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Ansökan om modersmålsundervisning i 

grundskolan 

Om modersmålsundervisning 

Elever har i vissa fall rätt till modersmålsundervisning från och med årskurs 1. 

Undervisningen sker efter elevens andra lektioner och med elever från andra årskurser 

och klasser. 

Undervisning i modersmål utom nationella minoritetsspråk 

För att ha rätt till modersmålsundervisning i språk, förutom de nationella 

minoritetsspråken, ska följande krav uppfyllas: 

• En eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som 

modersmål 

• Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

• Eleven har grundläggande kunskaper i språket 

Elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska har rätt till 

modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk 

hemma. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket. 

Kommunen anordnar modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som har 

rätt till undervisning i språket och dessa elever vill få undervisning. Dessutom måste 

det finnas en lämplig lärare att undervisa. 

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk 

För de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 

och samiska behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Eleven behöver inte heller ha några kunskaper i språket.  

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella 

minoritetsspråken om en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem 

elever) och om det finns en lämplig lärare att undervisa. 

 

Ansökan om modersmålsundervisning görs på nästa sida. 
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Ansökan 

Språk  

Elevens för- och efternamn  

Elevens personnummer  

Skola  

Klass  

Adress  

Postnummer och ort  

Telefonnummer till 

vårdnadshavare 1 
 

Telefonnummer till 

vårdnadshavare 2 
 

E-postadress till 

vårdnadshavare 1 
 

E-postadress till 

vårdnadshavare 2 
 

 

 

Datum: 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: ___________________       _________________ 

 

 

Namnförtydliganden:                ___________________       _________________ 

 

Observera att om eleven har två vårdnadshavare, så måste båda underteckna ansökan. 

 

Hantering av personuppgifter 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du fyllt i 

blanketten och skickat in den till oss. Mer information om hur vi hanterar 

personuppgifter hittar du på vår webbplats www.gnesta.se/gdpr 

http://www.gnesta.se/gdpr

