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This thesis explores how activities that young children are engaged in
within the preschool environment, can be understood in terms of early
language and literacy processes. The overall aim is to construct knowledge
about young children’s spontaneous sign processes as well as meaning
making and early literacy processes in preschool. A wider aim is to contribute to the theoretical understanding of young children’s multimodal
use of language. More specifically, there is an interest to show how preschool educators describe and analyse young children’s literacy and how
young children construct language in interaction with other children and
technology. The overall theoretical view of is a social constructionist perspective of language and knowledge. Young childrens’ early literacy is
seen from Early Childhood Literacy and multimodal views. The results
are presented in four studies that together construct knowledge about the
overall aim. The first two studies, based on focus groups, give insight into
preschool educators’ views, and professional language about young children’s literacy. Young children’s interactions with each other and an interactive board (IWB), were then explored by videorecordings in the third
and fourth studies. The interactions are discussed in relation to sign- and
meaning making, imagination and creativity. The professional language of
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Swedish preschool educators is eventually discussed as a dialogism of earlier theoretical and leading voices. The use of concepts such as bodily
alliterations and pictographic writing are proposed as ways to expand the
theoretical approach to young children’s literacy processes in preschool.
By observing childrens interactions and view their bodily activities and
their use of resources as doing literacy- and language their literacy could
be challenged in preschools in its own right, and seen as literacy education.
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SAMMANFATTNING
Denna avhandling handlar om förskolan som praktik för små barn, och
hur de aktiviteter som de är upptagna av kan länkas till språkande och tidig litteracitet. Studierna belyser små barns litteracitet ur ett förskoledidaktiskt perspektiv med fokus på barns språkande med varandra och
med omgivande teknologi.
Avhandlingens övergripande syfte är att skapa kunskap om små barns
spontana tecken- och meningsskapande och tidiga litteracitet i förskolan.
Ett vidare syfte är att bidra till förskolans teoretiska förståelse av små
barns multimodala språkande. Mer specifikt finns ett intresse för att visa
och analysera hur förskolepersonal beskriver små barns litteracitet, och
hur små barns språkande och meningsskapande görs i interaktion med
andra barn och med teknologi.
Avhandlingen är placerad i en forskningstradition med socialkonstruktionistiska och sociomateriella perspektiv på kunskap och språk. Genom
fokusgruppsamtal analyseras hur förskolepersonal beskriver sitt arbete
med litteracitet i småbarnsgrupper och vilka kategoriseringar som används. Den kunskap som skapats genom dessa analyser presenteras i avhandlingens två första studier. För att skapa kunskap om hur små barns
språkande görs i interaktion med andra barn och med teknologi analyseras
i de två följande studierna videoobservationer av barns användning av en
interaktiv skrivtavla i förskolan.
De två första studierna visar att det är små barns spontana aktiviteter som
är utgångspunkten för förskolepersonalens arbete med små barns litteracitet. De beskriver små barns litteracitet ur ett konkret görandeperspektiv.
Barns görande av litteracitet visar sig, enligt dessa beskrivningar, som ett
kroppsligt deltagande. Barns användning av såväl skriftspråksmaterial
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som övrigt material är ständigt närvarande i förskolepersonalens beskrivningar. I dessa beskrivningar visar sig också en eftertänksamhet och tveksamhet i vilken de kategoriserar, kontrasterar och använder aktivt återgivande röster från händelser när de talar sig fram till gemensamma utgångspunkter i sitt arbetssätt. Denna eftertänksamhet och tveksamhet
kontruerar en dialog där barns litteracitet och förskolepersonalens arbetssätt med detta står i relation till flera områden som exempelvis historik,
värden, styrande dokument och synen på barnet.
Den tredje och fjärde studien visar hur små barn kroppsligt språkar och
skapar mening i interaktion med andra barn och med teknologi. Resultaten visar hur barn noggrant undersöker olika teckensystem och gränsen
mellan sig själva och teknologi, samt hur teknologiska funktioner föregår
och styr barnens handlingar. Studierna visar barns meningsskapande som
utforskande interaktioner där de individuellt och gemensamt prövar olika
teckensystem och skapar nya problem att undersöka. Studierna visar
också att det varierar i vilken utsträckning barnen blir kreativa i sitt meningsskapande med teknologi. Den kunskap som skapats genom avhandlingens fyra olika delstudier tolkas och diskuteras i relation till följande
områden: Förskolans yrkesspråk – att synliggöra görande, Små barns litteracitet:
kroppslig interaktion och piktografiskt skrivande samt Sociomateriellt teckengörande.
Avslutningsvis presenteras förskoledidaktiska implikationer som följer denna
avhandling. Dessa belyser vikten av att i förskolan aktivt prova teoretiska
förståelser av barns multimodala språkande i förskolan. Ett fokus på
barns kroppsliga handlingar och användning av material som språkande
får till följd att förskolans arbete med små barns språk- och tidiga litteracitet handlar om att iscensätta miljöer och aktiviteter som möjliggör för
multimodalt berättande.
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FÖRORD
Jag har skrivit denna avhandling för att jag har ett intresse och en vilja att
små barns vistelse i förskolan ska vara meningsfull. Då menar jag såväl
utifrån barnen själva, som att vuxna ser det märkvärdiga och stora i det
som små barn är upptagna med att göra. I arbetet med denna avhandling
har jag flera gånger återkommit till websidor och Youtubeklipp där jag
har läst och lyssnat på nobelpristagarna Geims och Novoselov. De fick
nobelpris i fysik 2010 för sin upptäckt av grafen, och de talar och skriver
om lekfullhetens allvar. De menar att de inte hade gjort sin upptäckt om de
inte hade fått vara lekfulla. Detta framhålls också i Kungliga vetenskapsakademins (2010) presentation av nobelpristagarna:
A serious game
…Both Laureates think research should be fun […] Playfulness is one of
their hallmarks. With the building blocks they have at their disposal they
attempt to create something new, sometimes even by just allowing their
brains to meander aimlessy. One always learns something in the process
and, who knows, you may even hit the jackpot. […] The levitating frog
awarded him to the Ig nobelprize in 2000 and intended to “make people
laugh first and think second”

Det är alltså främst bilden av barns vistelse i förskolan som ”a serious
game”, där de får möjlighet att vara i lekfulla och intellektuella processer
som har varit en viktig drivkraft för mig. Under min tid som verksam
förskollärare har jag arbetat tillsammans med många engagerade förskollärare som möter barn och deras familjer med stor respekt. Jag har också
fått möjlighet att möta många barn tidigt i deras liv, och fått vara med i
deras tidiga utforskande av omvärlden. Till er vill jag ge mitt första tack.
Tack för att ni gjorde mig nyfiken, det är en gåva som jag vill dela med
mig av.
Den pedagogiska filosofin på förskolorna i staden Reggio Emilia är en
stor inspirationskälla för mig. Jag önskar att alla barn skulle få möjlighet
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att gå i förskolor som tar dem och deras utforskande på så stort allvar. Vi
är många som inspirerasoch lär oss av dessa förskolor, och jag vill särskilt
tacka Per Alnervik, Harold Göthson och Birgitta Kennedy för allt stöd
under denna tiden. Ni vet att ni har varit små gubbar i min ficka nu i fem
år. Våra samtal har hjälpt till i sökandet vad jag egentligen menar och vad
som egentligen är betydelsefullt. I samband med det vill jag också tacka
Gunilla Dahlberg, Johanna Persson och Majs Lindskog för er hjälp och
vänlighet. Tack också till alla engagerade pedagogistor för att ni har bjudit
på tankar och berättelser från era verksamheter under dessa år.
Denna avhandlingen har blivit möjlig att producera med finansiering från
Vetenskapsrådet, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
samt deltagande kommuner i RUC. Det är stort och bra att dessa finansiärer delar intresset för språkmiljön i förskolan och har sett det som ett
viktigt forskningsområde. Jag vill också tacka alla förskolor som har deltagit i denna studie.
Så vill jag tacka er som har varit en del av den konkreta skrivprocessen.
Till att börja med vill jag tacka Anette Sandberg och Mats Granlund som
tillsammans med Polly Björk-Willén fanns med som handledare i början
av min doktorandtid. Ni hjälpte mig igång med forskningsdesign, de
första texterna och med de första konferenspresentationerna. Polly, du
har tålmodigt funnits med som bihandledare under hela tiden. Tack för
att du med tålamod har lyssnat på mina idéer och utmanat mitt skrivande
i lagom doser. Anna Klerfelt, som kom in som handledare någon gång
efter halvtidsseminariet, vill jag tacka för mycket noggranna läsningar.
Slutligen vill jag tacka Eva Björck Åkesson som varit huvudhandledare
större delen av denna tid. Tack för din tilltro och stöd, och för hur du har
använt din kunskap som stöd i mitt avhandlingsarbete. Jag har alltid lämnat våra träffar med ett lugn. Tack för att du har kunnat se vad jag tänker
- det var skickligt.
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Tiden som doktorand har ständigt fyllts av nya frågor och funderingar.
Jag är därför tacksam för att dörren alltid har varit öppen till er andra som
varit doktorander under den här tiden. Tack till Rebecka Sädbom, Pia
Åman, Ulrica Stagell, Anna-Lena Ekdahl och Pernilla Mårtensson för givande samtal på afterwork och i vardagen.
Så till mina fina arbetskamrater som arbetar med förskollärarutbildning
på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Stort tack tillLena Leijon, Monica Nilsson, Ulla-Lena Simonsson, Susanna Anderstaf,
Karin Alnervik och Charlotte Öhman för stöd och för att ni har tyckt att
mitt skrivande är viktigt för barnen i förskolan. Tack också för att ni ger
mig en känsla av att få landa mjukt i vårt arbetslag som vill så väl med
förskollärarutbildningen. Till vårt gäng hör också nästan Carin Hellberg
och Lena Sundling, som jag vill tacka med hela mitt hjärta. Nu får ni levandegöra allt som vi har pratat om under så många år i era förskoleverksamheter.
Mia Karlsson - stort tack - för att du har läst, inspirerat och kunnat samtala engagerat i timmar om smala och tjocka begrepp (blandannat i WF s
chatruta). Jag vill också rikta ett särskilt tack till Karin Alnervik som funnits med som vän och stöd under många år. Tack för alla precis!, vad bra!
men framförallt för alla – men hur tänker du nu?
Jag har under extra kluriga stunder av mitt skrivande fått ny kraft av en
brevväxling på mail med Gunther Kress. Jag har helt enkelt frågat någon
som jag vet kan det jag håller på med. Följande lilla utdrag av vår maildialog gav mig ny fart nu mot slutet av skrivandet:
Sara:
I have so much to learn, and I think the major problem for
me is that I am multimodal in my personality. It is something in my
heart and in my interest in how toddlers explore the surrounding world
that are so strong that it is hard to communicate in text.
Gunther: ...I dont see that having the interests you have in your heart
as a problem: I think it is essential for the work you are doing: how are
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we to further our understanding without that? […] all the very best with
the rest of your work: and hope you find all sorts of ways to document
and record what you see and want to communicate
all the best and a nice Easter
Gunther

Stödet från min familj har varit ovärdeligt. Stort tack till Elin, Tilda,
Felix, Ada och Alva. Tack för att Ni har lyssnat, uppmuntrat och ställt
intressanta frågor under denna tid. Hos er finns en bottenlös värme och
glädje. En värme och glädje som också Alice och Fanny har kommit att
bli en del av under denna tiden.
Tack Magnus för att du finns hos mig med kärlek och vänskap.
Ständigt alltid.

Jönköping den 22 april 2015
Sara Hvit Lindstrand
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INTRODUKTION
Denna avhandling handlar om förskolan som praktik för små barn1. Studierna undersöker hur små barns göranden i förskolan kan förstås ur
språkliga perspektiv. För att beskriva hur mitt forskningsintresse har vuxit
fram vill jag inleda med tre närbilder. Närbilderna kallar jag ”Jo - hon ska
till Thailand”, ”Boll där” och Ett interaktivt möte med bäcken. Dessa närbilder
som jag hämtat från förskolans och hemmets praktiker, fungerar som metaforer med vilkas hjälp jag vill illustrera mitt forskningsintresse, motivera
avhandlingens studier och ge en inblick i den teoretiska inramningen. Den
första bilden är hämtad från två barns aktivitet i förskolans ”dockvrå”:
’’Jo… hon ska till Thailand snart’’
Två barn sitter i varsin bilstol i förskolans ”dockvrå”. Bilstolarna är en del
av det material som erbjuds att leka med i detta rum. I rummet finns också
annat material som relaterar till hemlik rollek. Detta är exempelvis:
kökstillbehör, docksängar, filtar, dockor, väskor och utklädningskläder.
Barnen har allt lekmaterial på sig där de sitter i stolarna. Alla kastruller,
filtar, dockor, väskor och utklädningskläder ligger väl packat på dem.
Samtliga hyllor och utrymmen är tömda på lekmaterial och barnen är i ett
intensivt samtal med varandra. Jag uppmärksammar barnens aktivitet genom att fråga ”Oj, vad händer här?” Förskolläraren, Tina, som är i samma
rum svarar då att ”Jo… hon ska till Thailand snart”. Tina förklarar att ett
av barnen i bilstolarna snart ska åka till Thailand och vara borta i tre månader. Hon berättar för mig att familjen därhemma har packat och tömt

Med små barn avses barn i åldrarna 1-3 år, vilket är en traditionell åldersgruppering i av barn i svensk förskola. Andra alternativ på åldersgruppering är 1-5,
1-2 och 2-3 år. Barn i dessa åldrar omnämns också i Skandinavien som toddlare
(från engelskans toddlers), tultare eller som yngre barn. Detta betyder att begreppet småbarnsavdelning används för att beskriva den hemvist eller avdelning på
förskolan där just dessa barn deltar.

