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Abstract 
 

 

For the course Independent work within the Preschool teacher program I have chosen to do a 

product development that is going to be helpful for pedagogues to improve the communication 

for Arabic speaking children. Reports from the National Agency for Education show that every 

fifth child in preschool has another mother tongue than Swedish. The program within the 

Education Administration points out the importance to be able to support the children in their 

mother tongue development and to introduce digital media in preschool. The purpose with my 

work is to create a website where both children and pedagogues will be able to take part of work 

material in Arabic. I have gathered different esthetic teaching materials on one platform. The 

methods that I have used are Human Centered Design and interviews. The results that I have 

gotten from the interviews were all positive where most think that such a product is necessary. It 

has also occurred that such a product is missing in other languages as well.  I have chosen to limit 

my work to the Arabic language only due to it being my mother tongue.  
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1.Inledning 
 

Skärmar av olika slag är idag många barns vardag, både i hemmet och i förskolan. Varannan 

svensk fyraåring har enligt skolverket introducerats för skärmar och internet. Dagens barn är idag 

mycket kompetenta samt att de har en självständig relation till information och kommunikations 

teknik (IKT).  Skolverket hävdar att många av våra barn i förskolan är två eller flerspråkiga vilket 

gör att vi i förskoleverksamheten möter detta dagligen och måste skaffa oss mer kunskap om hur 

vi integrerar flerspråkighet i den dagliga pedagogiska verksamheten. Skolverket menar även att 

sånger, sagor och ramsor är goda verktyg att arbeta med i hela barngruppen. Det är en plattform 

som samlar och skapar en gemenskap samt utvecklar barnets kommunikationsförmåga och den 

sociala utvecklingen (Skolverket, 2011). 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vi har idag ett flertal barn som är tvåspråkiga och skolverkets undersökning visar att var femte 

barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 

2011). I arbetet med barn i förskolan är det viktigt att utgå ifrån vad de olika styrdokumenten 

säger vad gäller digitala medier i förskolan. Förskolans läroplan lyfter vikten av att förskolan ska 

sträva efter att ge barn möjlighet att få utveckla ett intresse för bl.a. bild och olika digitala medier 

samt få utveckla sin förmåga att kommunicera om dessa. (Lpfö rev, 2010, s. 10).   

 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att skapa en hemsida för de arabisktalande barnen som innefattar olika 

material som pedagoger kan använda i förskolan. Hemsidan ska vara som en samlingsbas där 

pedagogen kan hitta musik, film, böcker samt material att ladda ner. Webbsidan ska även vara 

barnvänlig så att den även ska kunna fånga barnens intresse. 
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2.Material & metod / tillvägagångssätt: 
 

Jag har valt att använda samtalsintervjuer som metod för mitt arbete för att få ett så konkret 

perspektiv som möjligt vad gäller pedagogernas arbete. Bell lyfter vikten av att använda 

samtalsintervjuer då det centrala är att använda sig av öppna frågor som ger en större förståelse 

för vad man vill uppnå med intervjun. Samtalsintervjuer ger även möjlighet till att ställa 

följdfrågor och be om exempel vilket ger en bättre förståelse (Bell, 2006, s.158). Då jag ska göra 

en produktutveckling var det väldigt viktigt för mig att få en bred förståelse för hur pedagogerna 

arbetar.  

Under genomförandeprocessen gick jag tillväga på så vis att jag först skapade en webbsida 

tillsammans med IKT lärare på Uppsala universitet. Jag bollade de tekniska idéerna med dem 

samt granskade andra webbsidor som skulle kunna inspirera mig. Jag samlade sedan material 

som finns på nätet och undersökte dess relevans för att användas av pedagoger i förskolan i deras 

arbete med arabisktalande barn i förskolan, utifrån ett lärandeperspektiv. I första skedet av arbetet 

skapades en webbsida som var tom. Utifrån mina intervjuer som jag har haft med 

modersmålpedagogen bestämde jag mig att stegvis lägga upp material på webbsidan. Jag valde 

att lägga mitt första fokus på att se vilka sånger, sagor och filmer som redan finns. Därefter 

undersökte jag vilket syfte samt budskap materialet hade och om det var lämpligt för min 

