Ansökan om modersmålsundervisning vid gymnasieskolan
Ämnet modersmål är indelat i kurser där betyg ges. I elevens individuella studieplan kan modersmål läsas
som individuellt val eller som utökad kurs. Elever som är inskrivna vid Ekonomiprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, kan vid önskan, byta ut
programgemensam kurs/kurser i modernt språk mot modersmål.
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Regler kring modersmål i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om
•
•
•

en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
eleven har goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn, och har ett annat modersmål än
svenska, modersmålsundervisning. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i
hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.
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.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning.
En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle
upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.
Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i grundskolan eller
motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sju läsår sammanlagt.
Det gäller dock inte om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har
ett särskilt behov av modersmålsundervisning. Inte heller om undervisningen anordnas individuellt val eller
ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.
Källor: 15 kapitlet 19 § och 18 kapitlet 19 § skollagen samt 4 kapitlet 15 § gymnasieförordningen.