1
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huset på det som behöver tömmas. Tina förklarar sedan barnens aktivitet
med allt lekmaterial som: ”…så hon bearbetar detta nu”.

I denna närbild är det avslutningen, ”…så hon bearbetar detta nu”, som
jag vill resonera kring. Genom denna kommentar är det möjligt att problematisera vilket språk, vilka ord och begrepp, som används för att beskriva barns spontana görande i förskolan. De ord, exempelvis bearbeta,
som används är alltid sammanbundna med specifika kontexter, barnsyner
och samhälleliga förändringar. Då förskolans didaktik är i ständig förändring blir yrkesspråket en viktig bärare av denna förändring och jag vill
därför göra ett nedslag i beskrivningarna, i orden och även i interaktionen
kring barns görande i förskolan. Den andra närbilden är hämtad från en
hemmiljö, från ett möte mellan mig och tre barn:
’’Boll där’’
Det sitter tre barn i soffan. Två av dem, Sara och Ida, är nio år och den
tredje, Astrid, är drygt ett år. De har varsin bok i knäet. Alla tre är kapitelböcker som handlar om hästar. Astrid håller sin bok upp och ner. Fötterna når inte riktigt fram till soffdynans slut. ”Läser du?” frågar jag. Hon
nickar till svar. ”Vad står det i boken?” fortsätter jag. ”Boll där” svarar
hon och pekar med fingret i boken. ”Står det boll där?” undrar jag och
går fram till Astrid för att titta i boken och vad det är hon pekar på. Det
jag ser är ett O. Vi fortsätter prata om O, och om att det är samma O som
i Olle i en annan bok som handlar om Emma och Olle. Hon nickar, och
nästa gång när vi läser om Emma och Olle så pekar hon på Oet och säger:
”Boll där”.

Denna händelse väcker nyfikenhet med avseende hur ett barn i ettårsålder
kan göra en semiotisk tolkning av ett tecken. En tolkning som barnet sedan tar med sig och ger en betydelse i en annan situation.
Den tredje närbilden, Ett interaktivt möte med bäcken, är anteckningar från
en observation i en förskola. Denna situation skildrar hur en interaktiv
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skrivtavla används i en förskola för att återge en tidigare händelse för barnen. I denna situation blir effekterna av de teknologiska 2 funktionerna ett
tillägg i barnens upplevelse av bäcken.
Ett interaktivt möte med bäcken
Stina och Amar har varit vid bäcken tillsammans med några av de andra
barnen i gruppen och en förskollärare. Barnen mötte bäcken genom att
kliva ner i den med sina kroppar och känna på det kalla vattnet och den
blöta gyttjan med händerna. Förskolläraren tar en serie bilder med kameran. Senare, inne på förskolan, projicerar förskolläraren dokumentationerna på den interaktiva skrivtavlan och visar dem för Stina och Amar.
Barnen ser nu sina händer kladdiga med gyttja på en uppförstorad bild.
Stina tittar mot bilden, höjer sina händer och gör samma rörelser som
hon gjorde vid bäcken. Hon känner på sina egna händer samtidigt som
hon och Amar tittar på Stinas händer som projekteras på en stor bild. På
bilden är Stinas händer smutsiga, medan händerna i nuet är rena och torra.

Denna vardagliga situation på en förskola ger inblick i hur teknologiska
funktioner bidrar till barns subjektiva upplevelser. Genom denna närbild
vill jag introducera intresset för barns interaktion i interaktiva, digitala förskolemiljöer.

NÄRBILDER I FÖRBINDELSE MED TEORI OCH
FORSKNINGSFRÅGOR
’’JO… H ON SKA T ILL T H AILAN D SN ART ’’. RÖST ER OM
BARN S GÖRAN DE I FÖRSKOLAN
Besöket på förskolan i exemplet ägde rum strax efter att förskolans styrdokument reviderats med större fokus på målområden (Skolverket, 2010).
Revideringen, som syftade till att nå en likvärdig kvalité på förskolor i

Teknologi används som samlingsnamn för olika digitala enheter som datorer,
datorplattor och interaktiva tavlor.

2
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landet, bidrog till diskussioner om såväl förskolans verksamhet som förskoleforskning, och hur ett tydligare målfokus kan påverka förskolans didaktik. Förskolans didaktik är historiskt och kulturellt framvuxen, och var
till en början förankrad i förskolepedagogik som i sin tur var influerad av
psykodynamisk teori och utvecklingspsykologi (Erikson, 1951/1995; Piaget, 1968; SOU, 1972), teorier som använder begrepp som exempelvis
”bearbeta”. Förstärkningen av målen är också resultat av en samhällspolitisk debatt kring frågor som väckts utifrån internationella utvärderingar
(som exempelvis PISA 3 ) av barns och elevers färdigheter i skolan
(Dahlberg & Moss, 2005). Barn som har gått i förskola visar i dessa utvärderingar bättre skolresultat än de som inte har deltagit i förskola
(OECD, 2012). I takt med att PISA-resultaten dalat för svensk skola har
målfokuseringen ökat i förskolan. Broström (2012) framhåller att ett tydligare fokus på målområden, och barns lärprocesser i förhållande till
dessa, medför en risk att ”narrowing down educational preschool to an
introduction to school” (s. 2). Förskolans praktik är, och ska enligt många
förskoleforskare, vara något annat än skolans praktik då målområden har
andra betydelser för barn i förskoleåldrarna än för barn i skolåldrarna.
Förskollärare, och övrig personal 4, i förskolans verksamhet förhåller sig
till olika teorier genom att använda teoretiska begrepp för barns görande.
Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) menar dock att ”A special preschool pedagogy for young children needs to be developed” (s. 225). I

PISA: Programme for International Student Assessment. En internationell
undersökning om hur femtonåriga barn är rustade för framtiden inom följande
kunskapsområden. naturvetenskap, läsförståelse och matematik (Skolverket,
2014)

3

I avhandlingens studier deltar hela arbetslag från förskolans verksamhet.
Dessa består av förskollärare, barnskötare, grundlärare och vikarierande personal utan pedagogisk utbildning. Då jag syftar på dessa arbetslag använder jag
begreppet förskolepersonal alternativt arbetslag. På andra ställen skriver jag om
förskollärare, vilket betyder att texten handlar specifikt om förskollärare.

4
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detta sammanhang är det också viktigt att poängtera hur förskolans didaktik i Nordisk kontext innefattar samspel och kommunikation mellan
barn och förskolepersonal i en målorienterad praktik (Sheridan, Williams,
Sandberg & Vuorinen, 2011). Detta betyder att det inte finns en skarp
gräns mellan innehåll och metod. Mot bakgrund av att förskolan är en målorienterad praktik och teoretiskt förankrad i samspelsteorier där barns lärande är förbundet med meningsskapande i den omgivande kontexten
(Skolverket, 2010) blir det viktigt att studera och skapa ett förskoledidaktiskt språk med begreppsramar som ligger närmare denna teoretiska utgångspunkt. Barnens aktivitet i bilstolarna (närbild 1) visar tydligt att de
var djupt engagerade i något meningsfullt. Detta ger anledning till att reflektera kring om exemplet ovan kan uttryckas på något annat sätt? Och
mer precist: Hur ser ett förskoledidaktiskt yrkesspråk ut som sätter ord
på barns meningsskapande och samtidigt beskriver barns lärande inom
olika områden? Två små barns aktivitet i bilstolar kan då vara bearbetning
– men också fantasi, kreativitet, lek, språk och ett multimodalt berättande
om en kommande resa, och mycket mer. Närbilden ”jo… hon ska till
Thailand nu” har således haft stor betydelse för intresset av att studera
yrkesspråket i förskolan med ett särskilt intresse för beskrivningar av små
barns litteracitet.
’’BOLL DÄR’’ SMÅ BARN S U TFORSKAN DE AV T ECKEN
”Boll där” handlar om ett litet barns utforskande och tolkande av tecken
och symboler, och är ett exempel på att ett barn som är ett år har lärt sig
att förstå att en cirkel kan vara en symbol för en boll. Astrid väljer att leta
efter symboler i en kapitelbok utan bilder och involverar sig på så vis i ett
semiotiskt arbete baserat på skriftspråk. Skrivet och talat språk har hög
status i samhället, framför allt för vuxnas meningskapande. Små barn som
inte har börjat använda verbalt eller skrivet språk använder istället andra
uttryckssätt i sitt meningsskapande (Kress, 1997). De är dock, även om
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de inte talar om skriftspråk, medvetna om texter och symboler (Gopnik,
Meltzoff & Kuhl, 1999) vilket också blir tydligt genom närbilden ovan.
Det meningsskapande som sker i ”Boll där” baseras på flera kommunikationssätt. Astrid sitter i soffan, hon nickar, och hon håller en bok på samma
sätt som de äldre barnen, vilket innebär att hennes deltagande i denna
händelse är kroppslig, social och relaterar till fysiskt material. Vid sidan av
det som sägs med ord i händelsen används gester och blickar, vilket uppmärksammar hur meningsskapande består av en mängd olika teckensystem
(modes 5) som exempelvis gester, blickar, ljud, färger, former och bilder.
Teckensystem är sociala och kulturella betydelsebärande resurser (som
exempelvis gester, blickar, färger) som används som tecken i kommunikation och meningsskapande (Kress, 1997; 2010). Utifrån de multimodala
utgångspunkter som beskrivs ovan handlar barns tidiga språkande 6, och
ett litet barns läshandling i mötet med en kapitelbok, om att tillsammans
med andra människor i sociala sammanhang tolka, utforska och skapa
betydelser av omgivande tecken (Gee, 2008). Närbilden ”Boll där” är en
metafor för avhandlingens teoretiska inramning kring små barns språkande. Det har varit viktigt att välja teori som har förklaringsvärde för att
förstå hur små barn gör när de tolkar, utforskar och skapar tecken. Genom att erkänna användandet av teckensystem i språkande ges en agens
till små barns språkande, och deltagande i litteracitetshändelser, ur ett häroch nu- perspektiv (Gillen & Hall, 2013).

Engelskans modes översätts i avhandlingen till teckensystem med stöd av Elm
Fristorp & Lindstrand (2012). Andra svenska översättningar är exempelvis semiotiska resurser (Elm Fristorp, 2012) och kommunikativa resurser (Thuresson, 2013).

5

Språkande innebär hur människor på olika sätt interagerar i dialog med andra i
en specifik kontext (Liberg, 1990, 2007; Linell, 2005). Se teoriavsnittet.

6
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ET T IN T ERAKT IVT MÖT E MED BÄCKEN . TEKN OLOGI I
FÖRSKOLAN
Händelsen vid bäcken är ett exempel på hur teknologi bidrar till barns
subjektiva upplevelse av en situation, vilket ledde till intresset för barns
tidiga språkande i interaktiva, digitala förskolemiljöer. Teknologi är en naturlig del av tillvaron för många barn i västerländsk kultur. Barn tolkar
och utforskar tidigt teknologiska funktioner och teknologin blir mer och
mer integrerad i vardagen. På så vis har teknologi kommit att bli en naturlig del av barns tidiga språkande och finns närvarande i den miljö där
de leker och interagerar (Kress, 1997; Løvlie, 2006; Marsh, 2005). Små
barns tidiga möte med exempelvis datorer, smartmobiler och interaktiva
datorplattor i hemmen gör att de bygger upp erfarenheter kring teknik
och de lär också känna olika karaktärer som de kan relatera till i sitt eget
identitetsskapande (Fast, 2007; Marsh, 2005; Roberts & Howards, 2005).
Vidare ger teknologi en mängd möjligheter för barn att göra egna tecken
eller tolka tecken, och förhålla sig till olika gemensamt skapade symboliska system (Barton, 2007; Bruner, 1983; Marsh, 2006). Forskning visar
att förskolan blir mer och mer rustad med teknologi (Klerfelt, 2013), inte
minst de senaste åren då det har blivit mer vanligt med datorplattor i förskolan (Kjällander & Moinian, 2014; Nilsen, 2014). Det finns en pågående
diskussion i förskolan om hur teknologi ska användas med de yngsta förskolebarnen. Jag har under de senaste åren, i olika möten med verksamma
förskollärare, mött denna diskussion och en rad motsägelser om barns
användning av teknologi. Några av dessa är:
-

Förskollärare är tveksamma till hur användning av teknologi påverkar barns kreativitet. Och samtidigt: förskollärare är positivt inställda till och ser stora möjligheter för barn att vara kreativa i
användningen av teknologi.
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-

Förskollärare använder mjukvara eller applikationer som är utformade av läromedelsföretag utifrån idéer om vad barn ska/bör
kunna i vissa åldrar. Och samtidigt: förskollärare tar avstånd från
mjukvara som är utformad utifrån idéer om vad barn ska/bör
kunna i vissa åldrar.

