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Motion om modersmål 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har fått en motion för yttrande som ska lämnas 
till kommunstyrelsen. 

I motionen framhålls att det omgående bör utredas att alla barn utan undantag av 
barn med färre än 5 inom det specifika spraket ska ges möjlighet till 
undervisning i sitt modersmål. Det går utmärkt bra via videolänk och någon 
lärare behöver inte resa ut till kommunen. 

Motionens svar 

Regelverket kring modersmålsundervisning preciseras i Skollagen (2011:800) 
samt Skolförordningen (2011:185). Huvudmannen är endast skyldig att anordna 
modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som har rätt till 
undervisningen, dessa elever önskar att få undervisning i språket och det finns en 
lämplig lärare (5 kap 7§ Skolförordningen 2011:185). Motsvarande regelverk 
finns även för elever som läser på gymnasienivå. 

Östhammars kommun erbjuder idag modersmål så långt som möjligt utifrån 
skollagens regleringar. Om ingen egen lärare finns med aktuell språkbehörighet 
köps modersmålsundervisningen in och erbjuds via fjärrundervisning. Under 
läsåret 2018/19 erbjuds 134 grundskoleelever modersmålsundervisning, varav 
44 via fjärrundervisning. Motsvarande antal för gymnasiet är 30 elever, varav 10 
elever ges modersmålsundervisning som fjärrundervisning.  

Inför läsåret 2018/19 har 41 elever fått avslag på sin ansökan om modersmål på 
grund av för få sökande till det önskade språket (färre än fem sökande).  Att 
erbjuda samtliga elever modersmålsundervisning, oavsett antal sökande, innebär 
höga kostnader. Kostnaden för fjärrundervisning är ca 32 000 kr per elev och 
läsår. Utifrån sökunderlaget för läsåret 2018/19 så skulle kostnaden för att 
erbjuda modersmål till de elever som avses i motionen och som inför läsåret 
2018/19 fått avslag på grund av för få sökande, uppgå till ca 1,3 Mkr. Denna 
kostnad täcks inte av nuvarande budgetram. 

Däremot erbjuds studiehandledning på modersmålet till elever som har svårt att 
nå målen i skolan på grund av bristande språkkunskaper. Studiehandledningen 
baseras på elevens individuella behov och är oberoende av språk och antal.  
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Ansökan om modersmål fördelat på språk (beviljade och avslag, antal) 
 

Beviljade Avslag 

Språk Antal Kommentar Språk Antal Kommentar 

Arabiska 33   Kaldeiska 1   

Dari 8   Bengali 1   

Engelska 13   Bosniska 1   

Finska 12   Bulgariska 1   

Kurmanji 2 Avhopp därav färre än 5 Estniska 2   

Meänkieli 2 Minoritetsspråk färre än 5 Grekiska 1   

Nederländska 6   Italienska 2   

Nordsamiska 1 Minoritetsspråk färre än 5 Kambodjanska 1   

Persiska 5   Kinesiska 2   

Ryska 9   Kinyarwanda 4   

Somaliska 8   Lettiska 1   

Spanska 6   Litauiska 3   

Teckenspråk 2   Polska 4   

Thailändska 17   Portugisiska 2   

Tigrinja 9   Sorani 1   

      Swahili 3   

      Tagalog 4   

      Turkiska 4   

      Tyska  2   

      Ungerska 1   

 
 

Bilaga 5, KF § 12/2019 
Sidan 2 av 3



Bilaga 5, KF § 12/2019 
Sidan 3 av 3


	12a. KS-2018-668 Motionssvar om modersmål 2018-12-13
	12b. KS-2018-668-Motion



