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Sammanfattning 

 
I kursen Självständigt arbete 15hp under förskollärarprogrammet har vi valt att skapa en 

hemsida som hjälpmedel för kommunikation. Syftet med hemsidan är att underlätta det 

första mötet med den svenska förskolan och det svenska språket för barn och 

vårdnadshavare med annat modersmål. Det ska även ses som ett redskap för pedagoger där 

de kan belysa de olika språken som finns i barngruppen, samt ta del av enkla ord på olika 

språk. På hemsidan kan det hittas enkel information om hur en dag på förskolan kan se ut 

och vad som kan behövas i vistelsen på förskolan. Det går även att ta del av vanliga föremål 

som kan finnas i förskolans inne- och utemiljö. På hemsidan hittas information på olika 

språk: svenska, engelska, polska och arabiska. För att kunna ta del av förskolans läroplan 

(Lpfö 98/10) översattes delar av den på de olika språken. Arbetsprocessen har bestått av 

insamling av forskning, skapandet av hemsidan samt rapportskrivning. Vi delade upp 

skrivandet utifrån de teoretiska utgångspunkter vi valt. Ewelina ansvarade för Två- och 

flerspråkighet, Sociokulturellt perspektiv samt Varför två- eller flerspråkighet. Matilda 

ansvarade för Kommunikation och IKT samt Varför hemsida. Vår hemsida skickades till 

förskollärare samt vårdnadshavare för att prova och utvärdera. Detta gjordes för att få svar 

på hur vår produkt kan fungera i verkligheten.  

 

 

Nyckelord: kommunikation, hemsida, modersmål, förskolan, flerspråkighet 
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1 Vår produkt  

1.1 Koncept 

Vårt koncept är att skapa en hemsida som hjälpmedel för kommunikation med flerspråkiga 

barn och dess vårdnadshavare under inskolningsperioden.   

1.2 Bakgrund  

I dagens förskola talar nästan var femte förskolebarn fler än ett språk (Skolverket, 2013, s. 

4). Under våra VFU-perioder kunde vi se denna mångfald som finns på förskolor och hur 

pedagoger bemöter detta. Vi upplever att kommunikationen ibland blir begränsad mellan 

pedagogerna, barnen och dess vårdnadshavare. Detta är anledningen till att vi vill skapa ett 

kommunikationsverktyg som kan användas i arbetet med flerspråkiga barn och dess familjer. 

Enligt Lpfö 98/10 är det förskollärarens roll att tillgodose att:  

 

 varje barn får sina behov respekterade, (…) får uppleva sitt eget värde och att de barnen som har 

annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och förmåga att kommunicera såväl på 

svenska som på sitt modersmål (Lpfö98, 2010, s. 9, 11).  

1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att skapa en hemsida som kommunikationsverktyg. Det gör vi för att 

underlätta kommunikation mellan pedagoger, vårdnadshavare och barn som är flerspråkiga 

eller har annat modersmål än svenska. Hemsidan kan göra första mötet med den svenska 

förskolan och det svenska språket lättare för vårdnadshavare och barn som är flerspråkiga 

eller har annat modersmål än svenska.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik presenterar vi teorierna om två- eller flerspråkighet, sociokulturellt 

perspektiv, kommunikation och information- och kommunikationsteknik samt relevanta 

styrdokument. Rapporten grundar sig på dessa teorier.  De har även fungerat som metod för 

hur vi arbetat fram produkten. Teorierna motiverar de didaktiska val vi gjort i arbetet.  

1.4.1 Teoretisk utgångspunkt- Två- eller flerspråkighet  

Läroplanen för förskolan 98/10 säger att ”förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjligheter att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål” (Lpfö98, 2010, s. 7). Detta innebär att förskolepersonalen borde vara kunnig i 
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de begrepp som används inom flerspråkighet. Hemsidan synliggör de språk som kan finnas i 

barngruppen samtidigt som pedagogerna får möjlighet att ta del av barnets modersmål.  

 

Begreppet flerspråkighet betyder att en person kan använda sig av två eller flera språk i 

vardagslivet, i en och samma konkreta situation (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 48; Gruber & 

Puskás, 2013, s. 43). Numera ses flerspråkighet som en synonym för barn som har utländsk 

bakgrund och bristande kunskaper i svenska språket. Detta har ingen koppling till barnets 

kompetenser i flera språk (Skolverket, 2013, s. 12; Gruber & Puskás, 2013, s. 43).  De 

flerspråkiga barnen är en mångskiftande grupp vad gäller färdigheter såväl i modersmål som 

andraspråket. Barnen kan ha ett åldersadekvat språk på ena eller båda språken eller sakna 

det på båda. Det som är gemensamt för de flerspråkiga barnen är att de är på väg i sitt 

lärande av ett andraspråk (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 48). 

 

Språkforskningen framkallar olika termer inom andraspråk inlärning. Modersmål 

(förstaspråk) innebär det språk som barnet lär sig först och som används hemma. Ett 

andraspråk är majoritetsspråket som talas i samhället. Barnen lär sig och använder 

andraspråket utanför hemmet, till exempel på förskolan (Kullti, 2012, s. 42; Sandvik & 

Spurkland, 2011, s. 49). Barnet kan utveckla sitt andraspråk i koppling till hemsidan, där finns 

möjlighet att lyssna på ord och begrepp på majoritetsspråk samt barnets modersmål. 

