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Handlingsplan modersmål 

Den pedagogiska omsorgens mångkulturella uppdrag är reglerat i Skollagen, Språklagen och 

de Allmänna råden för pedagogisk omsorg.  

”Barns språk och identitetsutveckling hänger samman, liksom språk och lärande. Det ställer 

krav på verksamheten att dagligen erbjuda varje barn en rik och språkutvecklande miljö där 

barn kan lära tillsammans, av varandra och av engagerad personal. Som ett led i att 

förbereda barnen för fortsatt lärande är det viktigt att personalen har kompetens att stimulera 

barnens språkutveckling. I begreppet språkutveckling ingår både det svenska språket och 

modersmålet, när det är ett annat än svenska. Däremot har inte pedagogisk omsorg samma 

krav att arbeta med barnens modersmål, som förskolan och fritidshemmet har. Det är viktigt 

att personalen behärskar det svenska språket i den utsträckning som behövs för att utmana 

och stimulera barnens språkutveckling i svenska och förbereda barnen för fortsatt lärande.” 

”Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket1 ska ges möjlighet att 

utveckla och använda sitt modersmål.” (Språklagen, 2009:600). 

Den pedagogiska omsorgens metoder handlar om att visa intresse för barnets modersmål, att 

uppmuntra att modersmålet talas i hemmet, att vara nyfiken och positiv till flerspråkighet. 

För att stödja barn med annat modersmål ska pedagogerna arbeta med: 

• Att stärka barnets identitet 

• Att främja barnets integration i ett mångkulturellt samhälle 

• Att främja barnens respekt för varandras språk, kultur, traditioner och religion i 

demokratisk anda 

• Att ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både vårdnadshavare 

och kollegor 

• Att de flerspråkighet och mångfald som en tillgång, att olikheter berikar 

• Att vid introduktionen göra en kartläggning om vilket/vilka språk som talas i familjen 

och om de har särskilda kulturella seder/traditioner som de vill/kan dela med sig av 

• Att informera vårdnadshavarna om betydelsen av att bevara och utveckla barnets 

modersmål samt fördelarna med flerspråkighet 

• Att samtala med barnen om vardagliga händelser och se till att alla barn får eget 

talutrymme 



• Att vid utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare kartlägga, följa upp och 

planera för hur barnet kan få stöd i sin språkutveckling i alla sina språk 

Det gör vi genom att t.ex: 

• ha barnens flaggor uppsatta där det står land, språk och hur man säger ”hej” 

• ha qr-koder där barnen kan scanna av och titta på film/lyssna på saga på annat språk 

• ha bilder från olika kulturer synliga 

• uppmuntra till samtal kring olika kulturer 

• resa till barnens länder via Google Earth 

• ha en världskarta där vi drar trådar från Sverige och till ”barnens länder” för att se 

avstånd 

• samarbeta med biblioteket – böcker, ljudböcker 

• ladda ner appar som stödjer modersmål 

• be vårdnadshavare läsa världskända böcker på modersmålet som vi sedan kan läsa på 

svenska i barngruppen  

 

Film, språkkartläggning: 

https://www.youtube.com/watch?v=I06o_3DdX3A&feature=youtu.be 

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

arbetet/flersprakighet-i-forskolan 

Bilaga: Kartläggning, mall 
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