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Hur arbetar vi med modersmål på SPIRA förskolor? 
 

 
 
För att stödja barnen i deras utveckling och i arbetet med flerspråkighet är det viktigt att 
personalen arbetar med sitt förhållningssätt och sina kunskaper för att medverka till att barn 
med flera språk får möjlighet att utveckla alla sina språk. Personalens attityd är därför av 
största vikt och att arbetssättet präglas av nyfikenhet, öppenhet och en vilja att ta reda på 
mer om barnens språk. För att barnet ska kunna utveckla sina språk väl är det viktigt att både 
hemmet och personalen i förskolan aktivt hjälps åt. 
 
Samarbetet mellan förskolan och hemmet för de barn som har ett annat modersmål än 
svenska börjar när barnet börjar i förskolan. Föräldrar och ansvarig personal bestämmer 
tillsammans hur de ska samarbeta.  
 



 

 

Här är SPIRAs riktlinjer för hur man kan arbeta med modersmål i runt barnet i förskolan. 
 
Riktlinjer: 

• Vilka böcker läser vi på förskolan och vilka läser familjen hemma på sitt hemspråk? 
Om böckerna som de läser hemma finns på svenska så lånar vi dem på svenska och 
läser och samtalar runt boken i förskolan. Detsamma gäller föräldrarna som kan låna 
de böcker vi har på förskolan och läsa hemma på deras hemspråk. 

 
• Beställa ljudböcker på hemspråket från biblioteket till barnet så att de kan lyssna på 

sagor på sitt hemspråk på förskolan. 
 

• Om man inte har närhet till bibliotek kan man hämta ner ljudböcker som barnen kan 
lyssna på i förskolan. 

 
• Ett annat samarbete mellan förskolan och hemmet är att hitta pedagogiska dataspel 

eller appar till de äldre barnen som de kan använda på förskolan. 
 

• Förskolan använder sig av QR- koder för att synliggöra olika språk. 
 

• På förskolan synliggör vi olika kulturer och uppmärksamma olika nationaldagar 
beroende på vilket land barnet kommer ifrån. 

 
• När personal talar om ord och till exempel räknar på svenska, uppmärksammar vi 

även om vad de heter på deras hemspråk.  
 

• Om förskolan har personal med annat språk än modersmål än svenska utnyttjas 
detta. 

 
• Samarbetet runt modersmål tas upp under utvecklingssamtal där det även 

dokumenteras hur arbetet ska fortskrida. 
 

• Stöd och tips i arbetet med modersmål finns att hämta på skolverkets hemsida 
www.skolverket.se 

 
• På Utbildningsradions webbplats finns tv-program och sagor för barn i förskoleåldern 

på ett 20-tal olika språk. Många av programmen finns tillgängliga på flera olika språk 
vilket gör att barn med olika modersmål kan ta del av samma berättelser.  www.ur.se  

 
 
 