målgrupp. Andra delen av mitt arbete var att välja ut relevant material som passar de behov som 

efterfrågas. Jag fick då välja bort en del material som var för äldre barn än min målgrupp trots att 

jag ansåg att det var bra material. Detta gjorde jag för att hålla mig till de begränsningar som jag 

valt att göra. När jag sammanställt det material som jag hittat på nätet började arbetet med att 

bygga upp min produkt. Samtidigt som jag byggde upp produkten hade jag kontakt med IKT 

lärarna på Uppsala universitet för att kunna få feedback på den tekniska delen. Jag valde även att 

ge modersmålpedagogen tillgång till webbsidan under uppbyggnadens gång då hen var mitt 

bollplank under hela processen. I sista delen av det tekniska arbetet med webbsidan la jag upp all 

material som jag granskat och länkade sidan till två olika förskolor som skulle arbeta med 

webbsidan i sin verksamhet. 

 

 

2.1 Urval: 
 

Jag valde att intervjua en och samma modersmålpedagog under hela arbetet. Denna pedagog 

arbetar ute i olika förskolor och jag har begränsat mig till det arabiska språket. Sedan har jag valt 

att intervjua förskolpedagoger som har prövat min produkt samt två föräldrar. 
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2.2 Etiska ställningstagande: 
 

Det finns fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer som vetenskapliga rådet lyfter fram. 

Dessa principer utgick jag ifrån när jag genomförde intervjuerna. Det första kravet är 

informationskravet som innebär att den som intervjuar måste informera deltagarna om vilka 

rättigheter de har. Jag var mycket noga med att påpeka att min intervjuperson har all rätt att 

avbryta sitt deltagande samt att få ångra sig om hen skulle önska det. Det andra huvudkravet är 

samtyckeskravet. Ett samtyckeskrav kan kort beskrivas att de medverkande personerna har rätt att 

bestämma över sin delaktighet. I mitt fall fick jag en underskrift innan varje intervju som 

godkände medverkan. Dock var underskriften inget bindande utan personerna hade rätt att 

avbryta medverkan om så önskades. Det tredje huvudkravet kallas för konfidentialitetskravet som 

innebär att de personuppgifter som lämnas inte ska kunna gå att identifiera. Jag har fått ett 

godkännande att offentligt skriva att modersmålpedagogen är arabisktalande men jag har tagit 

hänsyn till att inte beskriva kön eller ålder. Lika så gäller för de övriga pedagogerna. Det sista 

huvudkravet kallas för nyttjandekravet där de uppgifter som jag har samlat om olika individer 

endast får användas i ett forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-14). 

 

 

 

 

 

3. Omvärldsanalys:  
 

En studie som gjorts av skolinspektionen visar att barn och elever som har ett annat 

modersmål än svenska har försvagade förutsättningar för att nå de nationella målen som är 

uppsatta för grundskolan jämfört med barn och elever som har svenska som modersmål. 

Detta gör att förskolan har en betydande roll då förskolan är den första institutionen som 

barnen kommer i kontakt med och utvecklar sin kommunikationsutveckling i (Kultti, 2012, s. 

15). De studier som har gjorts där barns samspel vid skärmen har undersökts har visat på att 

barns lärande, samspel och samarbete utvecklas (Björn- Willén, 2011, s.75).  

Den information som jag bland annat utgått ifrån och som även ligger till grund för min 

produktutveckling är de undersökningar som jag själv har gjort för att ta reda på vad som finns 

för liknande produkter samt om min produkt kan bidra till något nytt. Undersökningarna som jag 
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har gjort är att själv söka på nätet för att se vad som finns. Jag har sökt på svenska sidor samt 

internationella sidor för att få en bredare syn på vilket material som redan finns. Jag hittade ett 

flertal arabiska webbsidor som är anpassade för förskolebarn och som används i arabisktalande 

länder. Utifrån dessa hemsidor undersökte jag hur dessa hemsidor möjligtvis skulle fungera i 

verksamheten. Jag visade två webbsidor till pedagoger på en förskola och bad de prova hur det är 

att arbeta med webbsidan. Eftersom att ena webbsidan enbart hade arabiskt text upplevde alla 

pedagoger att det var obegripligt trots att det fanns bilder som kunde varit till hjälp. Den andra 

webbsidan stod det på både engelska och arabiska vilket pedagogerna ansåg var betydligt lättare. 