 

Tvåspråkighet hos barn beskrivs ofta som simulant och successiv tvåspråkighet. Simulant 

tvåspråkighet betyder att barnet redan från tidig ålder får stimulans i båda sina språk 

samtidigt, i hemmet. Det betyder att ett antal barn har två modersmål. Successiv 

tvåspråkighet används för att beskriva att inlärning av det andra språket påbörjas efter det 

första språket har utvecklas hos barnen. Det betyder att barnen kommer i kontakt med 

andra språket efter tre års ålder, i regel utanför hemmet (Kullti, 2012, s. 42; Benckert, Hålan 

& Wallin, 2008, s. 10).  

 

Termen additiv tvåspråkighet innebär att språken kompletterar varandra. Det vill säga att 

lärandet av det andraspråket inte sker på bekostnad av det förstaspråket. Subtraktiv 
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tvåspråkighet betyder att utveckling av andraspråket sker på bekostnad av förstaspråket 

(Wagner, Stömqvist & Henning Uppstad, 2010, s. 39). 

1.4.2 Teoretisk utgångspunkt- Sociokulturellt perspektiv  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande finns det en relation mellan språk och 

utveckling av tänkande och lärande. Detta perspektiv lyfter upp sociala, mer än kognitiva 

aspekter på lärande (Björk-Willén, 2008, s. 556). Vygotskij menade att barns utveckling är 

beroende av den kulturella situationen det växer i. Utvecklingen sker i det sociala samspelet 

mellan barnen och andra människor, till exempel föräldrar, lärare och andra barn. För att 

kunna tolka och hantera omgivningen måste barnet lära sig språket. Det är språket som ger 

barnet möjligheter till att delta i sociala samspel (Hwang & Nilsson, 2011, s. 66-67). 

Pedagoger, barn och vårdnadshavare får möjlighet att tillsammans ta del av lärande på olika 

språk. Hemsidan kan ses som ett redskap för att underlätta socialt samspel om det finns för 

lite kunskaper i varandras språk i kommunikationen mellan vårdnadshavare och pedagoger 

samt barn.  

 

En av Vygotskijs idéer är den proximala utvecklingszonen det vill säga en utveckling som 

ligger steget före barnets aktuella utvecklingsnivå (Hwang & Nilsson, 2011, s. 67; Kullti, 2012, 

s. 29).  Den proximala utvecklingszonen lyfter upp vikten av att inte bara inrikta sig på 

barnets självständiga prestationer utan även fokusera på de kognitiva processer som ännu ej 

är helt färdigutvecklade (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 136-137). Vygotskij skriver att ”barnet 

behärskar vissa färdigheter inom ett visst område innan det börja lära sig att använda dem 

på ett medvetet och villkorlig sätt” (Vygotskij, 1999, s. 324). Detta påvisar att barnets 

handlingar är relaterade till omgivningen och den proximala utvecklingszonen och de 

utvecklingsmöjligheter som barnet får i olika sammanhang. Det är inom den proximala 

utvecklingszonen som det skapas en dynamisk kontakt mellan lärande och utveckling (Kullti, 

2012, s. 29; Evenshaug & Hallen, 2001, s. 137).   

1.4.3 Teoretisk utgångspunkt- Kommunikation 

De ord och språkliga uttryck vi använder oss av i vardagen ligger till grund för 

kommunikation (Säljö, 2007, s. 33). Kommunikativa situationer bidrar till språkinlärning. För 

att utveckla kommunikativa kompetenser är det viktigt att det sker en gemensam förståelse 

för det som sägs. Dessa gemensamma förståelser kan till exempel innebära att ha 
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gemensam erfarenhet av något, olika värderingar och olika behov. Det är även viktigt att ha 

en gemensam uppmärksamhet i dessa situationer för att kunna förstå varandra och kunna ta 

del av hur språkliga enheter tas i anspråk i olika situationer. För att detta ska kunna utvecklas 

på bästa sätt är det viktigt att situationerna är meningsfulla. Språket och kommunikationen 

är styrande för människans lärande (Wagner, Strömqvist & Henning Uppstad, 2010, s. 256-

257; Säljö, 2007, s. 81).   

 

Att ha en kommunikativ kompetens innebär att du som person kan använda språket med 

olika syften beroende på situation. Att kunna behärska olika ämnen som är vanligt 

förekommande på ett sammanhängande sett (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 35).  

 

Genom kommunikation skapas något gemensamt inom kunskap och upplevelse. I den 

kommunikativa situationen finns det som oftast en sändare och en mottagare. Sändaren vill 

förmedla något eller ett innehåll till mottagaren. Detta kan ske genom samtal. I ett samtal 

tar vi den andres perspektiv i kommunikationen. Det kan variera beroende på hur mycket 

man sätter sig in i den andres situation och det kan se olika ut beroende på hur bra vi lyckas 

kommunicera (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 102-103).  

