
Bosgårdens pedagogiska enhet

• 3 förskolor, 13 grupper

• Ca 250 barn

• 30 olika språk

• En tredjedel av barnen har 
ett annat modersmål än 
svenska. 







ALLA BARN - ALLA SPRÅK - ALLA DAGAR - 
ALLAS ANSVAR! 



Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla 

• förståelse för rum, tid och 
form, och grundläggande 
egenskaper hos mängder, 
mönster, antal, ordning, 
tal, mätning och 
förändring, samt att 
resonera matematiskt om 
detta,

Styrdokument



Förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla 

• både det svenska språket 
och det egna nationella 
minoritetsspråket, om 
barnet tillhör en nationell 
minoritet,

• både det svenska språket 
och sitt modersmål, om 
barnet har ett annat 
modersmål än svenska,

Styrdokument















Språkolek väskor finns på 55 olika språk





Qr Reader
Vi gör egna QR-koder som vi använder i olika sammanhang både i utbildningen och 
undervisningen





PenPal



Att uppmärksamma och prata om flera språk 

Genom att analysera texter och tala om språket, inte bara 
översätta orden, ger vi alla barn, oavsett modersmål, goda 
möjligheter för språkinlärning. Att tala om språket på 
förskolan handlar om att uppmärksamma språket i 
förskolans verksamhet, i de aktiviteter som barnen möter 
och som engagerar dem. Det handlar om alla 
förekommande situationer där vi kommunicerar med 
barnen så som t ex bokläsning, sånger, rim och ramsor eller 
rutinsituationer.



Att problematisera det vi säger t ex skillnaden på att klä på sig, 
klä ut sig och klä upp sig ger barnen möjlighet att förstå 
variationer i språket. 





Här handlar det om att skapa 
språklärandepraktik som bidrar till att 
barnen utvecklar en språklig 
medvetenhet. Som en metod för detta 
presenteras en aktivitet, där en 
förskollärare och ett antal förskolebarn 
förhandlar kring innebörden av en text.



Genom att analysera texten och tala om språket ger vi alla barn, 
oavsett modersmål, goda språklärandemöjligheter. Flerspråkiga 
barn möter dagligen utmaningar som består i att översätta det de 
upplevt och vill berätta om. 





Ibland möter vi ord i sånger eller texter som är utmanande att översätta. Här 
ska man använda sig av kommunikativ översättning som en metod för att 
återge innehållet i texten på så sätt att det blir förståeligt och acceptabelt för 
barnen i stället för att använda sig av semantiskt översättning som innebär att 
tolka ord för ord. 



Translanguagin/korsspråkande innebär att man använder sig av 
två/flera språk i en aktivitet för att främja barns deltagande.



Milk-Mjölk-Latte-Halib-
Mileko-Piens-Shir



- Tycker ni att shir dricker 
shir? 

- Nej, lejon dricker inte mjölk. 

Shir







Hej Mahroo! 
Jag har gjort en hamburgare till dig 
med pommes. Sätt dig, ta en tallrik 

och ät!



Tänkte bara visa hur Lisa som så gärna vill 
lära sig att läsa läser för oss hemma på 

kvällarna på ett annat språk. 😊



Nelson Mandela har sagt att om man 
talar på ett språk någon kan, talar man 
till intellektet. Talar  man på personens 

modersmål, talar man till hjärtat. 



mahroo.khousravi@molndal.se
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