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Förskolan i Norden har på relativt kort tid förändrats från en
enspråkig till en flerspråkig miljö. Utmaningen ligger i att göra flera
språk till en tillgång i verksamheten och till redskap för alla barns

lärande.

I boken Undervisning i flerspråkig förskola diskuteras hur förskolan,
och därmed samhället i stort, kan skapa likvärdiga

utvecklingsmöjligheter för alla barn, oavsett språkliga erfarenheter.
Bokens kapitel berör samtal mellan förskollärare och barn i
gemensamma aktiviteter men också flerspråkiga elevers

skolprestation efter avslutad grundskoleutbildning. I boken redovisas
flera studier från Sverige, Finland och Norge. Tematiken i denna bok
begränsas därmed inte heller till att endast relatera till att lära sig
majoritetsspråket. Det är hög tid att lämna enspråkighetsdiskursen
med fokus på individers kunskaper i ett språk och gå vidare till en
mer informerad och relevant förståelse av språk, undervisning och

lärande som integrerade företeelser.

Den här boken ger redskap för att förstå och utveckla undervisningen
i en flerspråkig förskolemiljö. Boken vänder sig främst till studenter



på högskolenivå inom förskolans område, men den passar även för
fortbildning av förskollärare.
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