
Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan

Gäller ny elev i årskurs F-9.
För att garantera modersmål till läsårsstart ska blanketten vara utbcentrum@nacka.se tillhanda 

senast måndag 31 maj 2021  

2021-2022
2021-2022
Läsåret: 

Elevens efternamn och tilltalsnamn Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ortnamn

Nuvarande skola 
Skolår

Namn på skola till hösten Skolår

Modersmål som önskas undervisning i:

Eleven har grundläggande kunskaper i det önskade språket
 Ja           Nej

Jag/vi intygar att ovan angivna språk talas dagligen i hemmet.

Ort och datum……………………………………………….    Ort och 
datum…………………………………………….

…………………………………………………………………..     ……….………..………….
………………………………….
Vårdnadshavares underskrift    Vårdnadshavares underskrift

…………………………………………………………………..     
……………………………………………………………….
Namnförtydligande                           Namnförtydligande

Telefon:………………………………………........................     Telefon:
……………………………………………………..

Rättighet till Modersmålsundervisning, se blankettens baksida



För att få modersmålsundervisning gäller följande:

• Elev som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning om språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har 
grundläggande kunskaper i språket.

• Om elev tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas.

• Om elev är adopterad, har annat modersmål än svenska och har grundläggande kunskaper i språket 
ska modersmålsundervisning erbjudas, även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

Modersmålsundervisning ska erbjudas om det finns minst fem elever i språkgruppen (undantaget de 
nationella minoritetsspråken) och det finns lämplig lärare.

Undervisning

• Undervisningen anordnas vanligtvis efter skoltid

• Elever i årskurs 1-3 får i möjligaste mån undervisning på den egna skolan

• Elever i årskurs 4-9 erbjuds undervisning i grupp. Detta kan ske på annan skola än elevens egen och 
det är vårdnadshavare som ansvarar för att eleven kommer till undervisningen

• Undervisning kan helt eller delvis bedrivas som fjärrundervisning. Det innebär att eleven får 
undervisning på egen skola av modersmålslärare, som med hjälp av dator och hörlurar undervisar 
eleven från annan plats. Fördelen med fjärrundervisning är att eleven inte behöver resa till annan 
skola, att det går att skapa elevgrupper med  samma kunskapsnivå och att eleverna kan få mer 
undervisningstid då läraren inte behöver resa mellan skolor.


