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Riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan
och förskoleklass
I Skollagen 8 kap 10 § respektive 9 kap 10 § står att förskolan respektive
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 (LPFÖ 98 -Utveckling och lärande) står att ”förskolan ska sträva
efter 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”.
Följande riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan gäller för proVarmdos samtliga förskolor
och förskoleklasser:

Förskolans Antal barn med annat modersmål än svenska kartläggs och följs upp
regelbundet.
Information om vilka språkkunskaper som finns på de olika förskolorna ska finnas på
hemsidan.
Samverkan och dialog med föräldrarna om förväntningar och behov är en viktig
grund i arbetet med modersmålsstöd. Hur det enskilda barnets modersmålsstöd och
utveckling av det svenska språket utformas ska formuleras i den individuella
utvecklingsplanen. Planen ska följas upp på utvecklingssamtal.
Modersmålsstödet ska vara integrerat i verksamheten och ges i vardagliga aktiviteter
genom att aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov. Finns
personal med samma modersmål som barnet kan denna tala modersmål i det dagliga
arbetet och arbeta med kontinuerlig språkutveckling i t ex samtal, lek och
sagoläsning. Finns ingen personal med samma modersmål som barnet ska stödet
tillgodoses med hjälp av informationsteknologiska hjälpmedel och pedagogiskt
material på barnets modersmål.
–
–
–
–

alla barn kan få möta sinnesintryck från de länder barn på avdelningen
härstammar från
modersmålet kan göras synligt genom pedagogiskt material såsom alfabet,
böcker, affischer, kartor och bilder
personal kan lära sig enstaka ord eller fraser på modersmålet
musik från olika länder
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Bakomliggande lagstiftning
Dessa riktlinjer beslutas av Utbildningsstyrelsen , och beslutas med stöd av Skollagen 8 kap 10 §.
Uppföljning och uppdatering
proVarmdo ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.
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–
–

barnen kan lyssna på sagor på sitt modersmål
barnens familjer kan användas som en resurs
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Bakomliggande lagstiftning
Dessa riktlinjer beslutas av Utbildningsstyrelsen , och beslutas med stöd av Skollagen 8 kap 10 §.
Uppföljning och uppdatering
proVarmdo ansvarar för uppföljning och uppdatering av detta styrdokument.

