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Förslag till beslut
Riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan revideras enligt förslag, till att även gälla
förskoleklass.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Utbildningsstyrelsen har tidigare antagit riktlinjer för modersmålsundervisning i
grundskolan, samt riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan. Styrelsen har dock inte
beslutat om riktlinjer för förskoleklass.

Ärendebeskrivning
Enligt 9 kap 10 § skollagen ska förskoleklassen ”medverka till att barn med annat
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål.” Bestämmelsen motsvarar bestämmelsen för förskolan (8 kap 10 §)
I förarbeten till skollagen och stödmaterial från Skolverket framgår tydligt att det är en
pedagogisk fråga hur barn med annat modersmål än svenska ska få stöd för sin
utveckling och sitt lärande i förskoleklassen, samt att huvudmannen avgör vilka resurser
och kompetenser som krävs i olika arbetslag för att uppfylla regleringen i detta
avseende.
I regeringens proposition till den nya skollagen betonas i styckena om modersmålsstöd i
förskola och förskoleklass att ”barn lär i olika aktiviteter, i lek och i skapande
verksamhet”, och att ”aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens
behov”. Tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd, kulturstödjare m.m. beskrivs som
”särskilda åtgärder” som ”kan vara viktiga komplement”.
Utgångspunkten är därför att varje förskoleklass i sin dagliga verksamhet och med
ordinarie personal ska jobba med modersmålsstöd. Riktlinjerna för modersmålsstöd
sätter upp ramar för detta arbete, inklusive ett krav på en plan för modersmålsstödet för
varje enskild individ. Förskoleklasserna kan ta hjälp av kommunens
modersmålspedagoger i planeringen av modersmålsstödet.
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I förslaget till reviderade riktlinjer visas förslag till tillägg med understruken text, och
förslag till strykningar med genomstruken text.

Bedömning
Elever i förskoleklass har tidigare beviljats tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
på samma sätt som i grundskolan. I skollagen och förarbeten till skollagen framgår dock
tydligt att modersmålsstödet inte ska likställas med modersmålsundervisning i
grundskolan.
Följande är utdrag ur regeringens proposition (egen understrykning):
”Förskoleklassen är ofta integrerad i grundskolan, samarbetar med och närmar sig allt
mer grundskolan. Bestämmelser av pedagogisk karaktär i förskoleklassen bör dock i så
stor utsträckning som möjligt vara samordnade med förskolan där förskoleklassen har
sin pedagogiska grund. Stödet för utveckling av elevernas modersmål har därför
reglerats på samma sätt som för förskolan. Det handlar således om en skyldighet för
huvudmannen att erbjuda stöd för utveckling av elevens modersmål och inte om en
skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning på det sätt som gäller för elever i till
exempel grundskolan.”1
Ekonomiska konsekvenser

Tilläggsbelopp har tidigare beviljats för modersmålsundervisning i förskoleklass. Då
detta inte kommer att beviljas fr o m höstterminen 2014 bedöms beslutet om riktlinjer
för modersmålsstöd i förskoleklass, till skillnad från modersmålsundervisning, få mindre
ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Beslutet bedöms inte få konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Beslut att anta riktlinjer för modersmålsstöd i förskoleklass bedöms få positiva
konsekvenser för medborgarna då det blir tydligt vad som kan förväntas och då tydliga
krav ställs på modersmålsstödet. Beslutet om modersmålsstöd istället för
modersmålsundervisning bedöms också få positiva konsekvenser för medborgarna då
det är i enlighet med lagstiftarens intentioner vad gäller den pedagogiska verksamheten i
förskoleklass.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo ledningsstöd i samverkan med rektorer.
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