
  

 
Enheten för 

flerspråkighet, EFF 

• Pakalpojumi gan 

pašvaldības, gan 

privātajām skolām. 

• Dzimtās valodas apmācība 

pamatskolās, speciālajās 

pamatskolās, ģimnāzijās 

un speciālajās ģimnāzijās.  

• Dzimtās valodas atbalsts 

pirmsskolas iestādēs. 

• Mācību atbalsts dzimtajā 

valodā.  

• Atbalsts dzimtajā valodā, 

uzsākot mācības 

Zviedrijas skolā. 

• Zināšanu izvērtēšana 

dzimtajā valodā.  

• Pārbaude dzimtās valodas 

priekšmetā vai kursā. 
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Dzimtās valodas apmācība 
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Kas var apgūt dzimto valodu 
 

(NB. Neattiecas uz nacionālajām mazākumtautību 

valodām)  

 

Skolēnam, kuram viens no vecākiem 

runā citā dzimtajā valodā nekā zviedru, 

jāpiedāvā dzimtās valodas apmācība, ja: 

1. Valoda ir skolēna ikdienas sarunvaloda 

mājās, un 

2. Skolēnam ir valodas pamatzināšanas. 

Skolēnam jāprot sarunāties un saprast 
dzimto valodu. Apmācība notiek dzimtajā 

valodā un ir balstīta valsts mācību 

programmā.  

Nacionālās mazākumtautību 

valodas 

Zviedrijā ir šādas mazākumtautību 

valodas: somu, meankieli, sāmu, romu 

un jidišs. Lai tās apgūtu skolā, jāpieder 

mazākumtautības grupai.  Nav 

nepieciešams, lai skolēns mājās 

sarunātos šajā valodā un būtu 

pamatzināšanas valodā. Ir divas mācību 

programmas. Pieteikumā ir iespējams 

izvēlēties mācīties valodu kā dzimtās 

valodas lietotājs vai iesācējs. 

 

 

Enheten för flerspråkighet 

(EFF) organizē dzimtās valodas 

apmācību Upsalā. 

Pamatzināšanas 

Pamatzināšanas ir nepieciešamas visām 

valodām, atskaitot nacionālās 

mazākumtautības valodas. Skolotāja 

izvērtē skolēna pamatzināšanas mācību 

procesa sākumā. Tiek izvērtēta gan 

klausīšanās, gan sarunvalodas spējas. 

Informāciju par to, kas ir pamatzināšanas, 

var iegūt EFF mājas lapā.  

Pieteikšanās 

Pieteikumu iesniedz skolēna vecāki. 

Veidlapas atrodamas skolā, kā arī EFF 

mājas lapā. Kad veidlapa aizpildīta, tā 

jāparaksta un jānodod skolā. Skolas 

direktors to apstiprinās un nosūtīs uz EFF 

līdz 15. jūnijam pirms nākamā mācību 

gada. Pieteikumi, kas aizpildīti vēlāk, 

negarantē apstiprinājumu.  

Mācību norise 

Upsalā dzimtās valodas mācības notiek 

ārpus garantētā mācību laika. 

Nodarbības tiek rezervētas ārpus mācību 

stundām, bieži vien pēc mācību dienas 

beigām. Pirmsskolas un 1.- 5. klases 

skolēniem nodarbības notiek viņu skolās. 

Savukārt 6.- 9. klases skolēni pulcējas 

kopīgās grupās noteiktā skolā vēlās 

pēcpusdienās vai vakarpusē.  Skolēniem 

pašiem jānokļūst līdz skolai. Ja skolēnam 

nav autobusa karte, dzimtās valodas 

skolotājs izsniedz autobusa biļeti.  

Papildu informācija 

EFF mājas lapā iespējams atrast papildu 

informāciju par dzimtās valodas 

apmācību Upsalā.  
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