
 

En välorganiserad 

modersmålsundervisning ger 

skolframgång 
 



Dagens innehåll 

• Organisationsmöjligheter för modersmålämnet 

utifrån lag och förordning samt styrdokument 

• Modersmålets och studiehandledningens 

betydelse för flerspråkiga elevers skolframgång 

• Modersmål nationellt och Modersmålscentrum i 

Lund 

 



MODERSMÅLÄMNET I LAG OCH 

FÖRORDNING SAMT 

STYRDOKUMENT 

 



Modersmål? 
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Modersmålsundervisningen och 

modersmålsstöd styrs av 

Läroplan för förskolan 
Lpfö 98, reviderad 2010 

Läroplan för grundskolan, 
föreskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 

Läroplan för 
grundsärskolan 2011 

Gymnasieskola 2011 

Läroplan för 
gymnasiesärskolan 2013 

 

 



Rektor ansvarar för och beslutar om 

modersmålsundervisningen 

 

Deltagande 

 

I Lund: 

• undervisningstid 

• gruppering 

• undervisningslokal 

 



Undervisningstid 

Modersmålsämnet saknar timplan (i grundskolan). 

 

Kursplanen baseras på ett antagande om att 
eleverna får 60 minuters undervisningstid i veckan 
i grundskolan.  

 

Skolverket föreslår en reglering av garanterad 
undervisningstid för ämnet modersmål (Dnr 
2014:574) 

 





 

Utökad rätt till modersmålsundervisning 

1 juli 2015 

 



MODERSMÅLÄMNET I LAG OCH 

FÖRORDNING SAMT 

STYRDOKUMENT 

 

Diskutera 



VAD SÄGER FORSKNINGEN OM MODERSMÅL 

OCH FLERSPRÅKIGA ELEVERS SKOLFRAMGÅNG 

 



 

EUs åtta nyckelkompetenser för livslångt 

lärande 

 • kommunikation på modersmålet 

• kommunikation på främmande språk 

• matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig 
och teknisk kompetens 

• digital kompetens  

• lära att lära  

• social och medborgerlig kompetens 

• initiativförmåga och företagaranda  

• kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 
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Fördelar för elever som kontinuerligt deltar i 

modersmålsundervisningen 

• har högre betyg i 
svenska, engelska och 
matematik.  

• behärskar svenska bättre 
än andra invandrarelever. 

• upplever större trygghet 
och trivs bättre i skolan 
än andra invandrarelever. 

• behärskar begrepp bättre 
än andra invandrarelever.  

 



 

 

Skolinspektion 2010:16 - Resultaten i korthet 

 
 

 

Kunskap saknas 

Monokulturellt 

Svenska som andraspråk? 

Modersmålsundervisning? 



Rekommendationer  

• Höga förväntningar  

• Förbättra kartläggningen  

• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

• Utveckla svenska som andraspråk  

• Studiehandledning på modersmålet till alla som 
behöver 

• Utveckla samverkan mellan modersmålslärare och 
övriga lärare 

   

  Skolinspektion 2010:16 

 



VAD SÄGER FORSKNINGEN OM MODERSMÅL 

OCH FLERSPRÅKIGA ELEVERS SKOLFRAMGÅNG 

Diskutera 



MODERSMÅLSCENTRUM I LUND 

 



Modersmålscentrums uppdrag 

Modersmålsstöd  

• förskola 

Modersmåls-

undervisning 

• grundskola 

• gymnasieskola Studiehandledning 

• grundskola 

• gymnasieskola 

• vuxenutbildning 

 



Professionell organisation 

Konferenstid varje vecka: apt, arbetslagsmöten, 
bfl, ämneslag (språkgrupper) 

Arbetslagsledarmöten, arbetslagsledare 

Utbildade samtalsledare, regelbundna möten 

Förstelärare 

Faddersystem för nya lärare 

Introduktionsprogram för nya lärare 

Forum för samråd 

 



Framgångsfaktorer 

• Introduktionsmötesveckor, en vecka efter 

terminsstart är modersmålsundervisningen igång.  

• Systematiskt kvalitetsarbete 

• Läromedelsgranskning utifrån språkligt perspektiv, 

värdegrund koppling till läroplan 

• Likvärdig bedömning 

• Samarbete med kollegor i andra kommuner 

• Nätverk med andra kommuner 

 

 

 



Rekrytering 

• Lämplig lärare 

• Kompetens (pedagogisk utbildning och 
språkstudier, svenska som andraspråk A och B) 

• Gruppintervjuer  

• Värdegrundsfrågor utifrån läroplan 

• Läromedelsgranskning 

• Pedagogiska dilemman 

• Personlig intervju 



Vikten av nätverk och utbildning 

• Skolledargrupper 

• Ledningsgrupper 

• Utbildningsnämnd, barn- och skolnämnder 

• Nätverk i södra Sverige 

• Skolverket 

• Samarbete med kommuner i Sverige: 

studiebesök 



Internationalisering 

• Internationaliseringsgrupp 

• Etwinning 

• Lärarbesök från Spanien, Rumänien, Kina 

• Samarbete Internationella programkontoret 

 



MCL  

https://www.lund.se/Modersmalscentrum-i-

Lund/Nyheter-LSM/Film-om-modersmal/ 
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Vi ska göra flerspråkighet till en tillgång för 

Lund 

  

 

 

 



Övergripande verksamhetsmål  

• Alla elever ska erbjudas en likvärdig undervisning av 
hög kvalitet i ämnet modersmål. 

• Modersmålsundervisning ska utgå från forskning 
och beprövad erfarenhet. 
Modersmålsundervisningen ska systematiskt 
planeras, dokumenteras och utvärderas. 

• Studiehandledning ska anpassas efter varje elevs 
individuella behov och förutsättningar. 
Studiehandledningen ska alltid ske i samarbete med 
berörd klass- och ämneslärare. 

 

 



Våra utmaningar 

Vi samarbetar med 220 förskolor 
och skolor 

 

 

 

• stor organisation 

• många samarbetspartners 

• stora förändringar inför och 

under varje termin, framför 

allt läsårsskifte 

• behov av att beställningar 

kommer in i tid 

• rekrytering 

• schemaläggning 

 



Modersmålslärarens vardag  



Modersmålscentrum just nu 