Nilsen (2014) beskriver liknande motsägelser i en studie om barns användning av datorplattor i förskolan. Förskolan hade under en period
provat en mängd applikationer, och hamnat, som personalen själva beskrev, i ”appträsket”. Efter att ha utvärderat situationen antog de en medveten strategi i förhållande till sin pedagogiska idé.
Närbilden Ett interaktivt möte med bäcken på förskolan är ett exempel på hur
teknologin mer och mer integreras i förskolans vardag. De teknologiska
funktionerna som finns i den interaktiva tavlan och i olika program kan
bidra med effekter som ljud, ljus, färger, skuggor och rörliga bilder i flera
lager till barnens upplevelser och utforskande. Det finns mycket att lära,
såväl i förskolans praktik som inom forskning, om barns användning och
upplevelser av teknologi, och hur färg, ljus, ljud och rörliga effekter svarar
på barnens aktiviteter. I denna avhandling är det intresset för små barns
språkande och meningsskapande med andra barn och teknologi som är i
fokus.
Utifrån resonemanget ovan om hur förskollärare och övrig personal i förskolans verksamhet samtalar om barns görande i förskolan, små barns
delaktighet i textorienterade kulturer och användning av teknik i förskolan har avhandlingens fokus ramats in. Projektet Förskolan som barns språkmiljö har bidragit till formuleringen av avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Nedan ges en kort beskrivning av detta projekt samt hur föreliggande avhandling är relaterad till det.
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PROJEKT ET FÖRSKOLAN SOM BARN S SPRÅKMILJÖ
Projektet Förskolan som barns språkmiljö (Björck-Åkesson et al., 2014)
finansierat av Vetenskapsrådet pågick mellan 2009-2013. Det syftade till
att studera förskolan som språklig miljö. I projektet studerades vad som
utmärker och karaktäriserar språkmiljön i förskolan, och barns språkliga
interaktion i förhållande till sociala och fysiska aspekter i förskolans miljö.
Projektet var delat i två delstudier där den första delstudien inriktades mot
att studera förskolan som språklig miljö. Denna studerades med hjälp av
observationer, enkäter och fokussamtal på 60 förskolor vid två tillfällen
under projektperioden. Projektet har bidragit till kunskap om sociala dimensioner av språkmiljön och litteracitet i förskolan (Hvit, 2014; Norling,
2015). Resultatet visar också att barns engagemang i förskolans aktiviteter
snarare relaterar till att förskolepersonal uppmuntrar och ger barn emotionellt stöd än till att de arbetar pedagogiskt med begreppsutveckling
(Almqvist, Granlund, Castro, submitted). Den andra delstudien riktades
mot barns språkliga interaktion i förskolan. I denna delstudie deltog fyra
av de 60 förskoleavdelningarna. Dessa fyra valdes därför att de ”stack ut”,
det vill säga gav goda exempel inom specifika språkområden, såsom
lekspråk (Björk-Willén, 2012), temainriktat arbetssätt och barns interaktion med teknologi (Hvit Lindstrand, 2015).
Datainsamlingen till föreliggande avhandling har skett inom ovanstående
forskningsprojekt. Min uppgift i det övergripande projektet var att observera förskolors språkmiljö, samla in enkäter, leda fokussamtal samt göra
videoobservationer utifrån projektets ram och frågeställningar. Detta innebar möjligheter att möta ett flertal förskolor och förskolepersonal utifrån forskningsområdet förskolan som barns språkmiljö. Dessa möten
har tillsammans med närbilderna ovan och min tidigare yrkeserfarenhet
som förskollärare format frågeställningarna i denna avhandling. I mötena
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med förskolorna som deltog i projektet väcktes intresset för att vidareutveckla frågor om de allra yngsta barnens språkmiljö, och analysera vad
dessa barns språk i förskolan kan vara. Jag blev också intresserad av att
utveckla kunskapen om små barns meningsskapande och tidig litteracitet,
och lyfta fram detta med en teoriram som synliggör multimodaliteten i
små barns språkande. Förskolans uppdrag är att arbeta utifrån ett vidgat
synsätt på barns språk. I styrdokumenten används begrepp som språk,
kommunikation, skriftspråklighet, språkutveckling, talspråk, språklig,
språkformer, kommunikationsutveckling och uttrycksformer (Skolverket,
2010). Området språk innefattar alltså en mängd olika begrepp, i såväl styrande dokument som inom forskning. Det var arbetslagens samtal om
skriftspråk i småbarnsgrupper som initialt fångade mitt intresse. I dessa
samtal hände det något i interaktionen mellan deltagarna som var intressant i relation till barns tidiga skriftspråkande. Detta gjorde mig speciellt
intresserad av hur förskolepersonal karaktäriserar och resonerar om sitt
arbete med små barns litteracitet.
Ytterligare ett samtalsområde som väckte mitt intresse i fokussamtalen
var användningen av teknologi i förskolor med små barn. Då teknologi
inte var vanligt förekommande på de flesta småbarnsavdelningar som deltog i projektet, valde vi att göra videoobservationer i en förskola där även
de yngsta barnen erbjöds teknologi i vardagliga aktiviteter. Syftet med att
göra videoobservationer i denna förskola var att studera interaktion mellan barn och mellan barn och teknologi. Detta val av studieobjekt utvecklades till följande intresse i avhandlingen: hur görs små barns språkande
och meningsskapande i interaktion med andra barn och med teknologi.
Denna avhandling är ett bidrag i sökandet efter en dynamisk teoriram
kring små barns språkande som kan vara till hjälp för såväl förskolans
verksamhet, lärarutbildning som för förskoleforskning.
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SYFTE
Ur ett Early Childhood Literacy perspektiv är små barns deltagande i sociala sammanhang och aktiviteter där texter och tecken ingår delar av tidig
litteracitet (Gillen & Hall, 2013; Kress, 1997). Detta perspektiv öppnar
för en syn på små barns lyssnande, tolkande, interagerande och olika sätt
att uttrycka sig på, som aspekter av litteracitet. Det innebär att olika aktiviteter där barn skapar mening i förskolan som exempelvis lek, rutinsituationer och skapande har språklig betydelse då de är uppbyggda av olika
kommunikativa teckensystem. Aktiviteter där olika teknologiska enheter
används, som exempelvis interaktiva skrivtavlor, är alltmer förekommande i förskolan. I användningen av olika teckensystem i en interaktiv
skrivtavla, som bilder, färger, ljud och skrift, erbjuds barn ett aktivt teckenskapande och meningsskapande. Denna avhandling handlar om förskolan som praktik för små barn, och hur de aktiviteter som de är upptagna av kan relateras till språkande och tidig litteracitet. Studierna belyser
små barns litteracitet ur ett förskoledidaktiskt perspektiv med fokus på
barns språkande med varandra och med omgivande teknologi.
Avhandlingens övergripande syfte är att skapa kunskap om små barns
spontana tecken- och meningsskapande och tidiga litteracitet i förskola.
Ett vidare syfte är att bidra till den teoretiska förståelsen av små barns
multimodala språkande i förskolan. Mer specifikt finns ett intresse för
- att visa och analysera hur förskolepersonal beskriver små barns litteracitet.
- att studera hur små barns språkande och meningsskapande görs i
interaktion med andra barn och med teknologi.
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AVHANDLINGENS DISPOSITION
Avhandlingen består av två delar. I den första delen anges inledningsvis
avhandlingens fokus, syfte och frågeställningar. Därefter presenteras teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Sedan redogörs för avhandlingens metodologiska utgångspunkter, datakonstruktion och analysverktyg. Den första delan avslutas med en sammanfattning av de fyra studierna och en diskussion om avhandlingens resultat. Del 2 innehåller de
fyra studierna i fulltext.
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TEORETISK RAM
Avhandlingen är positionerad i en forskningstradition med socialkonstruktionistiska perspektiv på kunskap och språk. Utgångspunkten är att
kunskap skapas genom människors interaktiva handlingar och språkande
(Burr, 2003; Dahlberg, Moss, & Pence, 2007). Följande teoretiska inramning har två fokus. Inledningsvis beskrivs övergripande teoretiska utgångspunkter för avhandlingens upplägg och synen på hur kunskap och
språk kontrueras. Sedan följer resonemang kring barns språkande i tidig
barndom ur perspektiven språkligt växande, tidig litteracitet och multimodalt
språkande. Avsnittet avslutas med ett sociomateriellt perspektiv på den teoretiska ramen.

KUNSKAP SOM SOCIAL KONSTRUKTION
Synen på kunskap som sociala konstruktioner har vuxit fram ur en kritisk
hållning till den kunskap om människan som utvecklats genom traditionell psykologisk forskning (Burr, 2003). Denna kritiska hållning handlar
om relationen mellan språk och kunskap, och om hur kunskap konstitueras genom språket. Intresset för relationen mellan språk och kunskap, Den
språkliga vändningen, har sina rötter i idéhistoriskt tänkande och filosofi
som på 1960-talet skapade ett förnyat fokus på språkets inneboende värderingar (Burr, 2003). Den språkliga vändningen innebar en växande insikt om hur tanken tog sig uttryck i språket och har sedan genererat samhällsrelevanta forskningsresultat (Berger & Luckmann, 1991). Dessa
forskningsresultat har utmanat tidigare psykologiska och objektiva förklaringsmodeller kring barns språk och språkutveckling. Hacking (1999) hävdar att ”the idea of social constructionism has been wonderfully liberating”(s. 2) och framhåller möjligheten att se kunskap som historiska
produkter med olika betydelser i olika kontexter. Han framhåller vidare
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relationen mellan kunskap och språk och menar att kunskap inte finns i
världen på samma sätt som objekt och idéer. Kunskap har istället olika
meningar beroende på sammanhang. Begreppet kunskap används för att
säga vad som gäller om världen, det är ett språkligt eller semantiskt lyft av
objekt (exempelvis barn, hus eller blommor) och idéer (exempelvis uppfattningar, trosföreställningar och attityder). Enligt Hacking (1999) ger ett
socialkonstruktionistiskt synsätt möjligheter att i forskning reflektera över
språkliga begrepp, över vad som sägs kring dessa, hur de sägs och manifesteras och på vilka alternativa sätt de skulle kunna sägas. Att fundera
över innebörder i språkliga begrepp och förklaringsmodeller innebär ett
erkännande av existerande kunskaper som invävda i relationella sammanhang och därför föränderliga. Innebörden av en socialkonstruktionistisk
teoriram ger i den här avhandlingen möjlighet att inta ett öppet och utforskande förhållningssätt till förskolepersonals begreppsanvändning och
barns språkande. Grundtanken är att med utgångspunkt i socialkonstruktionistiskt perspektiv utforska vad som sägs om små barns spontana
tecken- och meningsskapande, tidiga litteracitet och språkande – och hur
detta manifesteras i barnens handlingar.

KUNSKAP SOM INTERAKTIVA HANDLINGAR
OCH SPRÅKANDE
The topic of a speaking person has enormous importance in everyday life. In real life we hear speech about speakers and their discourse at every step. We can go so far as to say that in real life
people talk most of all about what others talk about – they transmit, recall, weigh and pass judgment on other people’s words,
opinions, assertions, information; people are upset by others’
words or agree with them, contest them, refer to them and so
forth. (Bakhtin, 1981 s. 338)

Bakhtin synliggör språkandet som en ständigt pågående dialog i vilken
frågor, idéer, överenskommelser och förståelser blir till genom människors sociala samspel och språkande i en viss kontext. Det är i människors
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språkanvändning, tolkande, fastställande och ordnande av tillvaron som
kunskap skapas (Burr, 2003). Begreppet språkande, som kommer från engelskans languaging och som först presenterades på svenska av Liberg
(1990) är centralt både som övergripande kunskapsteoretisk utgångspunkt och studieintresse i denna avhandling. Användningen av språkande
i avhandlingen innebär att studera hur människor på olika sätt interagerar
i dialog med andra i en specifik kontext (Liberg, 1990, 2007; Linell, 2005).
Vuxna interagerar mer genom verbalt språkande än riktigt små barn som
i högre grad gestaltar sina handlingar i olika multimodala former. Språkande är också performativt, det vill säga att språkande är handlingar som
påverkar och gör något med världen (Austin, 1976; Burr, 2003). När ett
litet barn exempelvis väljer att låta sin fot hänga slappt och inte hjälpsamt
trycker ner den i en stövel, som den vuxne vill, betyder denna handling
något. Den kroppsliga handlingen är också ett slags språkande med ett
innehåll. Detta resonemang finner jag stöd för hos Linell (2011). Han menar att språkande har tre grundstenar: handlingar, interaktioner och kommunikativa projekt. I exemplet ovan blir handlingen ”foten i stöveln” det
kommunikativa projektet om vilket barnet vill relatera till någon annan.
Språkande handlar således enligt honom om hur människor genom att
”relating to and interacting with others, of being (or becoming) in the world” (Linell, 2005, s. 42) (relatera till och samspela med andra och, att vara (eller
bli till) i världen) formar och förhandlar mening.
Mening bärs upp av ett språkande, där olika språkliga system som exempelvis tal, gester och bilder blir länkar som bär fram, och signifierar betydelser (Goodwin, 2000). Människors tillvaro är pragmatiskt ordnad. Mening är på så vis en del av vardagen, något omedvetet och införlivat, baserat på intressen och livssituation. Det är genom att använda och kombinera olika språkliga system, eller semiotiska resurser, som människor
språkar med varandra (Berger & Luckmann, 1991; Burr, 2003).
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Ovanstående resonemang om kunskap och språkande syftar till att ge en
övergripande teoretisk ram för denna avhandling. Följande teoretiska resonemang handlar om språkande i tidig barndom och för in avhandlingens olika delstudier i sina sammanhang. Delstudierna behandlar förskolepersonals beskrivningar av små barns litteracitet i förskolan och hur små
barns språkande och meningsskapande görs i interaktion med andra barn
och med teknologi.

