
   
 

Ansökan till modersmålsundervisning i 
grundskola 

 
 

Information om modersmålsundervisningen finns på www.goteborg.se/sprakcentrum. 
 
Elevens efternamn: 
 
 

Förnamn: 

Personnummer: 

Adress: 

Postnummer: Ort:

Telefon: e-post: 

Skola: Klass:

Modersmål: 

 
Talas detta språk dagligen med barnet i 
hemmet/familjen? 

  
Ja 

   
Nej  

 
 
 Ort och datum: __________________________________________ 
 
 
 Vårdnadshavarens underskrift: ______________________________ 
 
De uppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att föras in i skolans databas för handläggning av 
modersmålsundervisningen. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i 
Personuppgiftslagen. 
 

Lämna blanketten till ditt barns skola 
 

Mer info på baksidan av denna blankett 
 
 



   
 
 
 
 
 

Vad är undervisning i modersmål? 
 
Modersmål 
De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt 
modersmål i skolan. Undervisning i modersmål består av undervisning i 
modersmål som ämne. 
Om du vill att ditt barn ska läsa sitt modersmål i skolan måste du anmäla detta 
till barnets skola. Undervisning i modersmål är frivillig för eleverna, men om du 
har anmält barnet till undervisning måste han/hon delta. 
Det är rektor på barnets skola som gör beställningen till Språkcentrum. 
 
 I vissa fall sker undervisningen i s.k. sammansatta grupper. Det innebär att ditt 
barn kan få undervisning på annan skola. 
 
Minoritetsspråk 

Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk dvs finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib och samiska, ska erbjudas även om det endast är en elev som vill 
läsa språket och/eller om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet. 

Betyg 
Betyg ges i modersmål vid samma tillfälle som i andra ämnen. 
 
Särskola 
Om ditt barn går i särskolan har han/hon också rätt att få undervisning i 
modersmål. Vänd dig till ditt barns skola för att få mer information. 
 
Vill du veta mer? 
För att få veta mer om undervisningen i modersmål kan du vända dig till ditt 
barns skola. Där kan du få anmälningsblankett. 
 
Information finns också på Språkcentrums hemsida: 
www.goteborg.se/sprakcentrum 
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