 

Inom förskolan är det viktigt att pedagogen bidrar till en naturlig kommunikation i 

verksamheten både på svenska och barnens modersmål (Skolverket, 2013, s. 15). Att kunna 

använda sig av olika kommunikationsverktyg för att kommunicera med vårdnadshavare och 

barn med annat modersmål än svenska. Som pedagog är det viktigt att vara öppen och 

tillmötesgående i sin kommunikation i samband med inskolningen på förskolan (Wessman, 

2010, s. 52). Detta för att skapa ett bra första möte med barn och vårdnadshavare för att 

sedan kunna ha en god relation till varandra. 

1.4.4 Teoretisk utgångspunkt- Information- och kommunikationsteknik  

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik. IKT innefattar teknik som 

kan ge tillgång till information genom telekommunikation. Det inriktar sig främst mot 

kommunikationsteknik men det kan även likna informationsteknik.  
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Kommunikationsteknik innefattar internet, mobiltelefoner, trådlösa nätverk och andra 

kommunikationsmedier. Dessa kommunikationsmedier ger möjlighet till ett ökat utbud av 

kommunikations möjligheter (Tech terms, 2014).  

 

Vår hemsida är ett verktyg för kommunikation. Hemsidan är publicerad på internet och kan 

användas som redskap för kommunikation mellan pedagoger, vårdnadshavare och barn.  

 1.4.5 Hur teorierna har påverkat skapandet av vår produkt 

Vi har valt de fyra tidigare nämnda teorierna för att de är viktiga i bemötandet med 

vårdnadshavare och barn som är flerspråkiga eller har annat modersmål än svenska. 

Information- och kommunikationsteknik är lättillgängligt i dagens samhälle och därför har vi 

valt att göra en hemsida som kan användas på datorn, smartphone och surfplatta. Vi anser 

att pedagogerna behöver ha en grund i hur flerspråkiga barn utvecklar sina språk för att 

kunna tillgodose deras behov och anpassa kommunikationen utifrån det. För att 

kommunikationen ska underlättas har vi skapat en hemsida som bygger på enkla begrepp 

som används inom förskolans verksamhet samt enkel information om hur den svenska 

förskolan kan se ut. Kommunikationen är viktig för att kunna ha en gemensam förståelse i 

det som sägs. Detta kan underlättas med hemsidans innehåll som är anpassad på olika språk. 

Med hjälp av de olika språken som finns på hemsidan kan den ses som redskap för att 

underlätta socialt samspel. I användandet av olika språk ges det möjlighet till språklig 

utveckling för både pedagoger, vårdnadshavare och barn i olika kommunikativa 

sammanhang.     

2 Arbetsprocess  

Arbetsprocessen har bestått av en rad olika delar och beslutsfattande. De delar vi har behövt 

fatta beslut om är: 

Metod för arbetet med rapport? 

Metod för utvärdering? 

Vilka etiska aspekter utgår vi ifrån?  

Finns någon liknande produkt? 

Vilka avgränsningar måste göras? 

Vem gör vad? 

Vilka ska arbetet riktas till? 
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Varför två- eller flerspråkighet? 

Varför hemsida? 

Vilket innehåll ska vi ha på hemsidan? 

2.1 Metod för arbetet med rapport  

I skapandet av produkten och utformningen av rapporten har vi utgått från de teoretiska 

utgångspunkter vi valt. I bearbetningen av teorierna har vi fått en bredare förståelse för dess 

innehåll och syfte. Detta kan ses i rubrik 1.4.5 Hur teorierna har påverkat skapandet av vår 

produkt.  

2.2 Metod för utvärdering 

För att kunna utvärdera hemsidan och få åsikter på dess innehåll bestämde vi oss för att 

skicka en utvärdering via mail med öppna frågor till förskollärare och vårdnadshavare. I 

samma mail bifogade vi länken till hemsidan för att den skulle vara lätt att hitta. Vi har utgått 

ifrån öppna frågor för att få fram respondentens egna åsikter. Vi väntade på svar från alla 

innan vi började analysera materialet. De svar vi fått från utvärderingen skrevs ut för att få 

en överblick över alla frågeställningar. Vi gick igenom frågorna och genomförde en 

innehållsanalys av dem. Svaren från utvärderingarna sammanställdes utifrån de frågor som 

ingick i utvärderingen. Detta för att kunna se något samband mellan respondenternas svar 

samt olikheter (Bell, 2006, s. 152, 226).   

2.3 Etiska aspekter 

I vår rapport har vi tagit hänsyn till de riktlinjer som finns från forskning som 

Vetenskapsrådet (2010) gett ut. De fyra huvudkraven som används i arbetet är information-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande kravet. För att utvärdera vår hemsida skickade vi 

mail till pedagoger och vårdnadshavare där vi förklarar vilka vi är samt arbetets syfte. Vi 

informerade om att det är frivilligt att delta i utvärderingen och att inga personuppgifter 

lämnas ut samt förskolans namn. Respondenterna informerades om att utvärderingen endas 

kommer användas i rapporten.  