SPRÅKANDE I TIDIG BARNDOM
Barn ägnar stor del av sin tid åt att skapa mening genom att interagera
och samspråka med andra och i ett ständigt utforskande av vardagens betydelser. Barn är i absolut och konkret förundran över tillvaron, samtidigt
som de utforskar och växer genom och i sitt språkande. De är, till skillnad
från vuxna som har erövrat verbala språkformer, upptagna med att både
skapa språk och att skapa mening i samma handling. Kress (1997) formulerar detta som ”in the meanings which children make, meaning and form
are indistinguishable wholes. That is, the form and the material of the
signs made by children are for them expressive of the meanings which
they intend to make” (s. 9).

BARNS SPRÅKLIGA VÄXANDE UR OLIKA PERSPEKTIV
Det har alltid funnits intresse hos vuxna att förstå barns språkliga växande, vilket har resulterat i såväl lingvistisk, psykologisk som pedagogisk
forskning kring barns språkliga utveckling. I följande avsnitt presenteras
några perspektiv på barns tidiga språk som har varit tongivande för vidare
kunskapsutveckling kring hur små barn uttrycker sig.
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Teorier kring små barns språkutveckling har över tid skiftat fokus och
tagit olika riktningar. Ur ett tidigt utvecklingspsykologiskt synsätt diskuterade Piaget (1968) barns språkutveckling utifrån mognadsstadier.
Denna syn som nu diskuteras som en bristdiskurs, en syn på barn som
not yets, personer som snart ska börja prata (Johannesen, Sandvik,
Claesdotter, & Emilsson, 2009; Näsman, 1995; Sommer, 2008). Formuleringar kring barns språkutveckling som exempelvis: ”Fram till sju års
ålder är barnen knappast i stånd att föra en diskussion sinsemellan och de
brukar nöja sig med att sätta upp motsättande påståenden mot
varandra”(Piaget, 1968, s. 27) låg till grund för svensk förskolas första
styrdokument (SOU, 1972). Denna syn på barns språkliga utveckling har
varit och är fortfarande i omlopp. Vygotskijs (1978) formulering ”Every
function in the child’s cultural development appears twice: first on the
social level and later on the individual level” (s. 7) är tongivande i
nuvarande styrdokument. Citatet innebär att det språk som små barn ska
lära sig finns utanför dem, i de sociala sammanhang som omger dem, och
att barn erövrar olika språksystem i dialog med andra individer i den kultur de växer upp i (Ochs, 1996). I senare utvecklingspsykologisk och kognitiv forskning framhålls att små barn är kompetenta språkare, även om
de under just dessa tidiga år inte brukar det verbala språket på samma sätt
som äldre barn och vuxna (Gopnik et al., 1999; Sommer, 2008).
Såväl mer psykologiskt inriktade teorier, (Stern & Nilsson, 2003;
Trevarthen & Aitken, 2001) som lingvistiska, semiotiska (Halliday, 1973)
och socialt inriktade teorier (Vygotskij, 1934/1999) visar att små barns
sociala interaktion föregår verbalt språkande. Detta är en komplex och
betydelsebärande process som startar redan då barnet är nyfött eller tidigare. Spädbarn är predisponerade för att språka. De är förberedda för
samspel med människor i omvärlden, och via samspelet utvecklas språket
successivt (Bruner, 1983; Gopnik et al., 1999). De deltar tidigt i dialoger
med olika uttrycksformer. Redan i livmodern har de hört tal, musik och
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ljud och har därför införlivat kulturella erfarenheter redan innan de föds
(Cushman, 1991).
I barns mycket tidiga interaktion, vanligtvis med vårdnadshavarna, formas
handlingsstrategier som barnen tidigt använder sig av för att, som Bruner
(1983) uttrycker det ”få saker och ting gjorda” (s.18). Det man som nyfödd vill få gjort handlar till en början om att uttrycka känslor för att få
mat och vila, och om att bli delaktig i en social gemenskap. Ett spädbarn
vill från början dela känslor, idéer, önskningar och ”ställa frågor” till andra
vuxna och barn. De vill ge uttryck för önskningar som ”jag vill” (och
därmed också: ”jag vill inte”). Barns tidigaste meningsfulla komunikativa
möten är mellanmänskliga. Utan dessa möten är det omöjligt för ett spädbarn att orientera sig i omvärlden (Bruner, 1983; Halliday, 1973; Stern &
Nilsson, 2003). Trevarthen och Aitken (2001) menar att spädbarnets naturliga vilja att vara delaktig i en social gemenskap kopplar ihop såväl ett
sökande efter att skapa mening i vardagen, som att erövra ett verbalt
språk. Barnet involverar sig på så vis i mellanmänsklig interaktion för att
skapa mening i vardagen - detta är ett tidigt språkande.
När det lilla barnet så småningom pekar på ting, det vill säga riktar sin
egen uppmärksamhet mot tingen, och vill dela sin upplevelse av detta med
andra barn och vuxna benämns detta av Trevarthen och Aitken (2001)
sekundär interaktion. Denna interaktion är underordnad den mellanmänskliga interaktionen, och ett genombrott för den intersubjektiva
handlingen hos barnet. En intersubjektiv handling innebär att barnen delar eller vill dela något med andra. Genom att barnets kroppsliga rörelse
uppmärksammas av en annan person konstrueras pekandets mening och
funktion. Pekande i detta perspektiv är på så vis ett agerande med materiella aspekter, ett agerande som blir meningsfullt först genom intersubjektivitet. Barns framtida skrivande existerar enligt Vygostkij (1978) i barnets tidiga gestik, ”the gesture is the initial visual sign that contains the
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child’s future writing as an acorn contains a future oak” (s.107). Barns
gester menar han är skrivande i luften. Barnets pekande sker i samspel
med andra handlingar för att visa eller vilja visa på något i sin omgivning
och detta blir så småningom till systematiserade erfarenheter (Bruner,
1983; Vygotskij, 1966).
När barns intresse för kommunikation flyttas till att inkludera den materiella omgivningen, uppmärksammas detta i sociokulturella perspektiv
som lek. Bruner (1983) menar exempelvis att barns aktiviteter med ting
är lek med objekt. Han hänvisar till dessa aktiviteter som systematiska och
koordinerade, och menar att barn närmar sig även social gemenskap och
prövar språk med samma systematik. Vygotskij hänvisade i detta till
Lewin, som menade att det för riktigt små barn finns en motiverande kraft
i tingen, som gör att det är omöjligt för dem att göra skillnad på det de
ser på och vad de vill göra med det de ser (Vygotskij, 1933/1981). För att
belysa kopplingen mellan sociala sammanhang och ting kan det vara intressant att hänvisa till Elkonin (1972). Han gör en kritisk genomgång av
Piagets och Vygotskijs teorier och menar att för barns meningsskapande
behöver Piagets synsätt att fokusera objekt ”world of things” och
Vygotskijs synsätt att fokusera människor ”world of people” närma sig
varandra. Elkonin (1972) fortsätter med att säga att ting kan ha ”sann
social betydelse” (s. 235), och ”ett eget syfte” (s. 235) när de brukas och
involveras i sociala sammanhang.
Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är barns tidiga interaktion
i ständig förbindelse med kultur och historia. Interaktioner är inte styrda
av barns inre utvecklingsprocesser utan av de meningsskapande sammanhang de befinner sig i (Cushman, 1991). Resonemangen ovan visar på
olika sätt fram ett tidigt agentskap hos barn där barn skapar mening i sociala och materiella sammanhang (Cushman, 1991; Dahlberg et al., 2007;
Sommer, 2008; Stern & Nilsson, 2003). Barns tidiga språkande innebär
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att delta i såväl mellanmänskliga interaktioner, som i dialog med omgivande materiell miljö.

BARNS TIDIGA LITTERACITET
Uttrycket små barns litteracitet riktar ett särskilt intresse mot barns språkande och deltagande i en textorienterad kultur. Litteracitetsstudier handlar
om hur människor involveras i språkande och text i olika sammanhang.
Det är en forskningsinriktning som har vuxit fram ur en kritik mot ett
individcentrerat perspektiv på läs- och skrivlärande, där skriftspråk betraktats som en färdighet som ska övas in bit för bit (Barton, 2007; Gillen
& Hall, 2013; Street, 2003). I slutet av 60- talet började begreppet emergent
literacy, eller framväxande litteracitet, att användas som en reaktion mot tidigare synsätt då barns individuella läsprestationer var i centrum. Detta begrepp tillskrev de yngsta barnen en större kompetens och vidgade på så
sätt de tidigare mer utvecklingsinriktade synsätten. Genom begreppet synliggjordes samspel och sociala sammanhang som viktiga och avgörande
aspekter för barns läs- och skrivlärande (Barton, 2007). Som en följd av
detta kom forskningen att mer riktas mot platser, litteracitetspraktiker,
och sammanhang, litteracitetshändelser, där barn är involverade i möten
med text och tecken (Street, 2008). Inbyggt i begreppet framväxande litteracitet finns idén om en framåtriktning, det vill säga att all kommunikation
som barn deltar i har betydelse för formellt läsande och skrivande i framtiden. Begreppet autonomous models of literacy som kännetecknas av ett dekontextualiserat synsätt diskuterades i relation till ideologic models of literacy
där barns erfarenheter och meningsskapande bildar utgångspunkt för
undervisning (Gee, 2008; Street, 2003). Den kontextualiserade synen,
sammankopplingen mellan barns erfarenheter i specifika lokala och sociala praktiker och litteracitet har kommit att bli fokus i New Literacy Studies,
NLS. Inom NLS betraktas också barns spontana utforskande av ”how
the world operates” (Lankshear & Knobel, 2006, s.9) som viktiga delar av
tidig litteracitet.
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I denna avhandling kommer inriktningen Early Childhood Literacy, ECL
(Den tidiga barndomens litteracitet) att användas (Gillen & Hall, 2013).
Denna inriktning har vuxit fram ur New Literacy Studies, och tagit fasta
på litteracitet som social praktik utan primärt fokus på barns förmågor
eller kompetens (Pahl & Rowsell, 2006; Street, 2003). ECL riktas mot de
första åtta åren i barns liv och bidrar med ett här- och nu- perspektiv, där
vuxna och barn deltar i en ömsesidig växelverkan i litteracitetspraktiker
(Gillen & Hall, 2013). Det centrala inom ECL är hur barn språkar och
skapar mening i en textorienterad kultur, vilket också är centralt i Kress
(1997) multimodala perspektiv på små barns kommunikation. Båda dessa
perspektiv poängterar att barn är omgivna av tecken och symboler som
blir en del av deras tidiga språkande och meningsskapande. Gillen och
Hall (2013) poängterar att grundtankarna inom ECL är socialkonstruktionistiska vilket innebär en föränderlig syn på kunskap (se ovan). De uttrycker dessa grundtankar som föränderliga och öppna för att utvecklas
teoretiskt och metodologiskt
of contestation, innovation and reconceptualization and one that
has become and continues to be susceptible to the scrutiny of a
wide range of theoretical and methodological positions. It is not a
concept that has finished evolving, nor will it ever do so. As a
position it recognizes that it is a social construct and as such will
never achieve fixity. (ibid. s. 13)

Inom denna inriktning uttrycks alltså barns deltagande i litteracitet som
ett tillstånd, vilket är en viktig utgångspunkt i forskning som ser processer
här och nu som viktiga. Inom såväl ECL som de multimodala perspektiv
på språkande som presenteras nedan ses språkande och meningsskapande
som sociala processer (Kress, 1997, 2010; Pahl & Rowsell, 2006).
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BARNS MULTIMODALA SPRÅKANDE
Multimodalt språkande belyser hur barn skapar mening genom olika teckensystem, som exempelvis ord, gester, blickar, färger, former, bilder, eller
materiella resurser (Barton, 2007; Kress, 2010; Selander & Kress, 2010;
Rowe, 2012). Perspektivet som används i avhandlingen är inspirerat av
socialsemiotiska (Flewitt, 2008; Halliday, 1978; Kress, 1997, 2010) och
sociokulturella perspektiv (Barton, 2007; Liberg, 2007; Vygotskij, 1995).
Människor, i alla åldrar, är multimodala i sin kommunikation med
varandra. I avsnittet nedan beskrivs inledningsvis vad som utmärker multimodalt språkande för vuxna. Sedan beskrivs vad som är speciellt för
barns multimodala språkande. Språkande beskrevs tidigare (s.15) som
handlingar, interaktioner och kommunikativa projekt, där människor formar och förhandlar mening. Genom att fokusera på multimodalitet i
språkande skulle citatet ”relating to and interacting with others” (Linell, 2005,
s.42) kunna få följande tillägg: att vara och bli till i världen genom att
relatera till andra och andra ting genom och i en mängd olika resurser och
teckensystem.
Människans meningsskapande är centralt i multimodala perspektiv på
språkande. En grundtanke är att meningsskapande handlar om hur människor tolkar och skapar tecken, och att detta är något vi ständigt gör i
vardagen. När vi exempelvis korsar en väg tolkar vi en mängd visuella
tecken med blicken, vi ser efter färgen på trafikljus, vi ser oss om efter
fordon och vi söker efter en förares blick och kanske en gest som visar
att vi kan passera. I samma situation tolkar vi auditivt, genom att lyssna
efter ljud från fordon. Är det kallt och isigt ute kan vi också med våra
kroppar tolka väglag och göra val att korsa vägen extra försiktigt. Dessa
tolkningar görs ofta omedvetet och är en naturlig del av människors vardag. Genom att tolka hur de visuella, auditiva och kroppsliga tecknen interagerar, som beskrivits ovan, blir en situation som att korsa en väg en
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kommunikativ händelse. Kommunikationen grundas på en komplex interaktion mellan olika teckensystem som är centrala för människors meningsskapande (Goodwin, 2000; Kress, 2010). Små barn, som ännu inte
är aktiva i verbalt språkande, är särskilt aktiva i kroppsligt språkande, där
gester tillsammans med andra materiella resurser har stor betydelse i deras
processer av meningsskapande (Kress, 1997; Liberg, 2007). En viktig poäng i ett multimodalt språkande är alltså att de tecken vi använder i vårt
språkande även kan bestå av materiella resurser. En konsekvens av detta
blir att olika sammanhang där vi språkar, som exemeplvis vid övergångsstället, kan betraktas som tredimensionella texter. Dessa sammanhang,
eller tredimensionella texter, konstureras av människors användning av
olika teckensystem.
Teckensystem är diskursiva, socialt och historiskt konstruerade, vilket exempelvis kan innebära att en kroppslig gest bär olika mening i olika kulturer. Vidare bär teckensystem på olika meningspotentialer där exempelvis skrift kännetecknas av att det blir möjligt för tolkning långt efter att
skriften producerades till skillnad från gester som är endast möjliga att
tolka, eller studera, i den situation de utförs (Barton, 2007; Kress, 2010).
Det finns även meningspotentialer i materiella resurser, dessa åsyftar designen och de kulturella aspekterna av en resurs. En pall är exempelvis i
vår kultur utformad för handlingen att sitta på. Begreppet ”affordance”,
som det används i detta perspektiv hänsyftar på vilka möjligheter som framträder i användningen av olika teckensystem och materiella resurser
(Kress, 2010). Det handlar här om hur barn använder materiella resurser,
utanför den ursprunliga designen och de kulturella möjlighetsvillkoren för
sitt eget meningsskapande. Om ett barn gömmer sig under en pall, ligger
pallens möjligheter i dess egenskap att låta sig användas som koja. Barnet
har då varit involverat i semiotiskt arbete och där de tecken, kanske hålrummet, som pallen erbjuder har transformerats till en koja i en teckenskapande aktivitet.
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The study of modes in multimodal social semiotics focuses on the
material, the specific, the making of signs now, in this environment for
this occasion. In its focus on the material it also focuses on the
bodilyness of those who make and remake signs in constant semiotic (inter)action. It represents a move away from high abstraction
to the specific, the material; from the mentalistic to the bodily.
(Kress, 2010, s. 13)

