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REMISSVAR
2020-02-19
Dnr 2019/0625.600
Wirginia Bogatic Citron

Remissvar
Ljungby kommun har inbjudits till att avlämna ett remissvar på SOU 2019:18 För
flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål (Diarienummer: U2019/01794/S).
Bakgrund
Regeringen beslutade den 9 maj 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga
behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och studiehandledningen på
modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (grundsärskolan, sameskolan och
specialskolan). Utredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen i maj 2019.
I betänkandet föreslog utredarna ett antal åtgärder avseende modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Utredarna
bedömer att dessa åtgärder i förlängningen kommer att leda till förbättrade studieresultat.
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet och Ljungby
kommun har fått inbjudan att lämna ett remissvar.
Ljungby kommuns synpunkter
10.1.1 Ämnet modersmål ska regleras i timplanerna
Utredningen föreslår att det minsta garanterade undervisningstiden för ämnet modersmål ska
regleras i timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Den
minsta garanterade undervisningstiden för ämnet modersmål ska vara 324 timmar i
grundskolan och grundsärskolan och ska fördelas jämnt över de tre stadierna. Det ska inte
vara möjligt att anordna undervisning i ämnet modersmål som språkval i grundskolan och
specialskolan, som elevens val, inom ramen för skolans val, eller utanför den garanterade
undervisningstiden.
Ljungby kommun ställer sig positiva till att ämnet garanteras det minsta undervisningstiden
om 324 timmar fördelade jämnt över de tre stadierna.
Däremot ställer sig Ljungby kommun negativt till förslaget om reglering i timplanen. I
Ljungby kommun arbetar vi i enlighet med rekommendationen om sammanhållen skoldag.
Vi ser en oöverkomlig svårighet i att erbjuda modersmålsundervisning under skoldagen på
det flertal skolor med endast några enstaka elever som önskar modersmålsundervisning.
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Arbetssätt med sammanhållen skoldag lämnar inte utrymme för undervisning i olika ämnen
och för olika elever under samma tidsrymd.
10.1.2 Huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål ska inte
vara begränsad till sju läsår
Ljungby kommun förhåller sig positivt inställd till förslaget. Vi instämmer i utredningens
argument om att regeln om att huvudmannen kan begränsa modersmålsundervisningen till
sju läsår begränsar elevens möjligheter att få sammanhållen utbildning i ämnet modersmål
under sin skoltid. Därmed riskerar regeln att få negativa konsekvenser för elevernas lärande,
flerspråkighet och studieresultat.
10.1.3 Antalet deltagande elever ska inte begränsa huvudmannens skyldighet att
anordna undervisning i ämnet modersmål
Utredningens förslag: Bestämmelsen om att en huvudman är skyldig att anordna
modersmålsundervisning i ett språk endast om minst fem elever som ska erbjudas
modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, ska tas bort för grundskolan,
grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.
Ljungby kommun förhåller sig negativt till förslaget. Vi anser att det är positivt för
inlärningen om modersmålsundervisning sker i en undervisningsgrupp om minst fem elever.
Språkinlärning handlar till stor del om att kunna kommunicera med andra och det övar man
bäst i en grupp med andra. En till en undervisning, som det kan bli om kravet tas bort, ger
inte samma effekt.
10.1.4 till och med 10.1.5 samt 10.1.8
Ljungby kommun förhåller sig positivt inställd till dessa förslag.
10.1.6 Ämnet modersmål ska fortsatt vara ett frivilligt ämne
Utredningen föreslår att ämnet modersmål ska även fortsättningsvis vara ett frivilligt ämne i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Har eleven påbörjat studier i
ämnet modersmål råder skolplikt under det pågående läsåret på samma sätt som för övriga
skolämnen.
Ljungby kommun instämmer i förslaget om att ämnet modersmål ska även fortsättningsvis
vara ett frivilligt ämne. Däremot ställer vi oss negativt till förslaget om att undervisningen
ska var obligatorisk för de elever som har ansökt och beviljats modersmålsundervisningen.
Det gynnar inte ämnet modersmål att hålla kvar de elever som önskar sluta med
modersmålsundervisningen under pågående läsår. Det gynnar inte heller eleven som önskar
sluta eller de andra eleverna som finns i undervisningsgruppen.
10.1.7 Uppdrag till Skolverket om att ta fram underlag för bedömning av
grundläggande kunskaper i språket
Ljungby kommun anser utredarnas förslag om att Statens skolverk bör ges i uppdrag att ta
fram ett ramverk för hur bedömningen av en elevs grundläggande kunskaper i ett modersmål
kan göras som utmärkt!
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10.2.1 till och med 10.4.7
Ljungby kommun förhåller sig positivt inställd till förslagen.
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