
 
 
 
Mångfaldens förskola -Flerspråkighet, omsorg och undervisning 
 
I föreläsningen belyser Anniqa hur ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan omsättas i 
förskolepraktiken i förhållande till flerspråkiga barn. Hon synliggör skillnaden mellan ”vanligt” 
språkutvecklande arbete och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur ett andraspråks- och 
flerspråkighetsperspektiv. Anniqa tar även upp begrepp som demokrati, makt och empowerment och 
ger exempel på ett arbetssätt som utgår från dessa viktiga värden.  
 
Anniqa Sandell Ring är utvecklingsledare , föreläsare och författare och hennes specialområde är 
svenska som andraspråk, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. 
Anniqa författar även material inom Skolverkets olika kompetensutvecklingsinsatser och erbjuder en 
webbaserad utbildning som bygger på boken Mångfaldens förskola: Flerspråkighet, omsorg och 
undervisning, som publicerades i februari 2021.  
 

 
 
 
Barns tidiga språkutveckling 
 
Föreläsningen kommer att behandla barns tidiga språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt för 
att ge beredskap att stödja och uppmuntra språkande och språkutveckling hos alla barn oavsett 
villkor. Det kommer också att handla om förebyggande arbete för att möjliggöra och ge 
förutsättningar för både social utveckling och kunskapsutveckling.  
 
Anna-Karin Svensson har en bakgrund som förskollärare, grundskollärare och specialpedagog och är 
fil. dr i pedagogik med en avhandling som handlar om lärarstudenters vägar till läsning. Anna-Karin 
Svensson arbetar som lektor i pedagogik/specialpedagogik vid Malmö universitet, fakulteten Lärande 
och samhälle, där hon bland annat ansvarar för specialiseringen språk,-läs-och skrivutveckling i 
speciallärarutbildningen. 
 
 
 



Hur böckernas kraft fick växa fram i betongen 
 
I föreläsningen berättar barnskötare, förskollärare, förste förskollärare och rektor i förskoleområde 
D5 i Malmö om sitt gemensamma krafttag kring varje barns rätt till språk, uttryck och 
kommunikation. En palett av språkets möjligheter där böckerna fått vara vägvisare och hur deras 
kraft växt fram och gjort skillnad för barns och pedagogers utvecklingsprocesser. I föreläsningen görs 
nedslag med berättelser om samarbete med vårdnadshavare, digitala verktyg och pedagogers 
individuella utveckling.  
 
 
Förskoleområde D5 i Malmö sträcker sig från Bunkeflostrand till Kroksbäck. Exemplen i föreläsningen 
kommer att hämtas ifrån arbetet på de tre förskolorna i Kroksbäck.   
 
 


