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Uddevallas deltagande

• Uddevalla deltog i studien kring barns 
välbefinnande och lärande

• 4 förskollärare deltog i 
kompetensutvecklingsinsats vid Göteborgs 
universitet

• De förskollärarna skulle sedan sprida sin 
kunskap i det Norra förskoleområdet i 
Uddevalla



Barns rätt till rötter och 

fötter
”Förskolebarn har rätt till att behålla sina ’rötter’ och 
rätt till att utvecklas, få uppleva vart de kan komma, 
vart ’fötterna’ tar dem; att känna gemenskap och 

tillhörighet i flera kulturer” 

(s. 9, Barns rätt till rötter 
och fötter – berättande för samverkan i mångfaldens 

förskola, Kultti & Pramling, 2017)



Uddevallas arbetssätt

• Lärgrupper genomfördes i Norra 
Uddevalla under 2019-2020

• Gemensam litteratur:

• Barns rätt till rötter och fötter –
berättande för samverkan i 
mångfaldens förskola

• Flerspråkiga barns villkor i förskolan –
lärande av och på ett andra språk

• Nyanlända i förskolan – barnets 
bästa mottagande

• Filmer från Skolverket



Uddevallas arbetssätt forts.

• 4 lärgruppstillfällen
– Föräldrasamverkan.

– Barns perspektiv på språklärande.

– Arbetet med litteratur

– Verksamhetsutveckling

• Uppgifter mellan tillfällena



Föräldrasamverkan

• Ha ett samtal med en 
vårdnadshavare till ett barn 
i din verksamhet som du 
inte delar språklig och 
kulturell bakgrund med. 

• Be vårdnadshavaren 
berätta om sina upplevelser 
kring personliga 
erfarenheter såsom: 

– Utbildning och yrke 

– Språk och identitet 

– Att lämna hemlandet 

– Barnuppfostran 

• Eller förskoleverksamheter 
avseende 

– Lärande, utveckling och 
omsorg. 

– Traditioner. 

– Introduktionsperioden. 

– Vårdnadshavares 
delaktighet 



Barns perspektiv på 

språklärande

• Skapa ett tillfälle (måltid, samling, sagostund, lek) för 

att samtala med barn om deras språkanvändning i 

och utanför förskolan. 

• Sammanfatta det barnen tar upp och reflektera 

över; 

– Barns möjligheter till deltagande och kommunikation.  

– Ditt förhållningssätt som samtalspartner.  

– Hur initierade du samtalet?  

– Hur upprätthöll du samtalet? 



Arbete med litteratur

• Analys av böcker utifrån exempelvis 

– språklärande i första- och andraspråk, 

– språkliga kunskaper och erfarenheter, 

– deltagande och kulturell bakgrund. 

• Efter analysen av böckerna ska du genomföra en 
strukturerad läsaktivitet på två språk. Du kan ta hjälp av 
modersmålsläraren eller använda Polyglutt.

• Vid läsningen ska du, tillsammans med barnen, reflektera 
om likheter och skillnader mellan språken.



Verksamhetsutveckling

• Uppgiften genomfördes tillsammans i arbetslaget.

• Ni ska tillsammans reflektera kring, och 

dokumentera skriftligt, hur ni önskar att utveckla 

den egna verksamheten avseende interkulturalitet 

och flerspråkighet.

– Välj ett tema t.ex. samverkan med vårdnadshavare, 
introduktion, måltid, lek eller läsaktiviteter och motivera 
varför ni valt just det temat



Exempel Verksamhetsutveckling
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Vad tar vi med oss?

• Ha flerspråkighet i vardagen synligt. Vara 

observanta på vilka språk som tar utrymme. 

• Boksamtal och språksamtal. Använda böcker på 

olika språk både fysiskt och via Polyglutt, appar, 

bokpåsar

• Synliggöra olika hudfärger, familjer mm i böckerna

• Se vårdnadshavarna som en tillgång. Bygga 

relationer för ömsesidig insikt och förståelse för 

varandra.

• Förstärka vårt arbete med TAKK och AKK


