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Utredningen om modersmål och studiehandledning på 
modersmål i grundskolan och motsvarande skolformers 
betänkande För flerspråkighet, kunskapsutveckling och 
inkludering – Modersmålsundervisning och 
studiehandledning på modersmål (U2019/01794/S)  
 (Dnr SOU 2019:18) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från 
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att 
förbättra villkoren för det civila samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv 
till förslagen i Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i 
grundskolan och motsvarande skolformers betänkande. MUCF vill lämna 
följande övergripande kommentarer till utredningen. 
 

Samlade kommentarer 
MUCF ställer sig positiv till de föreslagna förändringarna och ser att de skulle 
bidra till en större tillgänglighet av undervisning för en bredare elevgrupp. 
Framförallt vill myndigheten betona vikten av att alla barn och unga som har ett 
behov av studiehandledning på modersmål eller modersmålsundervisning får en 
reell möjlighet till en kvalitativ handledning eller undervisning.  

I betänkandet ges ett antal möjliga förklaringar eller orsaker till att elever väljer 
bort ämnet modersmål. Flera av dessa orsaker ser Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) skulle minska med de ändringar som utredningen 
föreslår. Exempelvis skulle de organisatoriska nackdelar som framkommit, att 
undervisningen ordnas sent på eftermiddagen utan anslutning till övrig 
undervisning eller/och i en annan skola, troligen minska om utredningens förslag, 
om att föra in ämnet modersmål i timplanen, går igenom.  
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Alba Stjärnkvist 
har varit föredragande. Verksamhetsstrateg Tiina Ekman har deltagit i den slutliga 
beredningen av ärendet. 
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generaldirektör  Alba Stjärnkvist 
  utredare 

 

 


