
  

 
Enheten för 

flerspråkighet, EFF 

• Önkormányzati és 

független iskolák 

tevékenységére 

egyaránt irányul 

• Anyanyelvi oktatás 

általános iskolákban és 

gimnáziumokban,továbbá 

eltérő tantervű 

iskolákban, valamint 

gimnáziumokban 

• Anyanyelvi támogatás az 

óvodákban 

• Iskolai felzárkoztató 

program a diák 

anyanyelvén 

• Iskolai beilleszkedést 

támogató program a diák 

anyanyelvén 

• Anyanyelvi iskolai 

felmérés 

• Anyanyelvi kurzusból és 

tantárgyból vizsgáztatás 
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Anyanyelvi oktatás 
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  Kinek járhat anyanyelvi 

oktatás? 

 
(A kisebbségi nyelvekre ez nem vonatkozik) 
 
Anyanyelvi oktatásban részesülhet az a 

diák, akinek legalább az egyik szülőjének 
más az anyanyelve mint a svéd: 
1. Otthoni környezetben mindennap 

használják a nyelvet és  
2. A diák megfelel az alapvető nyelvi 

követelményeknek. 

 
A diák beszéli és érti az adott nyelvet. Az 

oktatás az adott anyanyelven folyik és a 

nemzeti tantervet követi. 

Nemzeti kisebbségi nyelvek 

Svédországban az alábbi kisebbségi 

nyelvek elismertek: finn, Torne-völgyi 

finn, lapp, roma és jiddis. A kisebbségi 

nyelv tanulásához a diáknak az adott 

kisebbséghez kell tartoznia és nem 

kötelező a nyelvet otthon használnia és 

az alapvető nyelvi köveetelmények sem 

vonatkoznak rájuk. Két fajta tanterv 

vonatkozik ezekre a nyelvekre, 

anyanyelvi beszélőként vagy kezdőként is 

kérhetik az oktatást. 

 

Az Enheten för flerspråkighet 

(EFF) Uppsalában szervezi az 

anyanyelvi oktatást. 

Nyelvi követelmények 

A kisebbségi nyelveken kívül, minden 

nyelvre alapvető nyelvi követelmények 

vonatkoznak. Az anyanyelvi tanár dönti el, 

hogy a diákok megfelelnek-e az alapvető 

nyelvi követelményeknek. Mind a hallás 

utáni szövegértés és a szóbeli nyelvi 

készség követelmény. A nyelvi 

követelményekre vonatkozó információ az 

EFF weboldalán található. 

Hogyan lehet az anyanyelvi 

oktatásra jelentkezni 

A diák szülei (vagy gyámja) tudja beadni a 

jelentkezést. Jelentkezési lap a diák 

iskolájában található vagy letölthető az EFF 

weboldaláról is. A nyomtatványt töltse ki, 

írja alá és a diák iskolájánál adja le. Miután 

az iskola igazgató engedélyezte, a diák 

iskolája továbbítani fogja a jelentkezést az 

EFF felé, legkésőbb június 15-ig. Nem 

garantált a hely azokra a jelentkezésekre, 

melyek június 15 után érkeznek be. 

Hasznos tudnivalók az 

anyanyelvi órákról 

Uppsalában az anyanyelvi oktatás az 

órarendi órák keretén kívül biztosítottak, 

tehát gyakran az iskolai órák végeztével 

foglalhatók. Az általános iskola 5. 

osztályáig az anyanyelvi oktatás 

helyszíne a diák iskolája. A felsőtagozat 6-

9. osztályos tanulóinak csoportokban jár 

az anyanyelvi oktatás egy központi 

iskolában késő délutáni vagy kora esti 

órákban. A diákok saját felelőssége a 

központi iskolába való eljutás. 

Amennyiben a diák nem rendelkezik 

iskolai buszbérlettel, az anyanyelvi tanár 

fogja átadni neki a buszjegyet amivel el 

tudnak jutni az anyanyelvi órákra. 

További információk 

Az uppsalai anyanyelvi oktatásról további 

információkat az EFF weboldalán 

olvashat. 
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