Dock upplevde pedagogerna att det mest optimala vore om det fanns en arabisk/ svensk webbsida 

som de kan arbeta med. Jag funderade även på hur detta digitala material kan påverka barns 

lärande. 

Enligt Walldén Hillström är forskningen om huruvida digitala medier kan påverka lärandet snäv. 

Stephen & Plowman menar att forskningen idag har bytt inriktning ifrån hur IKT kan utveckla 

barns lärande till hur pedagogen bäst kombinerar IKT i förskolan (Walldén Hillström, 2014, s 

20).  Connolly m.fl. skriver i sin artikel att kombinera IT och pedagogisk undervisning är en 

viktig och positiv metod för barn i förskolan. Då pedagogen erbjuder barnen fler möjligheter att 

lära sig samt utvecklas skapas ett större intresse hos barnen (Connolly, Fitzpatrick, Gallagher & 

Harris, 2006, s. 267). En sådan möjlighet stärker barnets känsla av självständighet och deras 

kognitiva utveckling. I en studie som har gjorts av Geist (2012)  framkommer det att barns 

kapacitet att arbeta självständigt med IKT är bredare än vad tidigare forskning har påvisat 

(Walldén Hillström, 2014, s. 21). Björk- Willén har i sin forskning kommit fram till att IKT är en 

likvärdig artefakt som t.ex. en bok, men även det samspel  och den kommunikation som sker via 

en skärm framställs som likvärdigt som vid någon annan aktivitet (Björk- Willén, 2011, s.76Dock 

finns det forskare som är kritiska till IKT i förskolan och som menar på att det kan finnas ett 

flertal faktorer som försvårar lärandet i förskolan. Aronin & Floyd menar att förskolan har många 

tekniska möjligheter men att tillgängligheten ibland kan vara svår samt att det finns för få 

tillgångar av IKT. De menar även att bristande kunskap hos pedagogen påverkar hur pass mycket 

barnen får möjlighet att använda IKT. Författarna lyfter dock fram trots att det finns svårigheter 

så har den preliminära forskningen visat att barn och elevers utveckling ökar drastiskt i längden 

med hjälp av IKT (Aronin & Floyd, 2012, s.35).  
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3.1 Språkliga färdigheter & kommunikativ kompetens: 
 

Språkliga färdigheter innebär hur väl barnet kan använda sitt språk i olika sammanhang samt hur 

väl barnet förstår språkuppbyggnaden vad gäller ord, uttal och grammatik. Dessa färdigheter 

kallas för pragmatisk och organisatorisk kompetens (Sandvik & Spurkland, 2011, s.34). Oavsett 

vart barnet kommer ifrån ska barnet bli en del av ett kulturspråk som definierar individen samt 

skapar våra erfarenheter. Språkinlärning är en social process som sker med andra individer men 

är även en kognitiv utveckling (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 38). Vad gäller flerspråkiga barn i 

förskolan finns det ingen allmän linje om var kunskapen ligger utan det är varierande färdigheter. 

Det är mycket viktigt för pedagoger att skaffa sig en kunskap om hur flerspråkiga barn 

kommunicerar för att få en tydlig bild av att barnen fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas. 

 

 Det är även centralt att pedagogerna har en förståelse att de flerspråkiga barnen inte är språklösa 

för att de inte kommunicerar på det mest övervägande språket (Sandvik & Spurkland, 2011, 

s.48). Petersen skriver i sin artikel att digitala medier är ett viktigt verktyg för att de som har 

minoritetsspråk ska kunna kommunicera på sitt modersmål (Petersen, 2015, s. 19). Vidare menar 

Petersen även att tal och skriftspråket har under en lång tid betraktats som mycket högt till 

skillnad från andra sätt att kommunicera. Dock menar hon att inom digitala verktyg kan 

kommunikationen utvecklas på ett bredare sätt då det inkluderar färger, bilder , ljud och former 

som är till hjälp för att kommunicera (Petersen, 2015, s.27). Kultti påpekar att en viktig 

förutsättning för att ett minoritetsspråk ska uppfattas som användbart bör det uppmärksammas 

samt uppmuntras. En viktig aspekt är att det finns fler en ett barn som delar samma modersmål 

(Kultti, 2012, s. 178). Björk – Willén skriver i sin artikel om en studie som gjorts av skolverket, 

(2005) att forskningen hävdar att barns lärandeutveckling som bygger på barnens modersmål 

främjar deras kognitiva utveckling samt ökar deras inlärnings möjlighet (Björk – Willén, 2008, s. 