Olika tecken är i förbindelse med, och interagerar med varandra. För små
barn som uttrycker sig med kroppsliga teckensystem, kan detta innebära
att de använder ljud för att förstärka och ackompanjera händelser som
exempelvis när de gungar (Flewitt, 2008). Små barn är i ett multimodalt
språkande upptagna av att utforska och meddela sig på många olika sätt.
De kan exempelvis sjunga fram sitt görande i leksituationer eller tala fram
sitt tecknande med penna och papper. Enligt Vygotskij (1995) är detta ett
synkretiskt skapande där sjunga och rita för ett litet barn är en och samma
meningsfulla lekprocess. Han menar att synkretiskt skapande är när små
barn använder sig av och förenar olika konstformer, exempelvis sång och
tecknande, i sina handlingar. Dessa handlingar är lek och ”ett språkligt
skapande som är nödvändigt och förståeligt för barnen själva” (s. 82).
Olika teckensystem som barn använder sig av separeras från varandra i
takt med att barn växer.
I en multimodal syn på språkande riktas intresset mer mot semiotiska
aspekter, växelverkan och transformation mellan teckensystem och barns
motiv och intressen för att använda och skapa tecken (Kress, 1997; 2010).
När ett litet barn upprepade gånger låter en sked träffa en bordsskiva, kan
det ur ett multimodalt synsätt förstås som ett teckengörande där barnen
aktivt gör ljud, lyssnar, tolkar och gör ett nytt ljud. Kress (1997) menar att
små barns utforskande och prövande av materiella tecken och resurser är
en form av berättande. Han menar att det är ett piktografiskt skrivande, ett
berättande med kropp och tredimensionellt material, och han framhåller
att: ”The point is that children starts as pictographers: they have an idea
– loosely speaking – and they look for some concrete physical form of its
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expression” (s. 83). Det piktografiska skrivandet är en idé som manifesteras, i detta fall små barns idéer som får gestalt av fysiskt material. Stolar,
som små barn i förskolan gärna ställer i rad, är ett sådant exempel. Om
fyra barn ställer stolar i rad efter varandra kan detta vara en gemensam
idé, men det kan också vara fyra individuella idéer som barn interagerar
kring i ett kollektivt görande. Idéerna kan då handla om: i) att åka buss,
ii) att åka till mormor, iii) att vilja vara med de andra tre och/eller iv) att
klättra upp på stolen. Det som går att observera i barnens görande är att
de drar och kånkar på stolar, klättrar på stolen och någon kanske berättar
verbalt om sitt görande. Det piktografiska skrivandet i denna händelse är
att barn transformerar sina idéer till olika berättelser där materialet är semiotiska representationer av ett eller flera innehåll. Skillnaden mellan piktografiskt skrivande och alfabetiskt skrivande är enligt Kress (1997) att
det piktografiska skrivandet är transkriberingar av idéer, medan det alfabetiska skrivandet är transkriberingar av ljud.
Gemensamt för Kress (1997) beskrivning av små barns piktografiska skrivande och Vygotskijs (1995) texter om små barns synkretiska skapande
är att de handlar om små barns språkande handlingar, där fysiskt material
tillsammans med tidigare erfarenheter ger barnen idéer. Vygotskij menar
att det är de yttre villkoren som ”bestämmer det material som fantasin
arbetar med” (s. 36) och Kress (1997) menar att barn använder ”what is
to hand” (s. 29) i sitt meningsskapande. Medan Kress (1997) har kommunikation och meningsskapande som utgångspunkt i sitt resonemang om
små barns piktografiska skrivande relaterar Vygotskij (1995) barns synkretiska skapande lek, fantasi och kreativitet.
Kroppslig interaktion är en viktig del i små barns språkande då barns gester är gestaltningar av intressen och yttranden där meningen finns i rörelserna. Flewitt (2008) menar att barn ”uses body movements to act out the
processes” (s. 134). Gester möjliggör för vidare meningsskapande än ver-
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balt språkande, och kännetecknas av att de har särskilda meningspotentialer (Goodwin, 2000; Rowe, 2012). Det är möjligt att exempelvis skapa
mening genom att visa höjd eller storlek. Flewitt (2008) förklarar att gester
styrs av rymd till skillnad från verbalt språk som är sekventiellt styrt, och
att gester ofta hör samman med andra teckensystem i barns språkande.
Liberg (2007) menar att ”Varje gestaltning, varje yttrande, bygger på och
stödjer på så sätt en annan gestaltning, ett annat yttrande. Det ena yttrandet länkar in i det andra. Olika meningsskapande sammanhang bygger på
samma sätt på varandra” (s. 9). Det är genom multimodala perspektiv på
barns språkande som denna avhandling studerar hur små barns språkande
och meningsskapande görs i interaktion med andra barn och teknologi.

SOCIOMATERIELLA PERSPEKTIV PÅ SPRÅKANDE
Den övergripande teoretiska utgångspunkten för avhandlingen och för
synen på små barns litteracitet och språkande är att kunskap skapas genom människors språkande och interaktiva handlingar (Burr, 2003; Dahlberg et al. 2007). Det multimodala perspektivet på språkande som presenterats ovan har synliggjort sociala och materiella teckensystem som
centrala aspekter av små barns meningsskapande.
För att kunna föra in de studier i avhandlingen som fokuserar på hur små
barns språkande och meningsskapande görs i relation till teknologi har
dock behovet av att problematisera innebörden av det sociala i socialkonstruktionismen uppstått. Det finns två huvudsakliga motiv till denna problematisering. Den första är att teknologi ibland visar sig föregå och styra,
barns språkande och teckenskapande. Det andra motivet är att studien är
öppen för nya perspektiv, och om idén med socialkonstruktionismen var
att den var ”wonderfully liberating" (Hacking, 1999, s. 2) borde perspektivet tillåta en kritisk blick mot sig själv.
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En alltmer välgrundad kritik riktas mot den språkliga vändning som har
diskuterats tidigare. Kritiken riktas mot att språk, som ansågs vara en befrielse från tidigare universella förklaringar nu istället blir till en ny universell förklaring. Hultman (2011a) förklarar att kritiken handlar om att
”Språket och kulturen har blivit det nya centrala ”jätte”subjektet och fungerar allt för ofta som en utgångspunkt som kan förklara allt annat” (s. 8).
Intresset har, enligt denna kritik, varit svalt för naturliga och materiella
fenomen, vilka har blivit viktiga på nytt i takt med att samhället förändras.
Hultman (2011b), som studerat hur materiella ting är med och bestämmer
barns villkor i förskolan, betonar att ”Det är i möten med andra aktörer,
mänskliga såväl som ickemänskliga, som intentioner uppstår” (s. 162). Hon problematiserar också begreppet intention som vanligtvis relaterar som tillhörande och format av en enskild individ, och menar att intentioner skapas i
nätverk med många olika aktörer.
I studier rörande teknologi i institutionella sammanhang som i förskolan,
har det saknats nya, innovativa och vetenskapliga angreppssätt för att få
svar på frågor där teknologin inte endast blir ett underordnat verktyg för lärande och meningsskapande (Sørensen, 2009). Teknologin är deltagande
i sig, och inte bara underordnad människan till skillnad mot artefakter
som är underordnade människans intentioner (Säljö, 2000; Sørensen,
2009). I den framväxande kritiken mot språk och människocentrering i
socialkonstruktionismen benämns detta som ”den materiella vändningen” (Åsberg, Hultman, & Lee, 2012, s. 32). Detta materiella tillägg,
och intresset för fakticitet finns inom olika områden som exempelvis
feminism, biologi, fysik och studier rörande teknologi (Barad, 2007;
Latour, 1987, 2005). De har ett gemensamt intresse för ”hur det materiella
och det diskursiva gemensamt arrangerar, rekonfigurerar och rekonfigureras
av alla mänskliga och icke-mänskliga aktörer” (Åsberg et al. 2012, s. 33).
Det materiella tillägget innebär inte en tillbakagång till essentialismen som
var kritiserad av socialkonstruktionismen i den språkliga vändningen (se
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sid 16). Det handlar istället om att ställa hur-frågor om av vad som händer
när vi ser världen som både språklig och materiell samtidigt.
För att kunna reda ut hur barns språkande och meningsskapande görs i
interaktion med andra barn och med teknologi blir materiella resurser i
denna avhandling deltagande aktörer i den sociala konstruktionen av
verkligheten – ett sociomateriellt synsätt (Latour, 2005; Åsberg et al.,
2012). Konsekvenserna blir att material inkluderas med agentskap, i språkande, i interaktioner och i processer av meningsskapande. Ingen av aktörerna kan sägas vara i ett absolut centrum i interaktionen, vilket betyder
att ”de ingående aktörerna samutvecklas […] en aktör som en relation
kan vara både mänsklig och icke-mänsklig, social och naturlig” (Lee, 2012,
s. 147). En viktig poäng är att avhandlingen inte lämnar den sociala utgångspunkten, utan även inkluderar fysiskt material. Latour (2005) menar
att allt som påverkar interaktioner och som får saker att hända, är aktörer.
Det vill säga att såväl verbal språk och gester som omgivande material har
en egen agens i människors meningsskapande. I multimodala perspektiv
på språkande förknippas begrepp som se och tolka till människor, medan
det sociomateriella tillägget förskjuter dessa begrepp till att samtidigt bli
materiella. Detta tillägg hjälper till att förstå att när barnen interagerar med
en interaktiv tavla handlar detta samtidigt om att tavlan interagerar med
barnen och tolkar deras handlingar. Latour (2005) menat att ”anything
that does modify a state of affairs by making a difference is an actor” (s.
71). I de mer socialt inriktade utgångspunkterna ovan betraktas materiella
resurser som verktyg för människors språkande, lärande och meningsskapande, det vill säga människan blir aktören (Bakhtin, 1981; Kress, 1997,
2010; Linell, 2005, 2011; Vygotskij, 1978, 1995). Det citat som varit
centralt för språkande har nu expanderats från ”relating to and interacting
with others, of being (or becoming) in the world” (Linell, 2005, s. 42) med ett
multimodalt tillägg: att vara och bli till i världen genom att relatera till
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andra och andra ting, genom och i en mängd olika resurser och teckensystem. Det är en syn på språkande där andra, det sociala, och andra ting,
det materiella, är samproducerande aktörer i språkande. Att vara i världen
handlar då också om att världen är i ”mig”. Detta teoretiska perspektiv
återfinns även inom litteracitetsforskningen hos exempelvis Burnett, Merchant, Pahl och Rowsell (2014) som menar att
Texts must always be received within a material world and so literacy
practices can be understood as materially situated, that is, connected to
the material culture of the surroundings in which they occur […] literacies
need to be understood as linked to things. Texts are ‘thing-like’ as they
are manifested in material forms; they are represented within things. (s.97)

I denna avhandling tas även hänsyn tas till ett sociomateriellt synsätt då
teknologin i sig själv får saker att hända med barnen och med språkandet.
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TIDIGARE FORSKNING
Den första delen i detta avsnitt beskriver tidigare forskning om små barn
i förskolan, tidig litteracitet i förskolan och förskolan som bokpraktik.
Den andra delen tar upp forskning om barns bruk av teknologi i förskolan. Den forskning som presenteras är till stor del skandinaviska studier
om små barn i förskola. Anledningen till detta är att det ligger nära denna
avhandlings kontext. Dessutom deltar inte barn under tre år i en statlig
allmän förskoleverksamhet på samma sätt utanför Skandinavien.

