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1. Inledning 

Detta dokument beskriver riktlinjerna för Öckerö kommuns arbete med modersmåls-

stöd i förskolan. Riktlinjerna vänder sig till både kommunal och fristående verksam-

het och syftar till att tydliggöra för rektorer och förskolepersonal vad modersmålsstöd 

i förskolan innebär i Öckerö kommun. Dokumentet ska fungera som ett stödmaterial 

när verksamheterna utformar sitt modersmålsstöd. Genom att knyta utbildningen till 

barnens verklighet och kulturella identitet ges förskolepersonalen möjlighet att 

öppna upp för mångfald och välkomna hela världen till förskolorna, med all dess kul-

turella och språkliga rikedom. Detta ger unika möjligheter för alla barn att genom en 

flerspråkig och interkulturell lärmiljö bli världsmedborgare. 

2. Styrande dokument 

2.1 Skollagen (2010:800) om modersmål i förskola 

8 kap. Förskolan  

Modersmål 10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.  

2.2 Läroplanen för förskolan (Lpfö 18)  

Förskolans värderingar och uppdrag sid 5.  

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga 

att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en 

social och kulturell mötesplats som ska främja barns förståelse för värdet av mång-

fald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla 

en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. 

 

Förskolans värderingar och uppdrag, sid 8, 9.  

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför 

lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp-

muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika 
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sätt. Barn med ett annat modersmål än svenska ska ges möjligheter att utveckla både 

det svenska språket och sitt modersmål.  

Förskolans värderingar och uppdrag, sid 9.  

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också 

se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. 

2.3 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen stärker barns rätt till modersmål. I artikel sex står det att konvent-

ionsstaterna ska göra sitt yttersta för att säkerställa barnets överlevnad och utveckl-

ing.  I barnkonventionen artikel åtta framgår även att konventionsstaterna måste re-

spektera barnets rätt att behålla sin identitet. En del av syftet med modersmålsstöd är 

just att stärka barnets identitets – och personlighetsutveckling. Förutom dessa artik-

lar framgår det också av artikel 30 att barn som tillhör urfolk eller andra etniska, reli-

giösa eller språkliga minoriteter inte ska förvägras rätten att prata sitt egna språk.  

I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stött-

ning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och det svenska språ-

ket. 

3. Modersmål – en integrerad del av verksamheten 
”Forskningen visar att modersmålet är avgörande för barnets identitets- kunskaps- och språkutveckl-

ing. Som framgår av rubriken skall modersmålsstödet vara en integrerad del i den vardagliga verk-

samheten och ingå så långt som möjligt i alla förskolans förekommande aktiviteter.” Flerspråkighet i 

förskolan s 24.  

 

Barns grundläggande språkutveckling sker under förskoleperioden. De första åren i 

barnets liv är den period då det lättast befäster grunderna i de språk barnet senare 

skall behärska. I världen är det vanligare att vara flerspråkig än att vara enspråkig, 

detta gynnar såväl individ som samhälle. Man behöver aldrig välja mellan svenska 

och sitt modersmål. När ett barn med annat modersmål börjar i förskolan, är det 

många ord och begrepp som är nya. Det är viktigt att barnet får lära sig nya ord och 

begrepp både på svenska och på sitt modersmål. 
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4. Syftet med modersmålsstöd 

• Barnet ska bli aktivt flerspråkigt.  

• Stimulera barnets förmåga att kommunicera såväl på svenska som på moders-

målet. 

• Utveckla ordförrådet i modersmålet, med tyngdpunkt på de begrepp som före-

kommer på förskolan.  

• Synliggöra barnets traditioner och högtider samt förklara svenska traditioner 

och högtider.  

• Stärka barnets kulturella identitet.  

• Uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftsspråk-

liga världen. 

5. Interkulturellt förhållningssätt 
Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att kulturer möts, berikar och skapar en 

förståelse för varandra. I förskolan sker det genom att personalen, barnet och barnets 

familj interagerar. Förskolepersonalen behöver känna till vilka språk och kulturer 

barnen är en del av, men det är också viktigt att komma ihåg att barn kan identifiera 

sig med flera kulturtillhörigheter. I förskolans uppdrag ingår att överföra och ut-

veckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 

generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbild-

ningen. För att fördjupa diskussionerna i arbetslaget kan man använda bifogade frå-

gor. (se bilaga 1) 

5.1 Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan 

• Ha en positiv och nyfiken inställning till barnens olika kulturella erfarenheter.  

