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1. Inledning  
 

Projektplanen som följer är upprättat för Uppsala Kommun av Idit Margulis som arbetar som 
modersmålspedagog på Modersmålsenheten hos Uppsala Kommun.   
Projektet syftar till att utbilda barn och deras respektive pedagoger att tänka på likheter och 
olikheter i barnens kulturella och litterära bakgrund med utgångspunkt i modersmålet. 
Projektet ska berika varje enskild förskola samt att alla förskolor kommer att dra nyttja från 
mångfalden och möjligheten för att uppleva mångkulturalism och flerspråkighet på ett 
konkret sätt. 
Dessutom kommer projektet att öppna dörrar till läsning, språk och banden mellan litteratur 
och upplevelsen. Något som ligger rätt i tiden med fokus på sjunkande läsförmåga hos barn 
samt forskning som bevisar att föräldrar till små barn läser mindre än förut.  
Inledningsvis ges en bakgrundsbeskrivning och därefter följer syfte och mål med projektet. 
Sedan presenteras genomförandet och tidsplanering för projektet och avslutningsvis 
presenteras beräknad budget. 
 
 

2. Bakgrund  
 
Modersmålspedagoger lägger mycket tid på att läsa till sina barn på förskolorna. Ibland får 
de möjlighet att läsa på modersmålet till andra barn med annat modersmål, eller till och 
med de får göra en simultanöversättning och läser på två språk samtidigt. Sällan får de 
möjligheten att fördjupa sig i en bok eller en saga med en hel grupp. Detta eftersom tiden 
inte räcker till och förskolorna har andra teman, intressen och sätt att arbeta.   
Modersmålspedagoger har som mål att samarbeta med förskolorna som de befinner sig i 
och även bidra till ökad medvetenhet och kunskap av mångkulturalism och flerspråkighet. 
Därför finner jag ett behov att visa hur lika litterära verk kan vara (samma saga på olika språk 
eller en liknande saga om samma tema) och på så sätt förstärka samhörigheten av barn med 
modersmålsstöd till den svenska kulturen, den kulturen som de är inkluderade i varje dag 
året runt. Dessutom har Skolverket definierat ett tydligt mål med att förskolorna ska bedriva 
mångkulturalism och flerspråkighet som finns i deras respektive förskolor och utveckla det 
området. Ett sätt att göra detta kan vara med det här projektet. 
 
 

3. Syfte  
 
Syftet med projektet är att genom kunskap och inlevelse öka medvetenheten hos barn och 
pedagoger om dem likheter och olikheter som man kan finna och fördjupa sig i litteraturen i 
förskolemiljön. Sagor anses vara en av pelarna till litteraturen men de får relativt lite plats 
och tid i vårt vardagliga förskolearbete. Dessa handlingar blir slutligen normer som styr vårt 
tänkande och handlande i mötet med barnen. Genom att synliggöra vikten och betydelsen 
av sagor, litteratur, mångkulturalism och flerspråkigheten hos oss själva och varandra höjer 
vi medvetenheten om vårt demokratiska och integrationsuppdrag. Förståelsen för att vi 
tänker, känner och beter oss olika innebär att lärandet kan berikas, då den enes tolkning inte 
är mer rätt än den andres. Dessutom våra likheter i handlingar, iakttagelser och 
känslomässiga reaktioner kan nog ytterligare förstärka vår syn på att vi borde vara mer 
jämlika, för att vi är alla lika värda! 
 
 
 
 
 



4. Mål  
Det övergripande målet med projektet är att öka mångkulturalism och 
flerspråkighetsmedvetenhet och synlighet på förskolor i Uppsala Kommun genom att 
förstärka banden mellan litteratur och upplevelse.   
Målet ska nås genom att varje förskola kommer att förbereda och presentera minst en saga 
eller berättelse på svenska eller på ett annat språk i form av utställning, teater, sång, dans 
eller berättande. 
 
 

5. Genomförandet av projektet 

 
Varje förskola ska välja tillsammans med modersmålspedagogen en bok eller en saga på ett 
annat språk än på svenska som de känner skapar intresse hos barnen och engagemang hos 
förskolepedagoger. Därefter ska de försöka att hitta en liknande berättelse på svenska. 
Nästa steg är att fundera i arbetslaget och i barngrupperna hur man kan samarbeta på bästa 
sätt i förskolan för att producera en föreställning, utställning eller annan typ av presentation 
av sagan. 
Modersmålsenheten på Wonderland kommer att ske den 21 februari 2015, som är den 
Europeiska modersmålsdagen. Där kommer alla deltagande förskolor samlas i en happening, 
gå runt, lyssna, dansa och uppleva den rikedomen som de har genererat. 
 

Tidsplan 
Månad Projektstatus 

Apr  '14 Beslut fattas om projektets omfattning 

Maj '14 Individuella möte med förskolechefer och regionchefer samt spridning av informationen genom 
modersmålspedagogerna  

Jun  '14 Information till samtliga förskolelärare sprids via olika kanaler eller evenemang (konferenser, 
miniseminarium osv) 
 

Aug '14 Förskolorna anmäler sig till projektet och vägledningsgraden beslutas 

Sep  '14 Varje förskola bestämmer om vilken bok/saga de ska arbeta med och fördjupa sig i 

Okt '14 Modersmålspedagogerna tillsammans med förskolepersonal bestämmer om en tidsplan för 
genomförandet av projektet 

Nov '14 Förskolorna meddelar projektledare om deras situation samt problem eller succé under 
genomförandet 

Dec '14 Förskolorna företräder med deras projekt framför föräldrar eller i förskolans miljö för att öva 
framför publik 

Jan – Feb '15 Projektledaren samlar information om varje förskolesbehov för deras presentation; olika 
föremål, utrymme, belysning, hängningsamorning  osv. Dessutom övar förskolorna på deras 
föreställning.  

21.2.15 Modersmålsenheten på Wonderland kommer till liv 

Mar '15 Utvärdering av projektet med digital enkät samt personliga intervjuer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6. Preliminärt budgetförslag  
 
Inkomster/Utgifter Summa Remark 

Inkomster   

Modersmålsenheten   

Barn och Ungdomsnämnden   

Kulturrådet   

Kulturkontoret   

LUL   

   

Utgifter   

Lokal uthyrning ? Beror på om det behövs 

Material 0 Ingår i varje förskolans 
undervisningsmaterial 

marknadsföring Internt? Beroende på hur stor 
kommer projektet att vara 

Produktion av material  Beroende på 
projektetstorlek 

Produktion av 
seminarier/konferenser 

 Beroende på 
projektetstorlek 

   

   

Projektledare lön  2 dagar i veckan under ett år 

Övrigt  Ifall det finns oförutsebara 
utgifter 

TOTALT   

 


