Motion om att Ekerö kommun tar fram en policy med riktlinjer
kring erbjudande av modersmålsundervisning
Sverigedemokraterna Ekerö har inga invändningar mot att skolelever studerar sina föräldrars
modersmål utanför ordinarie skoltid. Vi vill dock, inom ramen för det lagstadgade, av kostnadsskäl
nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning.
Minoritetsspråk ska i kraft av sin särskilda status, inte omfattas av några inskränkningar.
Det går idag inte att finna något entydigt vetenskapligt underlag för att modersmålsundervisning
skulle stärka elevens prestationer i andra ämnen. En dansk undersökning visar tvärtom på precis det
motsatta, nämligen att modersmålsundervisning är en verkningslös metod i att stödja elever i deras
utbildning. Vi förespråkar därför att praxis för modersmålsundervisning i Ekerö kommun stramas upp
i enlighet med gällande lag och föreskrift.
I skollagen 10 kap fastslås att:

Modersmålsundervisning 7§ En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än
svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära
att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan
undervisning i det språket.
Skolverkets rekommendationer i enlighet med skollagen:
-

-

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade
kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.
Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och
motsvarande skolformer, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan sker via skolans rektor. Inom kommunal
vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål.
Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om
det finns minst 5 elever som har rätt till undervisning
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
Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i
grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda
undervisningen i högst 7 läsår sammanlagt

Utifrån ovanstående underlag föreslår vi nu att förvaltningen skapar en tydlig policy innehållande
riktlinjer för modersmålsundervisning i Ekerö kommun med särskilt beaktande av följande 10 punkter
skall beaktas med särskild vikt i implementeringen vad gäller modersmålsundervisning:

1. Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket.
Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller
goda (betyg C) nivå.
2. Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte
kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet
uppfyllt.
Kraven på att en vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i
hemmet uppfylls inte om vårdnadshavaren inte finns i Sverige.
3. Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller
vuxenutbildningar. Det är inte lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.
I tider av mycket hårt ansträngd ekonomi i kommunen, och med hänsyn till ökande
driftskostnader, måste vi prioritera bort verksamheter som inte är lagstadgade.
4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen.
Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max 7 år,
även om man inte har sökt vissa terminer.
5. Förtydliga vad är en ”lämplig lärare”.
För betygssättande lärare i samtliga andra ämnen finns krav på lärarlegitimation. Att kravet
inte omfattar modersmålsläraren innebär en direkt sänkning av lärarprofessionens status.
Trots rektors/modersmålsenhetens vetorätt i frågan anser vi att ett förtydligande från
kommunen är nödvändigt, för att öka likvärdigheten och kvaliteten kring
modersmålsundervisning.
6. En tidsgräns, för när man ska ha ansökt om modersmålsundervisning, för att ha tid att hitta
en ”lämplig lärare”.
Utan en rimlig tidsgräns, försvåras processen i att hitta en lämplig pedagog.
7. Modersmålsundervisning ska bedrivas efter ordinarie skoltid.
Skolans syfte ska alltid vara att ge samtliga elever de bästa möjligheter att lyckas med sina
studier, som en förberedelse för steget vidare ut i antingen arbetsliv eller till ytterligare
studier. Att vissa elever går miste om viktig lektionstid på grund av

modersmålsundervisningen får anses stå i strid mot skolväsendets huvudsakliga syfte.
8. Se över möjligheterna för fjärrundervisning.
Fem elever är, i förhållande till andra ämnen, alldeles för få för att utgöra en studieklass. Den
lärartäthet så små elevgrupper innebär skulle inte accepteras för andra ämnen. Inte sällan
kan antal undervisningstillfällen under en vecka vara enstaka, vilket innebär onödiga
tidsslöserier och kostnader för det fall pedagogen måste åka från annan ort.
Fjärrundervisning skulle motverka detta och möjliggöra samordning på ett mer effektivt sätt.
Pandemin har inneburit att de flesta elever under 2020 fått erfarenhet av digitaliserade
lektioner och de digitala verktygen är väl implementerade i de allra flesta skolenheter.
9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner.
Kravet på som minst fem sökande till ett språk är väldigt tydligt reglerat i skollagen. Att slå
ihop olika språk till gemensamma lektioner ska inte kunna användas som ett sätt att komma
runt minimikravet på antal elever för att kommunen ska erbjuda modersmålsundervisning.
10. När ovanstående krav uppfyllts ska fortfarande kravet på fem sökande uppfyllas.
Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att
kommunen har en skyldighet att erbjuda modersmålsundervisningen. Uppfylls inte
minimikravet erbjuds således ingen modersmålsundervisning i det aktuella språket under
den aktuella terminen.

Ovanstående krav har sin grund i Skollagen samt Skolverkets föreskrifter. Vi är väl medvetna om att
några av punkterna ovan redan kan anses vara uppfyllda, exempelvis punkterna 3,4 och 6 (enligt
information från kommunens hemsida). Oavsett beaktandet av detta kan konstateras att Ekerö
kommun saknar tydliga riktlinjer som exempelvis en policy eller författningsdokument för
modersmålsundervisning. Sverigedemokraterna Ekerö anser att det är av yttersta vikt att vi som
kommun har en tydlighet kring vad som gäller för modersmålsundervisningen.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Ekerö:
Att Ekerö kommun upprättar en tydlig policy eller författningsdokument med tydliga riktlinjer för
modersmålsundervisning.
Att Ekerö kommun inte ska erbjuda modersmålsundervisning i större utsträckning än vad lagen
kräver.
Att ett språkkravstest införs i Ekerö kommun införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket.
Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av Ekerö
kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare talar modersmålet samt att språket talas i
hemmet uppfylls.

Att modersmålsundervisning i Ekerö kommun inte ska erbjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller
vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det.
Att Ekerö kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum.
Att Ekerö kommuns policy för modersmålsundervisning förtydligar definitionen av en ”lämplig
lärare”.
Att modersmålsundervisningen i Ekerö kommun bedrivs efter ordinarie skoltid.
Att Ekerö kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via digital undervisning.
Att Ekerö kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via digitala verktyg.
Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner.
Att ett minimikrav på 5 sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas.

För Sverigedemokraterna Ekerö
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