554). Kultti lyfter betydelsen av pedagogernas stöd vad gäller barnens 

kommunikationsutveckling i förskolan. Vidare menar hon även att vara flerspråkig innebär att 

medverka på ett betydelsefullt sätt vad gäller både en och flerspråkiga sammanhang (Kultti, 2012, 

s. 44). 

Läroplanen för förskolan lyfter vikten av att barn med annat modersmål än svenska ska få 

möjlighet att utveckla både sitt modersmål men även det svenska språket (Lpfö, 2010, s.8).  

Sandvik & Spurklund lyfter också vikten av att stimulera barns modersmålsutveckling 
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 i förskolan. De menar att det finns ett flertal positiva faktorer för barnen att få utveckla sitt 

modersmål, bland annat för att barnen ska få möjlighet att kunna kommunicera med familj och 

släkt men även för att modersmål färdigheterna kan vara till hjälp att utveckla sitt andraspråk. 

Den kunskap och kompetens som barnet har inom sitt modersmål vad gäller att beskriva, berätta 

och samtala samt begripa ord och begrepp är en positiv förutsättning för lärandet. 

Modersmålutvecklingen är även viktig för att stimulera andra färdigheter som exempelvis 

matematik och naturvetenskap (Sandvik & Spurklund, 2011, s. 55-56). Den produkt som jag har 

gjort är ett bra redskap som pedagoger kan använda sig utav för att stimulera 

modersmålsutvecklingen hos barnen då produkten innehåller estetiska redskap som exempelvis 

musik. Ehrlin lyfter fram estetiska läromedel som något positivt. Hon menar att estetik kan få 

individer att förstå, kommunicera och delta i ett samhälle men hjälp av tillexempel musik (Ehrlin, 

2012, s.30). 

 

 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter: 
 

 De teoretiska utgångspunkterna som mitt arbete utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet 

samt ett multimodalt perspektiv. Säljö beskriver det sociokulturella perspektivet som ett lärande 

som sker i grupp. Vidare menar han att vår individuella kunskap utgör en bas för lärandet som 

sker i grupp (Säljö, 2005, s. 41). Artefakt är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet som innebär något slags redskap som är skapat av mänskligheten och som vi 

använder i vardagen. Artefakter kan även innebära  intellektuella  och fysiska redskap.  Säljö 

menar att  användandet av de olika artefakterna är en god förutsättning som visar att samhället vi 

lever i alltid är ett samhälle som ständigt utvecklas (Ljung- Djärf, 2004, s. 44). Webbsidan som 

jag har utvecklat är ett redskap som enligt mina intervjuer är efterfrågat. Då samhället har 

förändrats och utvecklats finns det behov av detta redskap i dagens samhälle.  Inom det 

multimodala perspektivet menar Moinian att det skapas ett socialt samspel där digitala medier är 

centralt (Kjällander, 2016, s.10).  Det centrala i begreppen multimodalitet är att kommunikation 

alltid sker i samband med ett flertal system. Dessa system kan innefatta text, bild och det talande 

språket i en kombination under en och samma undervisning (Lejion & Lindstrand, 2012, s. 175). 
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4.1 Idegenrering:  
 

Den idé som jag hade i början av arbetet var att utveckla en app som redan finns på svenska till 

arabiska så att både de svensk och arabisktalande barnen får möjlighet att arbeta med samma app. 

Efter en hel del sökning på hur man utvecklar en app upplevde jag det som mycket tidskrävande. 