• Var beredd att vidga ditt synsätt, lyssna och utbyta tankar och erfarenheter 

med både barn och vårdnadshavare.  

• Se till att ni erbjuder böcker och andra texter som visar barnens olika sam-

manhang och kulturella referensramar.  

• Låt barnen skapa egna texter, filmer och annat material som utgår från deras 

erfarenheter, så kallade identitetstexter.  
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• Se över den pedagogiska miljön ur ett interkulturellt perspektiv, och reflektera 

till exempel över vilken musik, bilder och annat material som ni erbjuder.  

• Visa ömsesidighet, respekt och nyfikenhet - våga mötas! 

6. Mottagande av nyanlända barn och familjer  
Nyanlända ska tas emot i våra förskolor så snart det är möjligt med hänsyn till deras 

personliga förhållanden. Rätten till likvärdig utbildning är en del av barnkonvent-

ionen. Förskolans uppdrag startar då vårdnadshavare söker plats inom förskolan. För 

att förskolan ska kunna ta hänsyn till varje nyanlänt barns styrkor och behov vid pla-

nering av utbildningen krävs en kartläggning. Sett i relation till inskolningssamtalet 

innebär det ett fördjupat samtal med barnets vårdnadshavare om sådant som är vik-

tigt för förskolan att veta om barnet. (se bilaga 6 - Kartläggningssamtal) 

6.1 Arbetssätt  

Information om varje barns och familjs språksituation är en förutsättning för att på 

bästa sätt tillgodose barnets språkutveckling. Detta sker under inskolningen genom 

ett språkplaneringssamtal och en kartläggning av språkdomäner med vårdnadsha-

vare. (se bilaga 2 och 3) 

Samarbetet med familjen handlar både om att lyfta in modersmålet och hemkulturen 

i förskolans värld och att också stärka familjens betydelse. Samtliga i arbetslaget ska 

ha god kännedom om vilka språkgrupper förskolan har i sin utbildning. Rektor ska ha 

god kännedom om i vilken omfattning nyanlända och flerspråkiga barn finns in-

skrivna på respektive enhet. Därför ska varje avdelning vid terminsstart fylla i blan-

kett, sammanställning kartläggning modersmål. (se bilaga 4)  

Det är viktigt att tänka igenom hur man bäst utnyttjar vardagens alla situationer till 

språklig stimulans så att barnet ges kognitiva och språkliga utmaningar. Genom att 

berätta och skapa sammanhang kan barnet få förförståelse för ord och begrepp. I ob-

servationer och reflektioner kring barnets språkutveckling säkerställer vi att barnet har 

förstått det viktigaste vad som kommunicerats.  
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6.2 Samverkan med vårdnadshavare 

För att skapa bra förutsättningar är det viktigt för barnet att vi skapar förtroendefulla 

relationer. Barnets vårdnadshavare behöver information om förskola, samhälle och 

föräldraskap i Sverige. Deras erfarenheter och kunskaper behöver bli sedda som vär-

defulla tillgångar. 

7. Information med inspiration, råd och stöd  

7.1 Litteratur 

Två språk eller flera https://www.skol-

veket.se/sok#query/tv%C3%A5%20spr%C3%A5k%20eller%20flera 

 

Förskolan är till för ditt barn https://www.skolverket.se/publikationsserier/inform-

ationsmaterial/2011/forskolanar-till-for-ditt-barn 

 

Inspiration modersmål  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-ar-

betet/resurser-for-undervisning-i-modersmal 

 

Flerspråkighet i förskolan  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-ar-

betet/flersprakighet-i-forskolan 

 

Arbeta språkutvecklande i förskolan  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-ar-

betet/flersprakighet-i-forskolan#h-Arbetasprakutvecklandeibarngruppen 

7.2 Resurser att tillgå 

• Personal på avdelningen. 

• Språkutvecklande arbetssätt. 

• Interkulturellt förhållningssätt.  