 

I utformandet av hemsidan deltog tre barn (Ewelinas dotter och hennes två kompisar). De 

fick delta med att välja ett fåtal bilder. Bilderna är tagna av oss på barnens förskola. 

Vårdnadshavare informerades muntligt om barnen fick vara med och välja bilder. Detta 
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skedde mellan Ewelina och de vårdnadshavare vars barn deltagit. Vi förtydligade att inga 

personuppgifter kommer användas samt att inga barn kommer vara med på bild. Det som 

representeras på bilderna är förskolans utemiljö.  

2.4 Liknande produkter  

Innan skapandet av hemsidan sökte vi efter liknande produkter i form av hemsidor som 

riktar sig mot samma målgrupp och syfte. Vi har funnit förskolors privata hemsidor. Dessa 

sidor är inriktade mot en viss förskola och är skrivna på svenska. På skolverkets hemsida 

finns det broschyrer på olika språk och dessa går att ladda ner i pdf format. De riktar sig till 

vårdnadshavare om hur Sveriges skolsystem fungerar samt råd om hur barn utvecklar flera 

språk. Ingen produkt liknar den hemsida vi tänkt skapa vilket innebär att vi inte kunnat 

jämföra vår produkt med någon annan.  

2.5 Avgränsning   

Produkten fokuserar sig på inskolningsperioden till barn och vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. Förskollärarens uppdrag är att erbjuda alla barn och deras 

vårdnadshavare en god introduktion i förskolan (Lpfö98, 2010, s. 13). Hemsidan är till för att 

underlätta kommunikationen vid första mötet med det svenska språket för barn och 

vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. På hemsidan hittas enkel information 

om hur en dag på förskolan kan se ut samt vad som behövs i vistelsen på förskolan. 

 

Vi valde att använda oss av fyra olika språk på hemsidan. Den grundläggande tanken med att 

översätta till olika språk är att det kan saknas ett gemensamt språk i kommunikation med 

barn och vårdnadshavare med annat modersmål. Detta kan bli en stor utmaning för 

förskolans personal för att ge alla familjer ett likvärdigt bemötande (Björk-Willén, 2013, s. 

115).  

2.6 Arbetsfördelning  

Vi har valt att dela upp arbetet utifrån de teoretiska utgångspunkter vi har. Ewelina ansvarar 

för forskningen som ligger bakom flerspråkighet och sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Matilda ansvarar för forskningen bakom kommunikation och IKT. Dessa skriver vi var för sig i 

rapporten och resterande utformar vi tillsammans. Delen i rapporten som handlar om Varför 

flerspråkighet? och delen om Varför hemsida? har vi delat upp så att Ewelina har skrivit om 
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flerspråkighet och Matilda om hemsida. Ewelina har även sökt information om alternativa 

material till hemsidan. Matilda har letat efter liknande hemsidor eller material som används i 

förskolans verksamhet. Informationen om andra material och om liknande hemsidor har vi 

skrivit om tillsammans i rapporten.  

Hemsidan utformar vi tillsammans, med olika ansvarsområden. Vi använder oss av fyra olika 

språk svenska, engelska, polska och arabiska. Ewelina har ansvarat för översättningen på 

polska och Matilda för översättningen på engelska. Det svenska språket har vi gjort 

tillsammans. I översättningen till arabiska har vi använt oss av translate.google.com. Sedan 

har vår kurskamrat som är kunnig i arabiska läst igenom och markerat de ord som är rätt 

översatta.  

2.7 Målgrupp 

Produkten är ett kommunikationsverktyg för pedagoger, vårdnadshavare och barn. Det är 

ett hjälpmedel för att kunna underlätta inskolningsperioden för barn och vårdnadshavare 

med annat modersmål än svenska. Pedagoger kan använda sig av produkten för att skapa en 

relation och samtidigt kan vårdnadshavare använda hemsidan i hemmet. Detta för att 

underlätta förståelsen för delar av förskolans verksamhet och vad som kan behövas. 

Hemsidan kan ses som ett redskap för att underlätta kommunikationen på flera olika sätt, 

verbalt och med hjälp av bilder.  

2.8 Varför två- och flerspråkighet?  

Det är viktigt att komma ihåg att ett barn aldrig är oberoende av den miljö och det 

sammanhang det växer upp i. Barnet hör sitt modersmål från födseln genom omgivningens 

tal. Detta bidrar till att forma barnets språkliga habitus, vilket ger barnet en benägenhet att 

tala men också ger barnet en identitet (Fast, 2007, s. 178). Förskolans uppgift är att stödja 

barnets språkutveckling och medvetet arbeta med den lärandeprocessen. I arbetet med 

flerspråkiga barn är det viktigt att ge barnen möjligheter att fortsätta utveckla modersmålet 

samtidigt som pedagoger skapar dem förutsättningar att lära sig andraspråket. Detta kan 

underlättas med hjälp av hemsidans funktioner. Barnen kan ta del av sitt modersmål och 

samtidigt utveckla det svenska språket. Det kan även fungera som ett redskap i 

språksocialisation. Språksocialisation är en process som innebär att ett barn lär sig språk inte 

skild från kultur och samhälle, utan i samspel med föräldrar, syskon och andra (Benckert, 

