
Nyanlända och 
flerspråkiga barn 
i förskolan 
 
 



Flerspråkscentrum 

• Team Introduktion 

 

• Team Modersmål 



Övergripande mål 

  

Luleå kommun säkerställer den röda tråden så att barn och elever med 
annat modersmål/minoritetsspråk, utlandsfödda eller födda i Sverige, får 
en rättsäker och god utbildning samt inkludering i förskolan, skolan och i 
det svenska samhället. 

 

För Luleå kommun är det av yttersta vikt att: 

• Modersmål i förskolan och modersmålsundervisning i grund- och 
gymnasieskolan bidrar till barns och elevers språk-, kunskaps- och 
identitetsutveckling. 

• Luleå kommun lägger grunden till en aktiv flerspråkighet, skapar 
trygghet, har ökad förståelse och respekt mellan folk och kulturer via 
ett inkluderat arbets- och förhållningssätt. 

 



Team Introduktion 
• 6 kontaktpersoner till skolor och förskolor 

 

• Stöd i form av information, kollegial handledning, 
kompetensutveckling… 

• Interkulturellt förhållningssätt 

• Flerspråkighet 

• Språkutvecklande arbetssätt 

• Mottagande av nyanlända 

 

• Handlingsplan och rutiner för mottagande av 
nyanlända barn och elever i Luleå Kommun 

 

 



Några centrala begrepp 

• Inkludering 

 

• Kultur 

 

• Mångkulturellt 

 

• Interkulturellt 

 



Inkludering 



Kultur 

• Handlar dels om dans, konst och litteratur… 

    men framför allt om 

• de värderingssystem som vi är uppvuxna i 
och som ofta är osynliga för oss själva 

• en ram inom vilken vi tänker, agerar och 
reagerar 

 

Ofta är det först i kontakt med människor från 
andra kulturer som vi blir medvetna om våra 

osynliga ramar 

 



Mångkulturellt 



Interkulturellt 



Ett jämlikt mottagande… 



Introduktionssamtal  med tolk 

 

 För en trygg och 
tillitsfull relation 

 
Öppenhet, lyhördhet, 

nyfikenhet och 
tydlighet 

 

• Information om förskolan, modersmål… 

• Kartläggning av barnets behov, intresse, 
språkdomäner, bakgrund och erfarenheter 

 



 

Interkulturellt förhållningssätt 
 
 

• Att ha grundläggande kunskap om barnets 
bakgrund 

 

• Att utgå från barnets kunskaper och erfarenheter 



• Att visa ömsesidig respekt och nyfikenhet – att  

    våga mötas! 

 

 

• Att låta olika åsikter och synsätt berika varandra 

 

 

• Att vara eller bli medveten om sina egna 
värderingar 

 

 



• Att se språklig och kulturell mångfald som 
utgångspunkt i arbetet 

 

 

• Barnet möts av positiva attityder till sitt 
modersmål och sin kultur 

 

 

• Föräldrarnas kunskaper och erfarenheter tas 
tillvara 

 



• Att låta  

    miljön  

    spegla  

    barnets  

   kulturella  

   bakgrund 

 







Visa ömsesidig 
respekt och 
nyfikenhet 

Låta olika synsätt 
och åsikter berika 
varandra 

Medvetenhet om 
sin egen 
bakgrund och 
sina värderingar 

Texter bilder 

och material 

som speglar 

olika kulturer 

och miljöer 

 
Interkulturellt 
förhållningssätt 

Utgå från 
barnets 
kunskaper och 
erfarenheter 

Föräldrars 
kunskaper och 
erfarenheter tas 
tillvara 

Olikheter en 
tillgång positiv 
attityd till språk 
och kultur 

Språklig och 
kulturell 
mångfald är 
utgångspunkt i 
arbetet 



Språkutvecklande arbetssätt 

 

• Inflöde 

 

• Stöttning 

 

• Interaktion 



• Att lära sig svenska och på svenska 

 

• Vardagsspråk/kunskapsspråk 

 

• Tidsåtgång för att utveckla ett skolspråk 

      5-7 år           3-8 år 

      8-11 år         2-5 år 

      12-15 år       6-8 år 

 

• 7-årsålder                  8000-10000 ord 

 



Myter om flerspråkighet 

• Barn lär sig fort 

 

• Modersmålet stör andraspråksinlärningen 

 

• Språk ska hållas isär 
      

      

      (Inger Lindgren, Språkvård 2002-4) 

 



Team modersmål 



• Finska 

• Meänkieli 

• Nordsamiska 

• Lulesamiska 

• Romanichib 

• Engelska 

• Spanska 

• Tyska 

• Franska 

• Portugisiska 

• Polska 

• Bosniska 

• Kroatiska 

• Turkiska 

• Kurdiska 

• Ryska 

• Arabiska 

• Persiska 

• Somaliska 

• Thai 

• Kinesiska 

• Urdu 

• Dari 

 

 

 

• Italienska 

• Karen 

• Burmesiska 

• Holländska 

• Albanska 

• Tigrinja 

• Norska 
• Bengali 

• Estniska 

• Armenska 

• Japanska 

• Swahili 

• Grekiska 

 

 

 

Språk 



Team modersmål 
• Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass 

• Modersmålsundervisning  

• Betygssättning 

• Kartläggning  

• Studiehandledning  

• Inläsningstjänst 

• Kommunintern fjärrundervisning 

• Ansökan/överenskommelse, process och 
administration 

• Schemaläggning av modersmål 
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