• Språklig lärmiljö. 

https://www.skolveket.se/sok#query/tv%C3%A5%20spr%C3%A5k%20eller%20flera
https://www.skolveket.se/sok#query/tv%C3%A5%20spr%C3%A5k%20eller%20flera
https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2011/forskolanar-till-for-ditt-barn
https://www.skolverket.se/publikationsserier/informationsmaterial/2011/forskolanar-till-for-ditt-barn
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan#h-Arbetasprakutvecklandeibarngruppen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan#h-Arbetasprakutvecklandeibarngruppen
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• Personal på enheten som talar samma språk som barnet.  

• Språkkunskaperna ska användas i det dagliga arbetet.  

• Flerspråkig personal ska vara en resurs för kollegor.  

• Samarbete ska ske med barnets familj och inom arbetslaget. 

• Boka tolk vid samtal med vårdnadshavare, exempelvis utvecklingssamtal. 

8. Begreppsdefinitioner 
Modersmål (Förstaspråk): Det språk som barn lär sig först, förstaspråk. Ett barn 

som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska ha stöd i detta 

språk om språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. För barn som pratar de 

nationella minoritetsspråken gäller andra regler. Barn som utvecklar sitt modersmål 

får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden.  

 

Mångkulturell: Ett samhälle där många olika kulturer lever sida vid sida. 

 

Interkulturell: Mötet mellan kulturer. Interkulturellt förhållningssätt innebär att 

man bygger broar mellan kulturer. Det handlar om såväl etiskt som moraliskt förhåll-

ningssätt, dels till den egna kulturen, dels till andras kultur i syfte att medvetengöra 

den variation som finns. 

  



  Plan för modersmålsstöd 
  

 

7 (13) 
 

Bilaga 1. Interkulturellt förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt 

1. Hur arbetar vi med språklig mångfald? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. På vilket sätt syns det att förskolan är interkulturell? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Vad vet vi om våra barns hemkulturer? Vad behöver vi veta mer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Hur kan vi få vårdnadshavare mer delaktiga i förskolan? Hur 
skapar vi bra relationer? 
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Bilaga 2

Stödmaterial för kartläggning av språkstimulerande 
miljöer med fokus på flerspråkighet

Flerspråkighet Exempel: 
Personalen...

Erbjuda material och 
aktiviteter på olika 
språk

... sjunger sånger på olika språk  

... erbjuder böcker på olika språk 

... tittar på iler på andra språk

Synliggöra de olika 
språken som finns på 
avdelningen på ett 
jämlikt sätt

... hälsar på barnen på deras moders-
mål

... initierar diskussioner om vad olika 
saker heter på olika språk

... sätter upp ord skrivna på olika språk på 
väggen

Stödja vårdnadshavarna 
i att deras första språk 
är viktigt

... stärker vårdnadshavarna i att an-
vända första språket
 ... inkluderar vårdnadshavarna genom att 
t.ex. fråga om ords betydelse, vanliga
sagor, sånger etc.

Ta vara på 
språkkompetens i 
arbetslaget

... som talar samma förstaspråk som 
barnet
... förstärker språket genom att benämna 
på både svenska och förstaspråket 

Använda digitala verktyg 
i arbetet med flera språk

 ... använder översättningsappar i samtal 
med barn och vårdnadshavare
 ... använder appar och program på andra 
språk 
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Bilaga 3. Rutin för mottagande av nyanlända barn i försko-

lan 

Sammanfattning så här gör vi 

1. Barnet får plats på förskolan. 

2. Möte på förskolan bokas in. 

3. Förskolepersonalen bokar in tolk (vid behov). 

4. Förskolepersonalen lyssnar in vårdnadshavarnas funderingar, tankar och för-

väntningar på vad förskola är. 

5. Förskolepersonalen presenterar läroplan med betoning på värdegrund och ar-

betssätt. 

Dokument att dela ut: 

• Förskolan är till för ditt barn (finns på skolverket.se, olika språk). 

• Personuppgifter, kontaktuppgifter. 

• Kontaktuppgifter till förskolan. 

• Presentation av förskolans verksamhet och tider. 

• Barnomsorgsansökan, inkomstuppgifter och arbetstider.  

• Information om hur introduktionen går till.  

 

Introduktionen  

Introduktionen har fokus på att familjen ska känna sig trygga och bygga goda relat-

ioner. Förskolepersonal och familjen gör en avstämning dagligen för att känna av 

barnets och familjens behov av längd på introduktionen. Beroende på barnet kan 

längden på introduktionen variera en till två veckor och därefter bör vårdnadsha-

varna vara tillgängliga vid behov.  