Då jag inte har den tiden tänkte jag istället göra en prototyp av en utvecklings app. Eftersom att 

jag använde mig utav intervju i metoden framkom det att appar på det arabiska språket finns det 

ett flertal av. Det finns unika arabiska appar samt likande som de på svenska. Det framkom även 

att det saknas appar på andra språk än arabiska. Utifrån mina sökningar och intervjuer valde jag 

att arbeta användareorienterat och utgå ifrån vad modersmålpedagogerna ansåg att de behövde. 

Enligt Norman är det av stor betydelse att arbeta utifrån  Human Centered Design metoden 

(HCD) som innebär att en produkt skapas utifrån behoven som finns. Produkten ska matcha 

användarnas behov då det är de  som efterfrågat produkten (Norman, 2002, s. 9). 

Modersmålpedagogen berättade att hen är ute på olika förskolor för att undervisa i arabiska. Det 

som hen påpekade var att de övriga pedagogerna på förskolorna kände en stor osäkerhet att 

stimulera barnens modersmål i vardagen. Vidare menar modersmålpedagogen att det skulle 

underlätta om det fanns en webbsida som är barnvänlig samt har en lätt navigering som de övriga 

pedagogerna kan använda utan att ha modersmålpedagogerna på plats. Det önskades att 

webbsidan ska innehålla sånger, ramsor samt olika berättelser på arabiska som ska stimulera 

barnens modersmålsutveckling.  

 

4.2 Avgränsning:  
 

Den avgränsning som jag har gjort är att materialet ska vara riktat mot pedagogerna men att 

webbsidan ska vara barnvänlig och inbjudande att titta på och att använda. En annan avgränsning 

är att webbsidan är riktad till förskolebarn som har arabiska som modersmål. 

 

4.3 Liknande produkter: 
 

Genom mina undersökningar och intervjuer har jag kommit fram till att det finns en del liknande 

produkter dock finns det enligt modersmålpedagogerna brister i dessa produkter. Skolverket har 

en webbsida som heter ”Tema modersmål” där det finns material och information för pedagoger 

som de kan använda i arbetet med barn inom ett flertal språk. Tema modersmål på arabiska har 
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ett hyffsat brett utbud tillskillnad från de andra språken. Dock är denna sida mestadels skriven på 

arabiska vilket en del pedagoger upplever som problematiskt. Pedagogerna menar att det blir 

svårt att hitta och förstå vad man håller på med samt att barnen själva upplever svårigheter att 

förstå webbsidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Slutprodukt:  
 

När jag först började med produkten hade jag en vision om hur webbsidan skulle se ut. Den 

skulle innehålla nästan allt jag har på min nuvarande webbsida dock har jag valt bort en del 

material som jag inte ansåg var nödvändigt. Materialet som finns på webbsidan har jag succesivt 

tagit fram under arbetets gång. Detta beslut tog jag efter en intervju som jag hade med en 

pedagog.  
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Jag hade tänkt mig ha kort fakta om modersmålsutveckling samt arabiska i förskolan. Detta valde 

jag bort och skrev istället information om vad som finns på min webbsida. Det som jag också 

valde bort är ramsor och bilder. Ramsor valde jag bort av den anledningen att jag inte hittade 

ramsor som jag och modersmålpedagogen ansåg var relevanta och istället för bilder använde jag 

material till pedagoger.  

Slutresultatet av min produkt blev en webbsida som heter lekmedsprak. Det första man möter när 

man kommer in på hemsidan är information om tanken bakom webbsidan. Jag tipsar även om 

olika appar och webbsidor som pedagogerna kan ha användning av. Den första fliken innehåller 

sånger på arabiska som även finns översatta på svenska. Det finns även sånger som endast finns 

på arabiska. Jag har under varje sång skrivit vad den heter på arabiska respektive svenska och det 

finns även ett klipp till varje sång. När jag sökte efter arabiska sånger fick jag inte fram något 

relevant för barn.  

Jag gjorde sökningar via Youtube där jag använde svenska sökord för att få fram arabiska låtar. 

Detta gav inget större resultat då jag inte fick fram vad jag letade efter. När jag istället använde 

mig av engelska sökord för att få fram arabiska låtar fann jag en hel del som var användbara.  