Håland & Wallin, 2008, s. 110; Evaldsson & Sparrman, 2009, s. 94-96).  
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Flerspråkiga barn får en högre medvetenhet om språklig form och funktion i allmänhet. De 

upptäcker tidigt språkets symboliska funktion eftersom de kan använda flera olika uttryck för 

att betrakta en och samma sak (Lindberg, 2002). Lev Vygotskij uttryckte sig att tidigt 

flerspråkiga barn utvecklar verbalt tänkande och språket som stöd för ett mer flexibelt 

tänkande. Detta i sin tur hjälper individens problemlösnings kapacitet och lättare framkallar 

alternativa lösningar på olika problem. Inlärning av ett andra språk kan enligt Vygotskij befria 

”barnets språkliga tänkande ur de konkreta språkliga formernas och företeelsernas 

fångenskap” (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s. 9; Vygotskij, 1999, s. 274). 

2.9 Varför hemsida? 

I dagens samhälle är internet lättillgängligt och finns nära till hands i många situationer. 91 

procent av Sveriges befolkning över 18 år har tillgång till en dator och internet. 88 procent 

har tillgång till bredband hemifrån. I hemmet läggs mycket tid på internet och det har skett 

en stor ökning i barns användande av internet (Findahl, 2014, s. 5, 10, 13). Det här är en stor 

anledning till att vi väljer att göra en hemsida publicerad på internet. En hemsida kan ses 

som resurs för kommunikation när det finns begränsad språklig förmåga hos den ena parten. 

På förskolan finns olika språkliga förutsättningar. En hemsida kan användas både som verbal 

och icke verbal resurs och som hjälpmedel när språket inte räcker till (Björk-Willén, 2013, s. 

115). Det kan bli en verbal resurs genom att ha filmer och ljud tillgängliga för kommunikation 

och icke verbal med bilder och text. Hemsidan kan bidra till att vårdnadshavare och barn 

känner sig sedda, pedagogerna använder sig av resursen för att underlätta ett samtal och nå 

samverkan. Det ges ett likvärdigt bemötande då en hemsida kan användas i de flesta 

kommunikativa situationer (Björk-Willén, 2013, s. 115).  

 

Med en hemsida som kommunikationsverktyg skapas en social miljö. Denna miljö blir till 

meningsskapande mellan människor på internet (Vallberg Roth, 2013, s. 157). Detta kan ses i 

form av ett forum där vårdnadshavare kan ställa frågor om förskolan och dess verksamhet.  

2.10 Innehållet på hemsidan 

Hemsidan är skapad för pedagoger och föräldrar. I valet av innehåll diskuterades vad som 

ska prioriteras att ha på hemsidan. Den är till för att underlätta kommunikationen vid första 

mötet med det svenska språket för barn och vårdnadshavare med annat modersmål än 
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svenska. Alla känner inte till förskolans rutiner och traditioner och detta leder till både 

språklig- och kulturell utmaning. För att förstå innehållet i ett begrepp behövs kännedom om 

hur begreppet används inom förskolan (Skolverket, 2013, s. 48).  

 

Meningen med sidan är att kunna hitta enkel information om hur en dag på förskolan kan se 

ut, samt vad som behövs i vistelsen på förskolan. Detta är varför vi väljer att bygga en 

hemsida där bilder kopplas samman med ord på olika språk. Hemsidan kan underlätta en 

gemensam förståelse för det som sägs. Det kan skapas erfarenhet för något som är 

gemensamt för båda parter (Wagner, Strömqvist & Henning Uppstad, 2010, s. 256). 

Hemsidan är skapad på weebly.com, vi har använt oss av gratisversionen. Hemsidan är 

indelad i fyra olika huvudrubriker med underrubriker:  

 

Hemsidans layout är utformad för att kunna navigera på ett enkelt sätt. Detta är de rubriker 

vi valt att utgå ifrån. Huvudfokus ligger i vad som finns på och vad som kan tänkas vara 

nödvändigt i vistelsen på förskolan. Detta är anledningen till hur vi valde att placera 

rubrikerna. Varje huvudrubrik är uppdelad i underrubriker som benämner olika kategorier. 

Underrubrikerna är försedda med enkla bilder som är förknippade med det beskrivna 

ämnet. Alla bilder förklaras med text på de språk vi valt.  Först förklaras bilden på svenska 

följt av engelska, polska och arabiska. Detta mönster följer på hela hemsidan.  

 

Home På förskolan

• Rutiner
• Kläder
• Filmer

• Måltider
• Filmer

• Sovstund
• Filmer

• Övrigt
• Filmer

• Vid sjukdom

Förskolans 
miljö

• Innemiljö
• Filmer

• Utemiljö
• Filmer

Lpfö 98/10

• Forum
• Vidare 

läsning
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Från början valde vi att ha hemsidan i svartvit. Detta bestämdes i kategorin Kläder. Vi ansåg 

att vissa färger kunde framkalla flick- respektive pojkfärger. Vi fortsatte sedan använda 

svartvita bilder för att ha en enhetlig hemsida. Bilderna ändrades till färg efter synpunkter 

från utvärdering där det belystes att hemsidan inte kändes lockande.  

