
 

Information och anmälan till modersmålsundervisning 

 
Skollagen 15 kap, 19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har goda kunskaper i språket. 

 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga 

umgängesspråk i hemmet. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, 

meänkieli, romani chib och samiska. Mer info sida 2 nedan 

 
Modersmål önskas i: 

 
Personnummer: 

 
 

Efternamn: 

 
Förnamn: 

Skola: 

 
Klass: 

Moderns modersmål: 

 
Faderns modersmål: 

Språk som talas i hemmet: 

 

 
Datum: 

 
 

Underskrift målsman: 

 
Underskrift elev: 

 

Skolans beslut 

 

□ Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

□ Eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

□ Undervisning i språket finns inom Lapplands Gymnasium 

 

Beslut 

 

□ Bifall 

□ Avslag 

 

Datum                                                  Underskrift 

____________________________      _________________________________________ 

 

 
 

För att Lapplands Kommunalförbund (LKF) ska kunna behandla din ansökan registrerar vi ovanstående personuppgifter. LKF ansvarar för 

att personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Den registrerade har rätt att begära rättelse och registerutdrag. 



Fakta om modersmål 

 

Från Skollagen: 

 

15 kap, 19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska 

erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har goda kunskaper i språket.  

 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är 

elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella 

minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

 

Från Gymnasieförordningen: 

 

15 § I 15 kap. 19 § och 18 kap. 19 § skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser 

om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning för elever i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  

 

16 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. 

En romsk elev som kommer från utlandet får dock få modersmålsundervisning i två språk om 

det finns särskilda skäl. 

 

17 § Modersmålsundervisning får anordnas som 

1. individuellt val, 

2. utökat program, eller 

3. som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och 

engelska. 

 

18 § Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning för en elev sammanlagt 

högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock ges sådan undervisning under längre 

tid om eleven har särskilt behov av det. 

Begränsningen till sju år gäller inte om undervisningen 

1. ersätter undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska, 

2. anordnas som individuellt val, eller 

3. anordnas med ett nationellt minoritetsspråk eller ett nordiskt språk som modersmål. 

 

19 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om 

1. minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning, och 

2. det finns en lämplig lärare att tillgå. 

Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk är huvudmannen skyldig att 

anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem. 


