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• Retter seg til både
kommunal og fristående
undervisningsvirksomhet
• Morsmålsundervisning
innen grunnskolen,
videregående skole og
tilpasset opplæring
• Morsmålsstøtte i
barnehagen

• Ferdighetsvurdering i

morsmålsfaget eller
morsmålsopplæring
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• Kartleggingsoppdrag på
morsmålet

flersprakighet@uppsala.se

• Introduksjonsstøtte på
morsmålet

Enheten för flerspråkighet

• Studieveiledning på
morsmålet

Hvem kan melde seg til faget
modersmål?

Enheten för flerspråkighet
(EFF) samordner morsmålsundervisningen i Uppsala.

(OBS Gjelder ikke nasjonale minoritetsspråk)

En elev som har en foresatt med et annet
morsmål enn svensk skal tilbys
morsmålsundervisning om:
1. Språket er elevens daglige
samtalespråk i hjemmet, og
2. Eleven har grunnleggende ferdigheter i
språket.
Eleven skal prate og forstå språket.
Undervisningen foregår på morsmålet og
følger en nasjonal fagplan.

Grunnleggende kunnskaper
Det kreves grunnleggende kunnskaper for
alle språk bortsett fra minoritetsspråkene.
Læreren vurderer elevens grunnleggende
ferdigheter i forbindelse med
undervisningsstart. Både lytteforståelse og
muntlig ferdighet blir vurdert. Informasjon
om hva som er grunnleggende ferdigheter
finner du på EFF’s nettside.

Nasjonale minoritetsspråk
Sverige har følgende minoritetsspråk:
finsk, meänkieli, samisk, romani og
jiddisch. For å få tilbud om undervisning i
et nasjonalt minoritetsspråk skal man
tilhøre minoritetsgruppen. Eleven
behøver ikke bruke språket hjemme eller
ha grunnleggende ferdigheter i språket.
Det finnes to fagplaner og i søknaden
velger man om eleven skal undervises på
bruker- eller nybegynnernivå.

Slik går du fram for å søke
Det er elevens foresatte som søker.
Søknadsskjema fins på skolen samt på
EFF’s nettside. Fyll ut skjemaet, skriv under
og lever til elevens skole. Rektor skal
godkjenne søknaden, og deretter skal
skolen sende den til EFF, senest
15. juni for kommende skoleår. Det kan ikke
garanteres plass for søknader som kommer
inn etter 15. juni.

Slik organiseres undervisningen
I Uppsala er morsmålsundervisningen
lagt utenfor ordinær undervisningstid.
Leksjonene foregår altså ved siden av
undervisningstiden, ofte etter endt
skoledag. Elever i årskurs F-5 får
undervisningen på sin skole. Elever i
årskurs 6–9 samles i
undervisningsgrupper på tilvist skole
sent på ettermiddagen eller på kveldstid.
Eleven må selv ta seg til den tilviste
skolen. Om eleven ikke har busskort
deler morsmålslæreren ut bussbillett.

Mer information
På EFF’s nettside får du mer informasjon
om morsmålsundervisningen i Uppsala.
flersprakighet.uppsala.se