 

De bilder som används på hemsidan är tagna av oss själva. Några av bilderna är tagna på en 

förskola där barnen fick delta genom att välja ut vilka bilder som ska användas. 

Vårdnadshavare informerades muntligt i efterhand. De bilder som barnen fick vara med och 

välja är de som finns under Förskolans utemiljö. Barnen deltar inte i bilden. Vi valde att fråga 

barnen om deras åsikt för att ge dem inflytande i arbetet. I förskolan är det arbetslagets 

ansvar att ge barnen inflytande och delaktighet i verksamheten vilket även vi ville göra till 

vår hemsida (Lpfö98, 2010, s. 15). I utvärderingen fick vi förslag på att lägga till bilder på 

grönsaker och proteinkällor i underrubriken Måltider. Detta har vi tagit tillvara genom att 

publicera bilder som representerar det. De bilder som hade synliga märken redigerades 

genom att sudda bort märket. Detta gäller både på kläder och eventuella varumärken under 

rubriken mat.  

 

Till varje kategori finns filmer där det går att lyssna och se hur olika begrepp uttalas på de 

språk vi valt. Filmerna är svartvita. Vi valde att inte göra om dem för att visa hur det såg ut 

innan vi ändrade alla bilder till färg. I underrubriken Kläder finns filmerna på alla de språk vi 

använder oss av, medan i de andra finns det på ett språk. Detta gjordes för att visa på hur en 

underrubrik är tänkt att se ut. Vi valde Kläder för att det är den första kategorin där bilder 

visas. De andra rubrikerna har bara en film på ett av de valda språken. Anledningen till detta 

är tidsbegränsning. 

 

I huvudrubrikerna finns enkel information från läroplanen. Dessa texter är översatta på 

engelska och polska men inte på arabiska. Anledningen till att det inte är översatt till 

arabiska är våra bristande kunskaper samt redskapen till att kunna göra det. I rubriken På 

förskolan förklaras pedagogens roll. Rubriken Förskolans miljö belyser hur miljön bör vara. I 

Lpfö 98/10 beskriver vi i stora drag förskolans värdegrund och uppdrag.  
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På hemsidan finns en underrubrik som är benämnd Forum. Detta är för att ge möjlighet till 

att ställa frågor gällande verksamhet och andra relevanta saker. Vårdnadshavare får tillfälle 

till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet i samband med forumet (Lpfö98, 

2010, s. 13).  Detta var ett förslag från en förskollärare i utvärderingen. Vi ansåg att det var 

en bra idé och tog tillvara på den.  

 

Ett förslag från vårdnadshavare var att ha en underrubrik benämnd Vid sjukdom. Vi tog vara 

på detta och utvecklade det på hemsidan. Den innehåller generell information till exempel 

om barnet har magsjuka eller feber.  Vi har valt att endast ta med detta för att det kan se 

annorlunda ut beroende på förskola. En sak som kan skilja sig är om pedagogerna får ge 

barnen medicin, till exempel penicillin eller inte.  

 

Under kategorin Vidare läsning har vi valt att dela med oss av broschyrer och information 

från Skolverkets hemsida. De riktar sig till både pedagoger och föräldrar och de finns att 

hämta på de språk som finns på hemsidan. Detta görs för att lätt kunna hitta relevant 

information som inriktar sig på förskolan och flerspråkighet, till exempel förskolans 

styrdokument och råd till flerspråkiga föräldrar.  

3 Utvärdering  

För att få synpunkter på vår produkt valde vi att skicka ut länken till hemsidan till olika 

förskolor samt flerspråkiga vårdnadshavare. Den version av hemsidan som skickades till 

förskollärare och vårdnadshavare var i svartvit. Detta gällde både bilder och filmer.  

 

Innan vi skickade ut utvärderingen tog vi kontakt med olika förskollärare om de kunde tänka 

sig delta. Fyra förskollärare har svarat att de gärna gör en utvärdering av den. Tyvärr har vi 

bara fått svar ifrån två av dem som vi har valt att nämna förskollärare 1 respektive 2. Vi fick 

tips från förskollärarna vilka vårdnadshavare vi kunde ta kontakt med på mail angående 

utvärderingen. Inga vårdnadshavare valde att svara på det. Istället kontaktade vi en bekant 

till Ewelina som var villig att delta som vårdnadshavare. Hen är själv flerspråkig och 

modersmålslärare.  

3.1 Synpunkter på hemsidan- Förskollärare  

 I samband med utskicket av hemsidan bifogade vi ett frågeformulär.  
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Vad var bra med hemsidan? 

Responsen vi fick var positiv. Båda förskollärarna tyckte att hemsidan var tydlig och att det 

var lätt att hitta den information som söks. Förskollärare 1 ansåg att navigationen var väl 

genomtänkt eftersom det inte krävdes mer än tre tryck för att komma dit man ville. Hen 

betraktade hemsidan som trygg och lugn. Detta ledde till att ingen information missades.  

