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Flerspråkighet i förskolan

Modersmåls-
stöd

Aktivt arbete med 
flerspråkighet

Inskolningsstöd Språkolek-väska

Sagostunder på 
modersmålet



Språkolekväskor
190 väskor
54 olika språk
Nationella minoritetsspråk
Svenska och TAKK
Samtalsstimulerande lekmaterial
Brev till användare



Aktivt arbete med 
flerspråkighet
Språkutvecklare

- minst en representant per förskola som utses av rektor, i 
dagsläget cirka 40st

- har en uppdragsbeskrivning med ett särskilt fokus på   
flerspråkighet 

- fungerar som inspiratör och informatör



Aktivt arbete med 
flerspråkighet

Nätverk för Språkutvecklare i förskolan Syfte och mål 

Aktiviteter och undervisning utifrån ett interkulturellt och 
språkinriktat förhållningssätt

Läslyftet

https://docs.google.com/document/d/1fNWN-j8xJeyewtInTnkVf5g-y2PXw-AJKKL3lo-3sQ8/edit


Flerspråkighet och 
språkutvecklande arbetssätt

Skapa en kultur där alla språk värdesätts
Introducera och använda ord, sånger, ramsor och meningar på 
olika språk
Tala om språk - metaspråklighet
Jämföra och översätta 
Sagor och berättelser på olika språk 
Benämna och beskriva för ett utökat ordförråd
Pedagogen som verktyg



Mölndals Stadsbibliotek
Modersmålsbiblioteket
Sagostunder
Lektion på biblioteket
Biblioteksgrupp
Presentkort till nyanlända
Mera svenska
Litteraturprofil



Digitala hjälpmedel
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Planering nästa läsår
Verksamhetsbesök
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Verksamhetsbesök
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Verksamhetsbesök
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Utvecklingsgrupp

Verksamhetsbesök

Utvärdering
Sammanställning
Utvecklingsgrupp

Språkutvecklarträff
Verksamhetsbesök
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Analys
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Introduktionsträff

Utvärdering
Sammanställning
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Flerspråkighet i 
förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete

Lpfö 18 

Utvecklingsgrupp

Modersmålsstöd

Fördjupning

Sagostunder

Kalendarium

Uppdragsbeskrivning

Syfte och mål

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan
https://drive.google.com/open?id=1js9VTTI1Nrp6r5BFWVGKJx81jeGDpuxkXIY_ZgHjE4I
https://drive.google.com/open?id=1SiseBJnNQGUwF4bMiaxaumjZi94c5npY_Q5O2aCf_sg
https://docs.google.com/presentation/d/1Ss90EjmbjS8KOZFuf412c46pjIv4pmHIz-KeVRXQGRI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=190qiNeSAY72h-0wjCPSn4lJRut0U12-tIi3f3yvnqP0
https://docs.google.com/document/d/1GchVAmnxf23jEm7JJBXhQLIEbf4ICO9ILE567S3DpYg/edit
https://docs.google.com/document/d/1GchVAmnxf23jEm7JJBXhQLIEbf4ICO9ILE567S3DpYg/edit
https://docs.google.com/document/d/1FGVIg262TOjE4PjOe-rX_zGQlUPdLePpaxxaM__eCEM/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/file/d/1VdqEqlZ_Put8eS-ZAyzrcWV_SAXlzoDb/view
https://drive.google.com/open?id=1fNWN-j8xJeyewtInTnkVf5g-y2PXw-AJKKL3lo-3sQ8


Samordnaren
Genomför ett systematiskt arbete utifrån vårt årshjul

Gör verksamhetsbesök och ger stöd till enheterna

Anordnar och leder nätverksträffar och kompetensutveckling

Köper in böcker och iordningställer Språkolekväskor