FÖRSKOLAN SOM PRAKTIK FÖR SMÅ BARNS
VARDAGSLIV, LÄRANDE OCH UTFORSKANDE
Marita Lindahls (1995) studie, Inlärning och erfarande: Ettåringars möte med
förskolans värld, blev en betydelsefull utgångspunkt för pedagogisk småbarnsforskning i Skandinavien. Studien hade en fenomenografisk utgångpunkt och beskrev hur små barn erfar och lär i förskolan. Resultatet visar
hur små barns upplevda värld avspeglas i deras handlingar och hur de
ständigt orienterar sig mot nya intryck i ett dynamiskt agerande. Hon menar vidare att små barn visar förståelse för begreppsinnebörder genom
sina handlingar långt innan de talar om dem. Lindahls studie har sedan
följts av fler studier med fokus på små barns vardagsliv och lärande i skandinaviska förskolor (Björklund, C., 2007; Björklund, E., 2008; Engdahl,
2011; Løkken, 2000, 2009; Olsson, 2009; Ødegaard, 2007). Studierna behandlar exempelvis barns tidiga lärande och erövrande av matematik och
litteracitet (Björklund, C., 2007; Björklund, E., 2008; Thuresson, 2013).
Andra fokus har varit etik, kommunikation, meningsskapande, delaktighet, experimenterande och interaktion (Emilson, 2008; Johansson, 1999,
2003; Løkken, 2000; Michélsen, 2004; Olsson, 2009; Ødegaard, 2007).
Dessa studier visar på små barns agens i samspel, det vill säga att de själva
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tar initiativ och interagerar med kroppen i förhållande till olika intressen,
begär och värden. Studierna visar också att små barns matematiska och
språkliga lärprocesser är en del av deras utforskande av sig själva i omvärlden. C. Björklund (2007) menar exempelvis att små barn använder
matematiska begrepp för att skapa struktur och förstå olika situationer
och andra människors handlingar. Detta innebär att matematiska begrepp
blir en del av små barns intresse för att kommunicera och delta i sociala
sammanhang. Avsikten med Olssons (2009) studie var att konstruera ett
problem rörande ”hur man i förskolan kan arbeta med rörelse och experimenterande i subjektivitet och lärande i förskolans praktik och forskning” (s. 48). Studien utforskar detta genom olika exempel, bland annat
ett projektarbete som handlade om hur en grupp barn under två år utforskar en overheadapparat på en förskola. Olsson skriver:
I alla exempel kan vi se att barnen är mest intresserade av läckor. Allt som
är välkänt är av mindre intresse. De experimenterar och det gör de kollektivt, försjunkna i materialet och de problem som de konstruerar. Vi
kan se hur de behandlar mening som en pågående produktion som är
intimt förknippad med icke mening och hur de föredrar att dröja sig kvar
i problemkonstruktionsprocessen. På det viset fokuserar de mera på läroprocessen än på målet eller kunskapen som ska uppnås. (s.188)

Flera studier berör alltså små barns meningsskapande och språkande även
om det huvudsakliga forskningsintresset riktas mot något annat område.
Generellt sett har förskolans arbete med barns språk haft hög kvalité
(Skolverket, 2011). Det finns också enligt Vatnes och Gjems (2014) studie, som fokuserar förskollärares egna värderingar av arbete med språk i
förskolan, en tendens till att arbetslag i förskolan lägger större vikt vid att
arbeta med barns språk ju längre yrkeserfarenhet de har. Förskolepersonals värderingar och beskrivningar av sin roll och sitt arbetssätt är en del
av förutsättningarna för barns språkande i förskolan vilket också fram-
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hålls av Eik (2014) som har studerat professionsspråket i förskolan. Hennes etnografiska studie som är genomförd i norsk förskola visar hur nyutbildade förskollärare anpassar sitt nyvunna yrkesspråk till samtalstonen
i de arbetslag som de börjar arbeta i. En konsekvens av detta är att det
blir svårare för förskollärare att djupa analyser av sin verksamhet när teoretiska begrepp byts ut mot vardagsspråk.

SMÅ BARNS LITTERACITET I FÖRSKOLAN
E. Björklunds (2008) och Thuressons (2013) studier undersöker de yngsta
förskolebarnens litteracitet och kommunikation i förskolan och ligger
därmed nära forskningsintresset i denna avhandling. Björklunds studie
syftade till att ”vinna kunskap om hur litteracitet erövras och uttrycks
bland de yngsta barnen i förskolan” (s. 29) samt att undersöka hur detta
kan ”förstås i en social, kulturell och historisk kontext” (s. 29). Studien
knyter an till sociokulturell teoribildning och ett vidgat synsätt på litteracitet i tidig barndom (ECL). Resultaten visar hur barn med berättande,
läsande och skrivande i fokus deltar i och skapar litteracitetshändelser och
litteracitetspraktiker. Björklund (2008) menar att detta är två former av
litteracitet där barnen prövar ”möjligheter och gränser i interaktioner med
varandra och bidrar till återskapande och till skapande av något nytt” (s.
92). Barnen provar, återskapar och skapar genom att verbalt sätta ord på
sina handlingar och genom att upprepa detta. De gör detta genom kroppsliga läs- och skrivhandlingar. Läs- och skrivhandlingarna innebär sig genom att barnen exempelvis hämtar böcker, pekar i boken, vänder blad,
nickar, samt stänger boken och säger slut. Björklund hänvisar till Austins
(1976) begrepp performativitet och poängterar att när barnen sätter ord på
sina handlingar gör de det i presens, ’titta, jag läser’. Handlingen skiljs inte
från uttrycket, en performativ sats. Detta till skillnad mot lekspråket när barn
markerar att lek pågår i preteritum, exempelvis, ’då sa jag’ (Björk-Willén,
2012; Olofsson, 2003; Åm, 1993). Detta innebär att om små barn säger
att de läser och skriver då leker de inte läsare och skrivare utan de läser
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och skriver. En annan aspekt är att barns provande, återskapande och
skapande av litteracitet sker genom att de prövar möjligheter och gränser
i interaktion med andra barn och miljön. Detta betyder att prövande och
utforskande av möjligheter och gränser bör lyftas fram som aspekter av
tidig litteracitet. Dahlberg, Olsson och Theorell (2013) ansluter sig till
detta perspektiv, då de menar att barns experimenterande och kreativa
produktion av skriftspråkliga tecken är en del av deras meningsskapande
i samhällets förändrade kunskapsproduktion. Målet med deras projekt,
Det Magiska Språket – små barns relationer till språket, läsande och skrivande i en
globaliserad värld (Dahlberg, et al. 2013) var att skapa teoretisk och didaktisk
förståelse av små barns relationer till språk, läsande och skrivande. Projektet, som delvis inspirerats av Kress (1997) multimodala perspektiv på
barns språkande, bekräftar vikten av att ta tillvara barns egna språkliga
strategier i iscensättningen av förskolans språkliga miljö. Studien ger olika
exempel på hur små barn är ständigt upptagna av att producera fonologiska och visuella tecken kopplat till deras känslor, och att små barn ”är i
färd att laborera med den lingvistiska problematik som rör representationen mellan grafem (bilden) och fonem (ljudet)” (Dahlberg, et al. 2013
s. 65).
Thuressons (2013) studie handlar om hur små barn kommunicerar om
bilder och olika medier i förskolan. Syftet är att ”belysa yngre
förskolebarns literacy med fokus på kommunikation om bilder i olika
medier och kommunikationssammanhang” (s.7). Frågeställningarna är
vilka meningsskapanden som erbjuds och hur barn använder sin kropp
för att skapa mening. Studien har en etnografisk ansats med
videoinspelade observationer. Den tar sin utgångspunkt i ett multimodalt
perspektiv på barns kommunikation med stöd av Kress (2010). Resultatet
visar att barn genom sitt kroppsliga deltagande visar intresse för bilders
betydelse oberoende av vilket medium bilderna presenteras i. Thuresson
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poängterar också, mot bakgrund av sin analys, vikten av att vuxna
kommunicerar med kroppsliga resurser i förskolan.
Den forskning som hittills omnämnts har det gemensamt att den rör de
yngsta förskolebarnen. Även Simonsson (2004) behandlar i studie, Bilderboken i förskolan : en utgångspunkt för samspel , förskolan som litteracitetspraktik. Barnen i Simonssons studie var fyra år när studien påbörjades. Studien
syftar till att skapa kunskap om bilderböckers användning och plats i förskolan utifrån begrepp som kulturell produktion och reproduktion. Även
bilderböckernas funktion som medium för förskolebarn att förstå sig
själva och sin omvärld behandlades. Studien visar att barn är aktiva
bokanvändare i förskolans vardag och att de använder böcker på varierat
sätt. Dessutom visar den att bokanvändning är en social aktivitet. Boken,
eller mer specifikt bilderna i boken, utgör en kontaktyta och initierar samspel och lek mellan barnen. Bokaktiviteter, som är organiserade av pedagogerna, blir också stunder av omsorg. Barnen erbjuds böcker under vilan
och en del barn använder detta till att skapa sig egna läsbubblor, ”i den
kollektiva miljön som förskolan utgör” (Simonsson, 2004, s. 197). Bokanvändningens sociala dimensioner handlar också om hur barn sätter gränser för kamrater. De kan exempelvis göra motstånd i planerade boksituationer genom att inte inta en lyssnande position. Små barn är enligt
ovanstående studier litterata, det vill säga att de aktivt deltar i litteracitetshändelser med en syn på sig själva som läsare och skrivare. Detta gör de
genom att återupprepa konkreta läshandlingar och genom att utforska sociala gränser och möjligheter.

TEKNOLOGI I FÖRSKOLAN
Skandinaviska studier som har fokus på interaktion mellan barn och teknologi, datorer, datorplattor och interaktiva tavlor i förskolan lyfts fram i
detta avsnitt. Studierna har sociokulturella och socialkonstruktionistiska

50
50

utgångspunkter. Två av studierna är genomförda på förskolor med små
barn.

BARNS ANVÄNDNING AV DATORER I FÖRSKOLAN - ETT
DILEMMA
Ljung-Djärf (2004) har studerat datoranvändandets praktik i förskolan,
med avsikt att diskutera vilket meningsskapande som erbjuds när datorn
används i förskolan. Studien, som består av videoobservationer och intervjuer visar motsättningar i hur pedagoger framställer datoranvändande
i förskolan. Datoranvändningen beskrivs som viktig ur ett framtidsperspektiv, samtidigt som den beskrivs som riskfylld. Dessa motsättningar påverkar hur datoranvändandet organiseras på förskolan: datorn används på
tid som inte är reserverad för andra mer ”viktiga” aktiviteter som exempelvis samling eller femårsgrupp. Det har också kommit att upprättas regelsystem kring vem som ska få tillgång datorn, hur länge och vad som
ska användas. Dessa resultat överensstämmer med Jernes (2013) studie
som syftar till att beskriva, analysera och problematisera samspelsprocesser i digitala förskolekontexter. Enligt en av förskollärarna i hennes studie
är det ett dilemma att: å ena sidan behöver barn digital kompetens och å
andra sidan finns en osäkerhet om hur datorer påverkar barns lärande och
utveckling. Hon uttrycker detta med frågan ”er det bra, eller?”(s.74).
Detta uttalande, menar Jernes, reflekterar en önskan om mer kunskap om
digitala verktyg i förskolan. Resultatet visar flera spänningsfält som enligt
Jernes handlar om barns fria användning av datorn gentemot reglerad datortid.
Förskollärarna befinner sig i dilemman mellan uppdraget målrelationellt
lärande och barns fria utforskande i förskolan. De spänningsfält som rör
barns datoranvändning beksriver hon som inklusion gentemot exklusion.
Hon menar att en grupp barns användning av datorn kan se ut som ett
inkluderande samspel, men att det i sjäva verket är ett eller två barn som
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använder datorn, medan de andra är åskådare. De dilemman som framkommer i studierna ovan berör barns samspel när de använder teknologi,
förskollärarnas syn på barns lärande och förskolans styrande dokument.
Att förskollärarna är närvarande och har ett medvetet förhållningssätt
framhålls som viktigt för såväl barns samvaro som för deras lärandeprocesser.