 

Anser ni att hemsidan kan underlätta för kommunikation med både barn och 

vårdnadshavare med annat modersmål? På vilket sätt? 

Båda förskollärarna var eniga om att hemsidan är användbar. Det kan ses som ett 

stödmaterial som kan brukas på flera förskolor. Hemsidan kan vara till stor hjälp i 

kommunikationen mellan förskola och hem. Vårdnadshavare kan sätta sig in i förskolans 

värld genom både bilder, talspråk och skriftspråk. Talspråket underlättas med filmerna då de 

är på olika språk. Förskollärare 2 ansåg att hemsidan kan användas som en enkel ordbok. 

Pedagogerna kan använda den för att lära sig vad olika saker heter på barnets modersmål, 

samt kunna använda det i verksamheten. Detta görs för att lyfta upp olika språk som kan 

finnas i barngruppen.  

 

Är hemsidan användbar när det gäller layout och hitta information? Hur? 

Vår tanke med att ha hemsidan i svartvit uppskattades som en god tanke. Förskollärare 1 

ansåg dock att genus inte bara är färg. Hemsidan betraktades som lite ”tråkig” och inte så 

lockande för barn.  

 

Hur kan man förbättra innehållet på hemsidan?  

Förskollärare 2 gav förslag om att ha ett forum. Ett forum skulle underlätta 

kommunikationen hemifrån. Vårdnadshavare kan ställa frågan direkt när den uppkommer 

med hjälp av ett forum. Båda förskollärarna ansåg att pedagogiska aktiviteter, till exempel 

matematik, teknik, etc., skulle inkluderas i innehållet av hemsidan. Förskollärare 1 saknade 

familjekonstellationer. Hen gav förslag på att ha en till rubrik där det finns bilder på barn, 

vuxna, flicka, pojke, olika ”sorters” familjer, pedagoger m.m. Detta skulle göras för att det 

som kan uppfattas som onormalt ska bli helt normalt.  

 



 17 

Förskollärare 2 påpekade att vi missat vissa klädesplagg, till exempel tunna tumvantar. Det 

kan finnas risk att föräldrar tar med fingervantar till de minsta barnen. Hen ansåg även att 

vissa bilder på mat saknades. Detta gällde bilder vid lunch. Där saknades grönsaker och 

proteinkällor då det fanns bara bilder på torrvara. Hen tipsade om att ha bild på kostcirkeln.  

3.2 Synpunkter på hemsidan- Vårdnadshavare  

De frågor som hen fick svara på var liknande som till förskollärarna. Det som skiljer sig är 

fråga nummer två.  

Vad var bra med hemsidan? 

Vårdnadshavare tyckte att informationen var lätt att hitta på hemsidan. Hen ansåg att det 

var bra att det finns bilder och namn på olika saker som har med förskola att göra.  

 

Hur fungerar den för dig som förälder? På vilket sätt? 

Denna information bedömds att vara mycket användbar både för barn och vårdnadshavare. 

Hemsidan kunde fungera som en enkel ordbok för pedagoger, barn och vårdnadshavare.  

 

Är hemsidan användbar när det gäller layout och information? Varför? 

Vårdnadshavaren tyckte att layout var enkel och fin. Det var lätt att hitta den information 

som söktes. Det som hen tyckte var lite svårare att hitta var filmerna. Vårdnadshavaren 

trodde att filmerna kunde spelas direkt när man trycker på bilder och inte i sin egen 

underrubrik.  

 

Hur kan man förbättra innehållet på hemsidan?  

Hen ansåg att det saknades mer specifik information om andra rutiner till exempel hur man 

gör vid sjukdom, hur stora barngrupperna är och egna leksaker.  

3.4 Sammanfattning av utvärderingarna  

Utifrån utvärderingarna kan vi se att både pedagoger och vårdnadshavare har positiva 

åsikter om produkten och dess funktion. Förskollärarna lyfter upp att hemsidan är tydlig och 

lätt att använda. Vårdnadshavaren hade svårigheter att hitta filmerna. Hen trodde att de 

kunde spelas upp i koppling till bilderna och inte i sin egen underrubrik. Respondenterna att 

hemsidan kan fungera som en enkel ordbok för de som är involverade i förskolans 

verksamhet. Det går att sätta sig in i förskolans värld genom bilder, tal- och skriftspråk. En av 
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förskollärarna ansåg att ha hemsidan i svartvit är en bra tanke. Hen lyfter sedan upp att 

genus inte bara är färg. Detta förklaras inte i utvärderingen vilket vi anser är synd för det 

hade kunnat hjälpa oss i utvecklandet av hemsidan. Både förskollärarna och 

vårdnadshavaren kom med förslag på hur vi kan förbättra innehållet, till exempel 

pedagogiska aktiviteter, barngruppens storlek, vid sjukdom etc.   

4 Kompletterande arbetssätt  

För att underlätta kommunikationen med barn och vårdnadshavare med annat modersmål 

kan pedagogerna använda sig av andra hjälpmedel än den hemsida som vi skapat. Ett sätt att 

underlätta inskolningen de första dagarna är att ta hjälp av modersmållärare om det finns 

möjlighet. Detta görs för att ge barn och vårdnadshavare trygghet. Ett kompletterande 

hjälpmedel kan vara att använda sig av bilder i pappersformat. Att ha utskrivna bilder på 

saker som finns på förskolan, med text på olika språk kopplat till bilderna. Detta kan 

pedagogerna ha tillgängligt hela tiden och använda dem vid behov.  