Sagorna som jag har på webbsidan är hämtade från Ur.se. Det är tre svenska sagor som är 

översatta till arabiska. Även där står det vad sagorna heter på arabiska respektive svenska. Dessa 

sagor är ljudfiler utan bilder men då böckerna finns på svenska så kan predogerna använda sig av 

de bilderna som finns i böckerna. Jag hittade inga böcker med både ljud och stillbilder vilket var 
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det som jag egentligen var ute efter. Under fliken filmer kan pedagogerna hitta tre filmer från 

samma serie. Dessa filmer är översatta till arabiska men finns även på svenska. Under den sista 

fliken finns material på arabiska som går att ladda ner och skriva ut. Det är material som handlar 

om alfabetet, sifforna samt de olika färgerna på arabiska. Materialet har jag inte skapat själv utan 

jag fick tillgång samt godkännande att använda det av modersmålenheten. 

 

 

 

Webbsidans layout blev till slut på detta sätt. 

 

 

 
 

 

 

 

5.1 Utvärdering av produkten: 
 

Jag har personligen inte varit ute i förskoleverksamheter och prövat denna produkt med 

arabisktalande barn. Dock har två förskolor i Uppsala län fått tillgång till webbsidan och arbetat 

med den. Jag har sedan haft intervjuer med dessa pedagoger för att skapa mig en bild av hur de 

upplevde produkten. Vidare har jag även haft intervjuer med två olika föräldrar på förskolorna. 

De frågeställningar jag hade var: 
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 Hur de allmänt upplevde produkten ? 

 Vad som specifikt var bra med den? 

 Var webbsidan begriplig? 

 Vad de anser behöver förbättras? 

 Om de har några tips på förbättring? 

 Om de kan tänka sig att arbeta med produkten i framtiden? 

 

 

5.2 Utvärdering från pedagoger: 
 

Den ena förskolan var en förskola för nyanlända flyktingbarn där de flesta endast talade arabiska. 

Det arbetar två pedagoger där, en arabisk och svensktalande samt en svensktalande förskollärare. 

Jag hade separata intervjuer med pedagogerna för att få så personliga svar som möjligt. 

 Den arabisktalande pedagogen upplevde webbsidan som bra och inbjudande. Hen sa att barnen 

uppskattade den. Pedagogen sa att det som specifikt var bra med webbsidan var att det fanns 

sånger som barnen kände igen från svenskan samt att det fanns sånger som är en del av den 

arabiska kulturen. Detta gjorde att barnen började associera med tidigare erfarenheter från sitt 

hemland. Pedagogen ansåg inte att det var något som behövde förbättras men hen menar att det 

skulle vara bra om webbsidan uppdateras kontinuerligt. Hen upplevde webbsidan som begriplig 

och att det var enkelt att hitta i den. Pedagogen sa att hen definitivt kommer att använda sig utan 

webbsidan i framtiden och önskade att liknande produkter även skapas på andra språk. 

Den svensktalande förskolläraren ansåg att det var en positiv produkt som bidrar till ett ökat 

lärande. Hen tyckte att det som specifikt var bra var att sångerna, filmerna och berättelserna finns 

på svenska. Pedagogen menar att det gör arbetet enklare då hen kan skaffa eget bildmaterial och 

skapa en diskussion med barnen. Pedagogen ansåg inte att det fanns något som behövde 

förbättras dock gav hen tips på att utöka webbsidan med fler material i framtiden. Då pedagogen 

enbart är svensktalande upplevde hen att det var mycket bra att det stod på båda språken. Främst 

för att det är enklare att förstå vad man visar barnen men även att det var enklare att introducera 

produkten för föräldrar som inte kan svenska. Navigeringen på webbsidan var begriplig och 
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tydlig enligt pedagogen. Pedagogen kan tänka sig använda produkten i framtiden då deras 

verksamhet har ett stort behov av sådana verktyg.  

 

Den andra förskolan är en mångkulturell förskola som arbetar utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt. Där arbetar endast svensktalande pedagoger men de har en modersmålpedagog 

två gånger i veckan. Jag hade enbart en intervju med en förskollärare på denna förskola.  

