minoritetsspråken; finska, samiska, romani chip, meänkieli och 

jiddisch. Minoritetsspråken kan läsas som första eller andra språk.  

 

*Vad gäller för barn som är adopterade? 

Även barn som är adopterade kan ansöka om modersmål utan att ha språket som ett dagligt 

umgängesspråk. Adopterade barn måste dock ha grundläggande kunskaper i språket för att 

beviljas undervisning.  

 

När och var anordnas undervisningen? 

Eftersom modersmål är ett frivilligt ämne anordnas undervisningen utanför ordinarie 

lektionstid. Det innebär att undervisningen oftast sker på eftermiddagar efter skoltid. 

 

För åk 1-3 anordnas modersmålsundervisningen oftast på den skola eleven går på. Av 

pedagogiska skäl är det dock aldrig önskvärt att en lärare sitter med endast en elev. Detta 

kan innebära att även elever i åk 3 ibland får förflytta sig till en skola som ligger nära 

hemskolan.  

 

För åk 4-9 försöker vi ordna större modersmålsgrupper. På så sätt kan flera elever i samma 

ålder få möjlighet att lära känna andra barn med samma modersmål. Vi vet via forskning att 

barn utvecklar sina språk bäst om de får möjlighet till samspel och interaktion med andra. 

Möjligheterna för detta ökar när man får ihop en lite större grupp av elever. Det innebär i 

praktiken att man som elev kan få åka till en annan skola för undervisning.  

 

Om ditt barn behöver åka buss för att ta sig till modersmålsundervisningen kan ni få hjälp 

med bussbiljetter från ditt barns hemskola. Kontakta expeditionen på skolan. 

 

Du får information om tid och plats för undervisningen från aktuell modersmålslärare 

senast första veckan i september.  Eftersom vi måste lägga våra scheman efter att 

skolornas scheman är klara kan vi sällan svara på frågor innan dess.  

 

Varmt välkomna med er ansökan! 

 

/CIFS 
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