 

Uppföljningssamtal 
Uppföljningssamtal genomförs några veckor efter introduktionen. Där har vårdnads-

havarna möjlighet att ställa frågor om förskolan och personalen har möjlighet att ge 

en djupare bild av utbildningen, svenska traditioner/samhället/ kulturkrockar.  
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Kartläggning  
När barnet gått en tid på förskolan hålls ett djupare kartläggningssamtal. Under sam-

talet ligger fokus på barnet och sådant förskolan behöver veta för att bemöta barnet 

på rätt sätt. (Stödfrågor: Vilka erfarenheter, intressen och behov har barnet?  Vilka 

språk talar barnet och familjen?  Vill familjen berätta någon om sin bakgrund? Hur 

ser familjesituationen ut? Vilka förväntningar har familjen på förskolan?) Blanket-

ten Språkdomäner fylls i! 

 

Utvärdering  

I samband med barnets utvecklingssamtal på förskolan görs en utvärdering av hur fa-

miljen upplever mottagandet på förskolan, vad kan vi förbättra och utveckla? 

 

Överflyttningar 
I de fall barn byter förskola inom kommunen ska kartläggningsmaterialet följa med 

barnet till den nya förskolan. Flyttar barnet till område med annan huvudman krävs 

vårdnadshavarnas medgivande för överlämnande av kartläggningsmaterialet. 
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Språkplaneringssamtal 
- som ska fyllas i vid inskolningssamtalet förskola 1-5 år

Vid behov beställs tolk.

Broschyren ”Förskolan är till för ditt barn” delas ut i samband med inskol-
ningssamtalet.

Bilaga 4

Datum för samtal Förskola/Avdelning

Barnets namn (stryk under tilltalsnamnet) Barnets födelsedatum

Barnets modersmål (ett eller flera)

Vilket/vilka språk talas...

...mellan barn och vuxna

...mellan syskon

...mellan vuxna

Från vilket land kommer familjen?

Är barnet fött i Sverige? Vilket år kom barnet till Sverige?

Har barnet gått i förskola tidigare?

Vilken/vilka i så fall? Hur länge?

Berätta om ert barns språkutveckling

Härmed godkänner jag/vi att språkplaneringssamtalet 
får överlämnas till annan förskola eller förskoleklass

Vårdnadshavare Vårdnadshavare

Namnteckning Namnteckning

Personalens namn Användes tolk?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

louisen0318
Markering
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Språkdomäner

Datum Personal

Barnets Namn Modersmål

Fylls i tillsammans med vårdnadshavare för att synliggöra i vilka situa-
tioner barnen använder sina olika språk. Färgkoda enligt nedan. Flera 
färger kan användas i samma cirkel. Uppföljning görs kontinuerligt.

Bilaga 5

RELATIONER

FÖRSKOLAN

AKTIVITETER

Svenska

Modersmål 1

Modersmål 2

Modersmål 3

GUL

RÖD

BLÅ

GRÖN

Om du fyller i formuläret på en 
dator så kan du klicka på delarna 
i bilden för att ändra färg.
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Kartläggning modersmål

Förskola Avdelning

Bilaga 6

Barnets namn Födelseår Nyanländ? > 4 år - Ankomst år/månad

Modersmål 1 Modersmål 2 Modersmål 3

Barnets namn Födelseår Nyanländ? > 4 år - Ankomst år/månad

Modersmål 1 Modersmål 2 Modersmål 3

Barnets namn Födelseår Nyanländ? > 4 år - Ankomst år/månad

Modersmål 1 Modersmål 2 Modersmål 3

Barnets namn Födelseår Nyanländ? > 4 år - Ankomst år/månad

Modersmål 1 Modersmål 2 Modersmål 3

Barnets namn Födelseår Nyanländ? > 4 år - Ankomst år/månad

Modersmål 1 Modersmål 2 Modersmål 3

Barnets namn Födelseår Nyanländ? > 4 år - Ankomst år/månad

Modersmål 1 Modersmål 2 Modersmål 3

Barnets namn Födelseår Nyanländ? > 4 år - Ankomst år/månad

Modersmål 1 Modersmål 2 Modersmål 3

Barnets namn Födelseår Nyanländ? > 4 år - Ankomst år/månad

Modersmål 1 Modersmål 2 Modersmål 3
Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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