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Riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan och 
förskoleklass 
  

Beslutsnivå- och datum  
(läggs in efter beslut) 

Utbildningsnämnden 2016-11-10 

Diarienummer 2016UTN/0240 
Reviderat - 
Lagstadgat styrdokument Skollagen 
Ersätter styrdokument - 
Uppföljning I samband med att nya bestämmelser införts eller att ny rättspraxis tillkommit. 
Ansvar Utbildningsnämnden 

Inledning 
I skollagen (2010:800) 8 kap. 10 §, 9 kap 10 § finns bestämmelser om modersmålsstöd i 
förskolan och förskoleklassen. 

Syfte och omfattning 
Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn/elever med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I läroplanen 
för förskolan framgår att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 
kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 
Läroplanen för förskoleklassen anger att undervisningen ska sträva efter att på olika sätt 
skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och 
sitt modersmål. 

Modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass 
Förskolan och förekolsklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska 
får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Verksamheten ska 
stimulera till att barnet utvecklar sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera på 
såväl svenska som på sitt modersmål. Aktiviteter, arbetssätt, miljö och material ska anpassas 
till barnets behov. Exempel på modersmålsstöd kan vara tvåspråkig personal, pedagogiskt 
material på modersmålet samt synliggörandet av andra länder i verksamheten. En viktig grund 
i modersmålsstödet är samverkan och dialog med vårdnadshavarna om förväntningar och 
behov. 
 
Rektor (förskola/skola) ansvarar för att tillgodose barnets rätt till modersmålsstöd. Rektor är 
ansvarig för att regelbundet kartlägga och följa upp behovet av modersmålsstöd och hur 
modersmålsstödet tillgodoses. 



Beslutsdatum:  2016-11-10 Diarienummer: 2016UTN/0240 
Dokumentnamn: Riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass 

 

2 

 

 
Rektorn ser till att vårdnadshavare informeras om modersmålsstöd. 

Uppföljning 
Utbildningskontoret ansvarar för att riktlinjerna följs upp och eventuellt revideras i samband 
med att nya nationella bestämmelser införts eller att ny rättspraxis tillkommit. 
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