 

Ett annat alternativ kan vara att använda sig av böcker och cd-skivor på olika språk. Att ha 

samma bok och sånger på olika språk. Detta lyfter inte bara upp barnets modersmål, utan 

barnet kan koppla samman de olika språken med bilderna i boken och melodin i sången.  

5    Avslutande reflektioner  

I arbetet med denna hemsida har vi fått inblick i hur viktigt det är att involvera alla som 

medverkar i förskolan och ge insikt i hur den fungerar. Att inte undvika att ta kontakt i de 

situationer som anses svåra. Hemsidan är ett enkelt hjälpmedel som kan underlätta denna 

situation på ett lärorikt sätt för båda parter samtidigt som den kan användas i verksamheten 

för att synliggöra barnens olika språk. Hemsidan är ett redskap för kommunikation mellan 

olika parter. Det kan ske ett samspel mellan pedagoger, barn och deras familj. För 

vårdnadshavare kan det vara ett hjälpmedel att komma i kontakt med det som är vanligt 

förekommande på förskolan. Hemsidan kan underlätta förståelsen för varandra. Det kan ske 

en gemensam förståelse i kommunikationen (Wagner, Strömqvist & Henning Uppstad, 2010, 

s. 256). Det innehåll vi valt är övergriplig. Det är på grund av att vi inte vill inrikta oss på en 

specifik förskola.  
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Vår största utmaning har varit att översätta till arabiska. Detta var på grund av att vi inte har 

ett arabiskt tangentbord och ej några kunskaper i språket. Även om vi fick mycket hjälp av 

vår kurskamrat som skrev orden för hand så kunde vi inte skriva av det på datorn på rätt 

sätt. Som det ser ut nu finns inte arabisk text med till alla bilder. Med mer tid och andra 

hjälpmedel hade detta kunnat utvecklas bättre. Vi valde att ha kvar det som det är för att 

det är en stor grupp som har arabiska som modersmål. De andra språken har inte varit lika 

krävande vilket beror på att vi har bättre kunskaper i dem. I användandet av olika språk 

bekräftar vi barnets och dess familjs identitet eftersom språket är identitet. Genom detta vill 

vi att de barnen med minoritetsspråk ska få möjlighet att utveckla additiv tvåspråkighet och 

dra nytta av den positiva effekten (Fast, 2007, s. 178; Lindberg, 2002).  

 

Från utvärderingarna har vi fått förslag på hur vi kan utveckla innehållet på hemsidan. Det vi 

har tagit tillvara på är en underrubrik som benämns Forum, förslag på andra bilder, ändra 

bilderna till färg och lägga till en underrubrik Vid sjukdom. Vi ansåg att dessa förslag bidrar 

till ett förbättrat innehåll på hemsidan.  

 

Arbetet med produkten har bidragit till en lärandeprocess hos oss där vi fått insikt i hur 

viktigt det är att ha en förståelse för varandra i kommunikationen. Att bemöta alla på det 

sätt man själv vill bli bemött. Vi som blivande förskollärare bör ha ett öppet sinne för 

samverkan i förskolan för att kunna involvera alla som medverkar i den. 
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Länk till hemsida:  
http://valkommentillforskolan.weebly.com  
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Bilaga  

Brev till pedagoger och vårdnadshavare 

Hej! 

Vi heter Matilda Färnkvist och Ewelina Holmkvist. Vi studerar vid Uppsala Universitet 

förskollärarprogrammet. Just nu är vi på vår sista termin och skriver vårt självständiga 

arbete.   

Vi har valt att göra en produkt. Vi har skapat en hemsida som riktar sig till pedagoger, barn 

och vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska. Hemsidan har som syfte att 

underlätta kommunikation med barn och vårdnadshavare den innehåller även information 

vad som kanske kommer att behövas i vistelse på förskolan. Hemsidan ska inte vara en färdig 

produkt, därför är inte allt fulländat än.  

Att delta i utvärdering av vår hemsida är anonym. Detta betyder att vi inte kommer nämna 

förskolans namn eller era namn i vår rapport.  Vi kommer att använda oss av till exempel: 

förskollärare 1 eller vårdnadshavare 1. De svar vi får av er kommer endast användas för 

utvärdering av produkten i rapporten. 

Det skulle vara till väldigt stor hjälp om ni kunde svara på de frågor om hemsidan som vi 

bifogat. Alla åsikter är till stor hjälp för oss i vårt arbete. 

 

Svara senast 7/11 (fredag). 

Maila svar till: 

Matilda.Farnkvist.3363@student.uu.se 

Ewelina.Holmkvist.5129@student.uu.se 

 

Länk till hemsidan: 

http://valkommentillforskolan.weebly.com 

 

Med vänlig hälsning 

Matilda Färnkvist & Ewelina Holmkvist 
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