BARNS ANVÄNDNING AV DATORER OCH TEKNOLOGI
SOM BRO MELLAN BARNS EGNA TECKENVÄRLDAR OCH
FÖRSKOLA
Klerfelt (2007) har studerat hur barn och pedagoger i svensk förskola,
fritidshem och skola gemensamt skapar berättelser med datorn som verktyg. Studien syftade till ”att beskriva, analysera och problematisera hur
mötet mellan institution och mediakultur gestaltas i barns och pedagogers
interaktion” (s. 18). Forskningsfrågorna riktades mot interaktiva processer när barn och pedagoger möts och skapar berättelser, hur det verbala
och gestikulära samspelet ser ut samt vad barnen kommunicerar i multimodala produktioner. Studien understryker hur pedagogiska praktiker ger
barn och pedagoger handlingsmöjligheter och där finns också ett intresse
för hur pedagogiska praktiker förändras (Klerfelt, 2004, 2007). Resultatet
visar att barns skapande av berättelser innebär ett deltagande i en ständigt
pågående dialog i den pedagogiska praktiken. Att berätta sagor med datorn i förskolan bidrar också till att barnen förhandlar med pedagogerna
och ”skaffar sig möjligheter att använda element ur mediakulturer utanför
förskolan” (Klerfelt, 2007, s. 94). Vidare visar studien hur pedagogers
gestik påverkas och förändras beroende på vilket medium de använder
när de gör sagor och att barns bildberättelser relaterar till omgivande dataspelsvärldar. Sammanfattningsvis visar studien hur barn och pedagoger
bygger nya broar mellan mediakultur och pedagogiska praktiker och hur
barnen genom detta kan bli aktiva medkonstruktörer av kultur i sin egen
praktik.
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Utifrån en videostudie av förskolebarns datorspelande som estetisk praktik och informellt lärande belyser Björk-Willén (2011) barns samspel och
positionsarbete framför datorn. Hon lyfter även fram vilket agentskap datorspelet kan tillskrivas, och hur barnens tidigare erfarenheter införlivas i
datorspelandet. Hon menar att barns positioneringar gentemot varandra,
läraren eller spelkaraktären produceras intra-aktivt utifrån såväl ”materiella (datorspelet, musen etc.) som diskursiva (språk, kultur gester, blickar
etc.) praktiker” (s. 90). I en annan studie (Björk-Willén & Aronsson, 2014)
framgår hur barns datorspelande kan ha olika grader av ”play immersion”
(s. 321). Detta tar sig uttryck i att barnen svarar på spelkaraktärernas uppmaningar genom att de utför kroppsliga handlingar vid datorn, återanvänder karaktärernas uttryck eller svarar dem som om de varit ”verkliga”.
Analysen visar att dessa olika grader av animation inte enbart beror på
spelets mekanismer, utan också påverkas av barns sociala samspel framför
datorn.
I syfte att få kunskap om barns meningsskapande när de gör multimodala
medieproduktioner med digital teknologi har Letnes (2014) genomfört ett
formativt forskningsprojekt i en förskola i Norge. Vidare syftade studien
till ökad kunskap om hur barns arbete med multimodal medieproduktion
kan ”legge til rette for barnas digitale dannelse” (s.11). Studien visar hur
barn skapar mening i olika moment och Letnes beskriver detta som situerat meningsskapande. Hon menar att det situerade meningsskapandet,
som sker i fler praktiska moment, bidrar till att ”verden blir synlig for
barnet” (s. 234) samtidigt som barnet blir ”synlig for verden” (s. 234).

SMÅ BARNS INTERAKTION MED DATORPLATTOR
Nilsen (2014) har med sociokulturell inramning studerat barns användning av datorplattor i förskolan. Syftet var att ”bidra med nya kunskaper
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om vad datorplattor används till av barn och lärare i en svensk förskola”
(s. 10). Frågeställningarna var vilka typer av aktiviteter som utvecklas och
hur barn och lärare deltar i aktiviteter i anslutning till datorplattor. Vidare
frågeställningar var hur datorplattor används i förskolan och vilket lärande som blir möjligt. Nilsen har gjort videoobservationer på två förskoleavdelningar, varav en småbarnsavdelning, och analyserat dessa med interaktionsanalys. Resultatet visar att en mängd olika aktiviteter förekommer i anslutning till datorplattor och att olikheter i aktiviteter till viss del
beror på barnens ålder. För de yngsta barnen handlade aktiviteterna om
introduktion för teknologi, och exempelvis utforska ”dra och släppa”tekniken. För de äldre barnen var aktiviteterna mer relaterade till målområden som språk och matematiska aktiviteter. Såväl barninitierade aktiviteter som lärarinitierade aktiviteter förekommer i Nilsens material. Analysen av interaktionen i studien visar en diskrepans mellan barns och lärares avsikter i aktiviteter i anslutning till datorplattor. Barnen kunde
komma fram till egna idéer om hur de kunde använda en applikation genom ”dra och släppa”-teknik, vilket lärarna bemötte genom att ge andra
instruktioner, som till exempel att söka efter visuella eller auditiva samband på skärmen. Barnens egna utforskande av ”dra och släppa utifrån
egen systematik” påverkades av lärarnas styrning.
Kjällander och Moinian (2014) har studerat barns användning av datorplattor och dess applikationer i förskolan i relation till meningsskapande,
transformationsprocesser och lek. Resultatet visar hur barnen gör sina
egna meningar av applikationerna. De finner sina egna system och kommer fram till egna idéer, utifrån de modaliteter som erbjuds i applikationerna. Detta ligger i linje med resultaten i Nilsens (2014) studie. Kjällander
och Monian (2014) visar hur små barn främst interagerar med auditiva
teckensystem, detta till skillnad från de äldre förskolebarnen som främst
interagerar med visuella effekter i olika applikationer. De yngsta barnen
svarar på dessa auditiva effekter genom att använda olika ljud. Resultaten
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som framkommit i Nilsens (2014) och Kjällanders och Moinians (2014)
studier är av särskilt intresse för denna avhandling då de visar att små
barns interaktion med teknologi i förskolan skiljer sig från de äldre barnens.

INTERAKTIVA TAVLOR I FÖRSKOLA OCH SKOLA
Då forskning direkt knuten till interaktiva skrivtavlor i förskolan ännu är
begränsad, omnämns nedan även några studier och rapporter genomförda i skolsammanhang. Dessa studier beskriver hur interaktiva skrivtavlor fungerar som kommunikativt och pedagogiskt verktyg i förskola
och skola (Gillen, Staarman, Littleton, Mercer, & Twiner, 2007; Morgan,
2010; Terreni, 2011). Studierna har också varit riktade mot förskolebarns
och äldre skolelevers färdigheter kring ett kunskapsinnehåll då de använder en interaktiv skrivtavla (K, Goodwin, 2008; Mc Manis & Gunnevig,
2012; Moss, Jewitt, Levaaic, Armstrong, Cardini & Castle, 2007). Forskningen visar att det finns tekniska förutsättningar och potential i en interaktiv skrivtavla som gör det möjligt att följa barns avancerade och komplexa resonemang i exempelvis matematiska lärprocesser. Däremot garanterar inte en interaktiv skrivtavla i sig själv en mer kvalitativ lärandemiljö eller att barns lärande blir mer effektivt. Den norska slutrapporten
(Egeberg, Hatlevik, Wolner, Dalaaker & Petterson, 2011) från ett skolprojekt där användningen av interaktiva skrivtavlor studerats visar exempelvis att användningen av interaktiva skrivtavlor har haft stora likheter
med traditionell undervisning, det vill säga undervisning som också kan
utföras utan en interaktiv skrivtavla (Egeberg et al., 2011). Ett annat nordiskt skolprojekt (Hashemi, 2011) syftade till att studera elevers lärande
samt undersöka och implementera lärares metoder då de använde digital
media. Detta projekt beskriver, till skillnad mot Egeberg et al. (2011), hur
lärare genom att använda en interaktiv skrivtavla succesivt ändrar sitt arbetssätt mot en mer IKT - orienterad praktik där elever mer och mer
aktivt deltar och kommunicerar med varandra och den interaktiva tavlan.
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Studiernas resultat visar på vikten av att belysa både lärarnas kompetens
och förhållningssätt och mjukvarans utformning. Detta framhålls även i
Sandviks (2012) studie om användning av interaktiv skrivtavla i förskolan.
I denna studie poängteras att förskollärarnas kompetens och förhållningssätt är av stor betydelse för vilka aktiviteter, samtal och interaktioner som
kan uppstå. I studien diskuteras även betydelsen av den mjukvara som
används i relation till förskollärarens förhållningssätt. Sandviks slutsats är
att användning av interaktiva skrivtavlor kan främja barns utveckling av
litteracitet, språkande och flerspråkighet, om de används på ett medvetet
sätt. Vad avser mjukvara föreslår Mc Manis och Gunnevi (2012) i sin diskussion om kriterer för användning av teknologi i förskolan att lärare bör
använda ett bedömningsunderlag som synliggör hur mjukvaran uppfyller
förutbestämda pedagogiska kriterier, för att på så vis kunna säkra barns
utvecklings - och lärandeprocesser i användningen av en interaktiv skrivtavla.

TIDIGARE FORSKNING I SAMMANDRAG
Ovanstående forskningsgenomgång visar att små barns lärande innebär
sociala processer där de målmedvetet prövar och omprövar sina förståelser i interaktion med varandra. Detta visas i studier oavsett om forskningen har ett matematiskt eller språkligt intresse, eller om det handlar
om teknologi. De små barnen skapar och förhåller sig aktivt till nya problem för att hela tiden få vara del av ett flöde. Den forskning som berör
användning av teknologi i förskolan visar att det finns ett spänningsfält i
förskollärarnas syn på och kompetens kring hur teknologi kan användas i
förskolan. Forskningen visar vidare att barn relaterar till sina egna erfarenheter när de använder teknologi, vilket kan bygga broar mellan barns
egna erfarenheter och förskolans pedagogiska verksamhet. Hur förskollärarna bemöter barns interaktion med teknologi framhålls som betydelsefullt för om aktiviteterna blir meningsfulla. Två av ovanstående studier

56
56

(Kjällander & Moinian, 2014; Nilsen, 2014) visar hur små barns interaktion med teknologi utmärker sig i förhållande till äldre barns. Utmärkande
för hur små barn interagerar med teknologi är att de utforskar teknologiska funktioner och visar intresse för att interagera med ljuden i olika
applikationer.
Gemensamt för den forskning kring teknologi i förskolan som presenterats här är att den uttrycker ett växande behov av och intresse för att studera relationen mellan barn och teknologi, och hur denna påverkar barns
tidiga litteracitet i förskolan.
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METOD
Syftet med denna avhandling är att skapa kunskap om små barns teckenoch meningsskapande och tidig litteracitet i förskolan. Ett vidare syfte är
att bidra till teoretisk förståelse av små barns multimodala språkande. Den
kunskapsteoretiska utgångspunkten i avhandlingen är att kunskap konstrueras genom människors interaktiva handlingar och språkande (Burr,
2003; Dahlberg, et al, 2007). Detta innebär att de metoder som har använts har varit interaktiva och krävt en reflexiv hållning av mig som forskare. För att kunna utforska små förskolebarns spontana tecken och meningsskapande och förskolepersonals beskrivningar av detta har fokussamtal och videoobservationer använts för insamling av material. I metodavsnittet presenteras val av metoder för insamlande av data och analysverktyg. Därefter beskrivs hur datamaterialet samlats in, analysprocesser
och etiska överväganden.

FOKUSGRUPPER
I avhandlingens två första studier används samtal i fokusgrupper, det vill
säga fokussamtal, för att konstruera data som kan analyseras för att få
tillgång till förskolepersonals beskrivningar av små barns tidiga litteracitet
ur olika perspektiv. Fokussamtal är en deltagarstyrd insamlingsmetod där
samtal förväntas utvecklas i interaktion mellan deltagarna och en moderator (Puchta & Potter, 2004). Det är en metod som kan studera såväl
innehållet som interaktionen i samtalet. Begreppet fokus innebär att samtalet ska röra sig inom ett visst ämne. Samtalet ska introduceras av en
moderator, forskaren, som ansvarar för att samtalet hålls inom ramarna
för ämnet. Moderatorn ansvarar också för att stämningen, även om det är
en forskningssituation, är behaglig i gruppen. Puchta och Potter (2004)
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uttrycker detta ansvar som att ”moderators thus promote what is going
on as a piece of ordinary, relaxed and friendly chat” (s. 33).
Beroende på i vilket sammanhang ett fokussamtal sker kan gruppen bestå
av en redan existerande grupp, alternativt en grupp människor som är nya
för varandra. Användningen av en redan befintlig grupp kan underlätta
för att få ett givande samtal, då deltagarna känner varandra och har tidigare erfarenheter av att tillsammans samtala om ett visst ämne. Det blir
också enligt Morgan (1997) större variationer mellan grupperna om fokusgrupperna består av redan existerande grupper, eftersom dessa i större
utsträckning problematiserar innehållet. Ett fokussamtal med en existerande grupp kan samtidigt begränsa interaktionen av den anledning att
deltagarna vet hur de andra förhåller sig till vissa aspekter som därför inte
lyfts fram i fokussamtalet (Morgan, 1997; Wibeck, 2010). Fokussamtal är
enligt Morgan (1997) en insamlingsmetod som generar såväl svar som
frågor ”As researchers, we are often more interested in understanding the
particular than in precise numeral descriptions. For these and other purposes, focus groups can be used both to generate and to answer research
questions” (s. 18). Av denna anledning kan fokussamtalet användas som
problemformulering i kombination med andra metoder eller i undersökande studier (Wibeck, 2010).
I denna avhandling används fokussamtal med redan existerande grupper,
det vill säga arbetslag i ett antal förskolor som arbetar med de yngsta barnen. Metoden har valts för att arbetslagen genom att lyssna till och utveckla sina egna och varandras beskrivningar, skulle få möjlighet att interagera och samtala kring litteracitet i förskolans pågående verksamhet.

VIDEOOBSERVATIONER
Den tredje och den fjärde studien i avhandlingen fokuserar på hur små
barns språkande och meningsskapande görs i interaktion med andra barn
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och med teknologi. Då små barns meningsskapande sker på många olika
sätt med en mängd olika kommunikativa resurser har videoobservationer
använts i dessa studier. Videoobservationer ger ett rikt material som visar
på komplexiteten i social interaktion och fångar interaktiva händelser i sitt
sammanhang (Flewitt, 2006; Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). Vidare
ger videoobservationer, till skillnad från andra metoder, möjligheter för
forskare att kunna återvända till utsnitt av verkliga händelser. Detta gör
att det är möjligt att möta materialet flera gånger med nya frågor, vilket är
unikt i relation till andra metoder (Flewitt, 2005; Jordan och Henderson
1995). I studier där små barn ingår är det av stor betydelse att datamaterialet visar helheten i deras sätt att uttrycka sig, det vill säga att materialet
visar såväl verbalt språk och ljud som kroppsliga rörelser och ansiktsuttryck (Flewitt, 2006; Rossholt, 2009). Ytterligare en anledning till att videoobservationer har använts är att det är en metod som gör det möjligt
att studera hur fysisk miljö och material kommer till användning. I denna
avhandling, som studerar små barns tecken- och meningsskapande vid en
interaktiv skrivtavla, var det av stor vikt att det insamlade materialet visar
de visuella och auditiva effekterna och teckensystem som barnen producerar när de använder den interaktiva tavlan.