Denna pedagog upplevde produkten som mycket givande då de saknar modersmålspedagog 

resten av veckan. De har arbetat mycket med sångerna och materialet som finns på hemsidan. Det 

som pedagogen upplevde som särskilt positivt var att det fanns beskrivet i text på både arabiska 

och svenska vilket var till stor hjälp för pedagogerna. Det som pedagogen ansåg behövde 

förbättras var att ha ett arabiskt namn på webbsidan som även är lätt att uttala på svenska. 

Navigeringen upplevdes som enkel och strukturerad både för barnen och pedagogerna. De tips 

som jag fick var att lägga till fler flikar med andra kategorier som exempelvis vardagliga ord. 

Pedagogen önskade att det fanns ljudfiler på arabiska med vardagliga ord och fraser. Pedagogen 

kommer fortsättningsvis att använda sig utav webbsidan i framtiden.  

Sammanfattningsvis ansåg båda förskolorna att produkten var givande och att de kan tänka sig 

arbeta mera med den i framtiden. De vill gärna att den ska fyllas på med mera arabiskt material. 

Vidare påtalade de även att webbsidan är bra att öppna på en smart board så att alla barn fick 

möjlighet att se och höra allt som hände på skärmen. De önskade att det fanns liknande 

webbsidor på andra minoritetsspråk. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Utvärdering från föräldrar: 
 

Då produkten användes på två olika förskolor valde jag att intervjua en förälder från respektive 

förskola. Jag ställde samma frågor som jag ställde till pedagogerna men jag upplevde att jag fick 

mer vaga svar från föräldrarna. Den ena föräldern talade enbart arabiska och den andra talade 

arabiska och svenska. 

Den arabisktalande föräldern tyckte att hemsidan överlag var rolig att använda tillsammans med 

barnen och tyckte inte att något behövde förbättras. Det som denna förälder tyckte kunde läggas 
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till var att det skulle finnas mer kulturella inslag som barnen kan relatera till från sin hemmiljö. 

Föräldern tyckte att det var begripligt och lätt att hitta på webbsidan samt att hen kommer att 

använda den med sina barn i framtiden. 

Den arabisk svensktalande föräldern gav mig ungefär samma svar som den första. Dock saknade 

denna förälder information om hur förskolan arbetar med modersmålsutveckling i förskolan.  

Sammanfattningsvis ansåg båda föräldrarna att webbsidan var bra och användbar. Båda saknade 

mer kulturella material som förskolan kan använda med barnen för att uppmuntra till den 

arabiska kulturen och traditionen. Webbsidan var välutformad och det ansågs som mycket 

positivt att det stod på arabiska enligt föräldrarna. 

 

 

5.4 Diskussion:  
 

Min produktutveckling kan ses som ett verktyg för lärandet som kan ske både individuellt och i 

grupp. Produkten blir en artefakt som pedagoger kan använda sig utav vid olika 

undervisningstillfällen. Detta lyfter Säljö och beskriver det som ett sociokulturellt lärande (Säljö, 

2005, s. 41).  Den skapade produkten är till för att främja barnens kommunikationsutveckling 

vilket produkten kan bidra till. Lejion menar att om man utgår ifrån ett multimodalt perspektiv 

kopplar man samman olika system som innefattar ljud, bild och det talande språket (Lejion & 

Lindstrand, 2012, s.175). Min produkt bidrar till det som Leijon lyfter då den innefattar de olika 

systemen. Då produkten är ett digitalt verktyg så bidrar den till det som Petersen lyfter, en ökad 

kommunikation för de som har ett minoritetsspråk.(Petersen, 2015, s. 19). Den skapade 

produkten kan ge en bredare kommunikationsutveckling då den innehåller färger, bilder, ljud och 

former som enligt Petersen är till stor hjälp (Petersen, 2015, s.27). 

 

 

 

 

6. Framtida produktutveckling:  
 

I en framtida produktutveckling skulle det kunna utvecklas liknade produkter inom digitala 

läromedel men på andra språk. Det skulle även kunna fyllas ut med fler kategorier som innefattar 

fler kulturella och traditionella inslag. Det skulle även kunna vara en webbsida som man 

kontinuerligt uppdaterar och delar med sig av till ett flertal förskolor samt att man kan ge och ta 

emot tips från andra pedagoger för en vidare utveckling. 
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Länk till produkt: http://lekmedsprak.weebly.com/ 
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