Utbildningsförvaltningen

Språkcentrum

I:\MJ2 Grafiska Gruppen\Projekt
2015\150608_010

Språk öppnar världar
– ta hand om de språk som du redan har!
www.goteborg.se/sprakcentrum

Modersmål – ett stöd för lärandet

Modersmålsundervisning

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra
språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat
modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och
ta ställning till företeelser i omvärlden. Att vara flerspråkig är en stor
fördel i ett mångkulturellt samhälle och modersmålet är en värdefull
tillgång vid internationella kontakter. (Skolverket)

Elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan kan få modersmålsundervisning. För att få delta ska barnet använda språket hemma
och ha grundläggande kunskaper i språket.

Att vara flerspråkig är en stor fördel i ett mångkulturellt samhälle och
en globaliserad värld. Låt barnets modersmål utvecklas även i skolan.
Forskning visar att modersmålsundervisning har en positiv inverkan
på elevernas måluppfyllelse i skolan. Vårdnadshavare ansöker om
modersmålsundervisning via sitt barns skola.

Elever som talar ett av de nationella minoritetsspråken har rätt till
modersmålsundervisning även om det inte är ett levande språk i
hemmet. Nationella minoritetsspråk är samiska, tornedalsfinska,
finska, romani chib och jiddisch.
Adoptivbarn är också berättigade till modersmålsundervisning.
Man kan bara få modersmålsundervisning i ett språk.

Moderna språk
Språkcentrum
På Språkcentrum arbetar kvalificerade lärare som tillsammans undervisar i cirka 70 språk. De ger undervisning och stöd åt ungefär 13 000
barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium i hela Göteborg
samt i kranskommunerna.
Språkcentrum erbjuder:
»
»
»
»
»

Modersmålsstöd i förskolan

Modersmålsundervisning i grund, särskolan och gymnasiet
Studiehandledning

Modernt språk i grundskolan och gymnasiet

Kartläggning av nyanlända elevers skolbakgrund och kunskaper

Som komplement till gymnasieskolornas ordinarie språkutbud erbjuder
Språkcentrum möjligheten att läsa ytterligare ett stort antal språk
som modernt språk, steg 1-5. Studier i de högre stegen ger merit
poäng inför valet till universitets- och högskolestudier.

Studiehandledning
Studiehandledning på modersmål erbjuds elever som har svårt att
följa med i undervisningen på grund av att de inte har tillräckliga
kunskaper i svenska. Studiehandledning erbjuds i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Det är rektor som ansvarar för att eleven
får studiehandledning.
Syftet med studiehandledning är bland annat:
»

Modersmålsstöd

»

Modersmålsstöd är förskola på barnets modersmål. I förskolan får
barnet hjälp att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

»
»

Att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen

Att underlätta för eleven att få kunskaper i olika ämnen
Att eleven får lära sig ord och begrepp på två språk

Att eleven stärks både i sitt ämnes- och sitt vardagsspråk

Kontakt
Vi på Språkcentrum hjälper dig gärna med frågor om
modersmål, studiehandledning och moderna språk.
Telefon: 031-367 04 50
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