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Predarea limbii materne 
Începând cu clasa I în școala generală și școala specială generală, elevii 
pot primi predare în materia limbii materne. 

Conform regulilor care se aplică, este necesar ca cel puțin unul dintre tutori să 
aibă ca limbă maternă o altă limbă decât suedeza, ca elevul să aibă cunoștințe de 
bază despre această limbă și ca limba să fie limba de comunicare zilnică a 
elevului acasă . Pentru elevii care sunt copii adoptați, cerința pentru limba de 
contact zilnică nu se aplică. 

Predarea limbii materne va fi organizată dacă există cel puțin cinci elevi care au 
depus cerere și care au dreptul la predarea acestei limbi și dacă există un 
profesor adecvat. 

Pentru elevii care aparțin uneia dintre minoritățile naționale, nu există nici-o 
cerință ca elevul să aibă o anumită cunoaștere a limbii sau ca limba să fie limba 
de comunicare zilnică a elevului. Limbile naționale minoritare sunt finlandeza, 
idiș, meänkieli, romani chib și sami. 

Aici este suficient să existe un elev care a aplicat pentru predarea limbii materne 
și să existe un profesor adecvat pentru ca predarea să fie organizată. 

Pe site-ul Agenției Naționale pentru Educație se poate citi: „Scopul predării 
este de a oferi elevului posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele în și despre 
limba sa. Limba maternă are o mare importanță pentru limbajul, identitatea, 
personalitatea și dezvoltarea gândirii copiilor. O limbă maternă bine dezvoltată 
oferă condiții bune pentru învățarea suedezei, a altor limbi și a altor materii. 

Evaluarea și notarea au loc în același mod ca și la alte discipline. Cunoștințele și 
abilitățile pe care le prezintă un elev sunt evaluate în raport cu cerințele de 
cunoștințe din programa școlară sau din planul materiei. ” 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-
modersmalsundervisning  
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Elevii din clasa preșcolară 
La jumătatea lunii ianuarie a fiecărui an, este trimisă o scrisoare tutorilor 
potențialilor elevi din clasa I, cu privire la cererea de predare a limbii materne. 
Dacă tutorii doresc ca elevul să participe la predarea limbii materne, se 
completează formularul „Cerere de predare a limbii materne” ți se lasă la 
școala elevului până cel târziu la 31 ianuarie al aceluiași an. 

La începutul semestrului de toamnă, tutorii vor fi anunțați dacă cererea a fost 
aprobată sau nu. 

 

Elevii din clasele 1-8 
Dacă tutorii doresc ca elevul să participe la predarea limbii materne în toamnă, 
se completează formularul „Cerere de predare a limbii materne” ți se lasă la 
școala elevului până cel târziu la 30 aprilie al aceluiași an. 

La începutul semestrului de toamnă, tutorii vor fi anunțați dacă cererea a fost 
aprobată sau nu. 

https://www.ludvika.se/e-tjanster/e-tjanster-och-blanketter/barn-och-utbildning/skola/ansokan-om-undervisning-i-modersmal
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