ANALYSVERKTYG
Den kunskapsteoretiska utgångspunkten i avhandlingen är att kunskap
kring små barns tecken- och meningsskapande och litteracitet skapas genom interaktiva handlingar och språkande (Burr, 2003; Dahlberg, et al.
2007). Denna utgångspunkt har inneburit att analysen och tolkningen av
det insamlade materialet har genomsyrats av en reflexiv hållning, och såväl
induktiv som teoretisk prövning.
En reflexiv hållning i analysprocessen beskrivs av Burr (2003) som en öppenhet för fler möjliga tolkningar av insamlade forskningsdata. Detta har
inneburit att det insamlade materialet har vinklats på fler olika sätt och att
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såväl processen som resultatet är en konstruktionsprocess. Studiernas
analysenheter utgörs av interaktioner uttryckta genom verbalt språk, ickeverbala handlingar och materiella resurser i samtal och aktiviteter
(Barbour, 2007; Jordan & Henderson, 1995). Dessa kommunikativa resurser har, efter att de blivit identifierade, vinklats på olika sätt, fogats
samman, kategoriserats och prövats mot teori. Materialet har utforskats
med en strävan att gå bakom de första, förgivettagna förståelserna. Som
verktyg att gå bakom dessa förförståelser och upprätthålla en reflexiv hållning har jag i avhandlingens olika studier använt mig av analysmodeller
vilka beskrivs i kommande avsnitt. Följande frågor har fungerat som verktyg för analys i en av studierna
`Whose interest and agency is at work here in the making of meaning?´, `What meaning is being made here?´, How is meaning being
made?´, `With what resources, in what social environment?´and
`What are the meaning potentials of the resources that have been
used?´. (Kress, 2010, s. 57)

I syfte att vara transparent och synliggöra valen i konstruktionen av data
visar jag också nedan exempel på hur transkriberingar av fokussamtal och
observationer har hanterats (Jones & Somekh, 2005).

KONSTRUKTION AV DATA
I detta avsnitt beskrivs hur fokussamtalen och videoobservationerna genomförts, vilka som deltagit i studien och hur datamaterialet har analyserats. De två olika datainsamlingarna presenteras var för sig och avsnittet
avslutas med en beskrivning av hur de forskningsetiska reglerna har följts.

FOKUSSAMTAL MED TIO ARBETSLAG
Det material som ligger till grund för avhandlingens två första studier är
hämtat från den övergripande studien (se s. 8) och består av fokussamtal
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genomförda med tio arbetslag, som arbetar i småbarnsgrupper. Fokussamtalen genomfördes vid två tillfällen med varje arbetslag, materialet består därför sammanlagt av 20 fokussamtal. Arbetslagen arbetar på förskolor i storstad, på landsbygd, i villaförort och i flerspråkiga områden. Förskolorna ligger alltså på skilda platser. Det arbetslagen har gemensamt är
att de alla arbetar i grupper med barn mellan 1-3 år.
Samtliga fokusgrupper valde förskolans personalrum som plats för fokussamtalet. Miljön var därför bekant för deltagarna vilket är viktigt för att få
ett bra samtalsklimat och ett maximerat deltagande i fokussamtalet
(Barbour, 2007). Antalet deltagare i grupperna kom att variera från två till
fem personer, och tiden för samtalen varierade från 22 till 79 minuter.
Deltagarna i fokusgrupperna hade olika utbildningsbakgrund: förskollärare, grundlärare, barnskötare samt personer utan pedagogisk utbildning.
Min egen roll var att fungera som moderator, vilket innebar ett ansvar för
att intitera och fördjupa olika samtalsområden och en interaktion kring
ämnet. Utöver arbetslag och moderator fanns också en medhjälpare som
förde anteckningar och återgav samtalet för arbetslaget mot slutet.
I samtalens början informerades deltagarna om studiens syfte och vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Samtalet utgick från
en guide (se bilaga 1 och 2) med tänkbara frågeområden kring förskolans
språk- och skriftspråkliga miljö som stöd. Guiden förändrades mellan
första och andra tillfället med ett tillägg om skriftspråk, då det var en del
av arbetslagen från den första omgången fokussamtal som inte berörde
detta alls. Samtalen spelades in med diktafon.
ANALYS AV FOKUSSAM TAL
De genomförda fokussamtalen genererade ett material som handlade om
arbetslagens samtal om förskolan som barns språkmiljö. De delar som
valdes ut för vidare analys var sekvenser där grupperna samtalar på eget
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initiativ, eller efter direkta frågor, kring barns multimodala språkande.
Dessa analyser genererade så småningom två olika studier där den ena
bygger på den andra. Det var dock först i det som beskrivs som analyssteg
II, som det visade det sig att materialet blev intressant på två olika sätt,
dels med fokus på samtalens innehåll, dels mer samtalsanalytiskt där interaktionen i förskolepersonalens samtal är analyserat med fokus på hur
samtalen förs. Samtliga samtal är transkriberade i sin helhet.
AN ALYS AV IN N EH ÅLL I FOKU SSAMTAL
I) I första steget transkriberades samtalen i sin helhet och namnen på
såväl förskolor som deltagare kodades för att garantera anonymitet. Därefter lästes transkriberingarna och sekvenser med kopplingar till barns
multimodala språkande markerades. Detta innebar exempelvis att arbetslagens samtal om hur de dramatiserar sagor eller om hur barn kommunicerar och berättar i olika former betraktades som sekvenser för vidare
analys. Vidare markerades samtalsområden som handlade om symboler
och text. Detta val grundas på en teoretisk förförståelse kring tidig litteracitet, inkluderat ett multimodalt språkbegrepp (Gillen & Hall, 2013;
Kress, 1997; Lancaster, 2013; Liberg, 2007).
II) Nästa steg i analysen innebar att söka efter mönster. Denna process
kan beskrivas som en första sortering av materialet (Wibeck, 2010). Här
prövades markeringarna utifrån olika perspektiv som exempelvis miljö
och material, barnsyn eller barnens kroppsspråk. Detta gjordes i datamatriser, där även mönster i interaktionen, som exempelvis långa tystnader,
skratt, motfrågor eller intensivt flöde i samtalen markerades (Puchta &
Potter, 2004). Markeringar i interaktionen utgör grunden för den samtalsanalys som beskrivs i stycket om kategorisering.
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III) Följande utdrag från transkriptionerna är ett exempel på hur transkriptionerna slutligen har behandlats och tolkats som förskolepersonalens beskrivningar av små barns litteracitet.
Excerpt 1

Excerpt 1: Analys

Elin: vi har ju en läshörna som det alltid

Elin pratar om böckerna ur ett perspektiv

finns böcker (.) vi försöker ha (.) inte så

på inomhusmiljö, hon säger att det finns

många böcker utan variera böckerna (.)

en läshörna, och att de försöker variera

dom är väldigt duktiga alltså dom kom-

böckerna. Detta har behandlats som di-

mer med en bok när dom vill läsa (.) en så

daktiska och materiella aspekter av ar-

har vi att vi läser för dom som är vakna

betslagens arbetssätt.

på vilan (.) sen har vi deras namn och kort
på dom på lådor och pärmarna (.) alltså

Sedan talar hon om barnen och hur de an-

den bild och ute i tamburen (.) samma

vänder läshörnan och böckerna. Detta har
i analysen behandlats som att hon tar barnens konkreta aktiviteter som utgångspunkt i små barns görande av litteracitet.

Sofia: och vid vårt tema ”bäcken” […]
den här pärmen har vi ju och även stora

När samtalet byter från arbetssätt till bar-

bokstäver längst upp där

nens handlingar, säger hon också något
om barnsyn med sitt uttalande “dom är
väldigt duktiga” Hon fortsätter tala om
barnens handlingar ”dom kommer med
en bok när de vill läsa”, detta säger hon i
relation till att hon talar om att de är duktiga.
Sedan återgår hon till det som benämnts
som arbetssätt i denna studie, och fortsätter relatera till materiella aspekter.
Nu faller Sofia in i samtalet och talar om
relationen mellan det tematiska arbetssättet kring bäcken och bokstäver.
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Med ovanstående tabell vill jag visa hur tolkningen har gått till. Arbetslagen samtalar om sitt arbete med litteracitet på två olika sätt, dels som barnens egna konkreta handlingar kopplade till litteracitet och dels om arbetslagens
arbetssätt kopplat till litteracitet. Dessa två områden benämns under följande:
Att göra litteracitet; små barns kroppsliga och materiella manifestationer och Förskolepersonalens konstruktioner av litteracitet: en sammankoppling av ett lekfullt och
materiellt arbetssätt baserat på värden och traditioner.

AN ALYS AV IN T ERAKT ION I FOKU SSAMTAL
Under analysprocessen växte ytterligare nya frågor fram. Dessa frågor
grundade sig på de anteckningar kring interaktion som gjorts i datamatrisen. Detta ledde till en vidare analys av materialet där fokus riktades mot
hur deltagarna verbalt resonerar sig fram till olika ställningstaganden om
små barns litteracitet. I den analysen har jag tagit hjälp av etnometodologi
(Garfinkel, 1967; Heritage, 1984) och samtalsanalys (Sacks, Schegloff, &
Jefferson, 1992). I etnometodologin ligger fokus på deltagarnas egna metoder för att nå ömsesidig förståelse i socialt samspel. Samtalsanalysen
används som analysredskap för att belysa hur detta går till genom att i
detalj, tur för tur, analysera samspelet såväl inom arbetslaget som mellan
arbetslaget och moderatorn.
I denna analys utforskades arbetslagets samspelande, både verbalt och
ickeverbalt, där exempelvis tystnader, intonationer, motfrågor eller skratt,
kan fungera som beskrivningar av små barns litteracitet. Fokus i analysen
har framförallt varit deltagarnas kategoriseringar när de diskuterar sitt arbete, och dessa kategoriseringar har i sin tur diskuterats mot ett förändrat
professionsuppdrag i och med den reviderade läroplanen för förskolan
(Skolverket, 2010).
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Kategorisering
Människor gör hela tiden kategoriseringar för att nå gemensamt samförstånd i samtal (Edwards, 1991). Man kan säga att vi förstår världen genom
de kategorier som vi använder. Inom samtalsanalysen talar man om Membership Categorization Analysis (MCA)(Hester & Eglin, 1997; Sacks et al.,
1992). En förskolekontext kategoriseras exempelvis av sina deltagare med
lokala uttryck som ”samling”, ”mellis” ”fri lek” och så vidare. Viktigt att
påpeka är att en kategori som exempelvis barn kan ges olika innebörd i
olika sammanhang. I förskolan handlar det om ett förskolebarn, och i familjen får barn betydelsen dotter, son eller kanske lillebror. I samhället är
kategorin barn en beteckning på en del av befolkningen. För att förstå vad
kategoriseringar gör i samtal, kan man studera hur deltagarna använder
kategorier i just den situation man studerar. Kategoriseringar är inte bara
en term för något, utan också ett sätt att framhålla en åsikt, upprätthålla
sociala strukturer, och/eller att positionera sig (Jayyusi, 1984). De tidigare
markeringarna i datamaterialet kring interaktion (se analyssteg II) transkriberades i detalj. Analysen visar hur förskolepersonalen använder kategoriseringar, kontrasteringar och aktivt återberättande röster för att verbalt konstruera förskolans pågående verksamhet med små barns litteracitet.

VIDEOOBSERVATIONER PÅ FÖRSKOLAN UDDEN
I de delar av avhandlingen som studerar hur små barns språkande görs i
interaktioner med andra barn och teknologi användes videoobservationer. Det insamlade materialet består av fyra och en halv timme film
insamlat vid sex tillfällen inom en period av sex månader. Förskolan där
videomaterialet samlades in har fått namnet Udden. Denna förskola skilde
sig från de andra förskolorna i projektet Förskolan som barns språkmiljö genom att man till skillnad från övriga arbetade aktivt med teknologi, framförallt med en interaktiv skrivtavla och datorer.
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På Udden deltog 15 barn i åldern ett till tre år under tiden observationerna
genomfördes. Arbetslaget bestod av fyra förskollärare och en grundskollärare. Den interaktiva skrivtavlan var placerad i det första rummet, Torget,
i direkt anslutning till förskolans entréer. Detta torg gränsade i sin tur till
förskolans tre hemvister. I angränsning till torget fanns ett rum för vattenaktiviteter samt en ateljé. Torget var en gemensam miljö för hemvisterna och bestod under datainsamlingsperioden av en scen, en interaktiv
skrivtavla, datorer, en soffa, böcker, träklossar, en riktig eka, stora papprullar samt en matplats. Den interaktiva tavlan satt på väggen vid scenen.
Skärmen var tryck- och värmekänslig och mätte 159*129 cm. Förskolan
arbetade ”som vanligt” med den interaktiva tavlan under observationsperioden vilket innebar både spontana och styrda aktiviteter. De program
som användes var webkamera, onlinespel, ordbehandlingsprogram, fotooch videoprogram, ritprogram samt olika pedagogiska spel.
Genomförande
Vid varje observationstillfälle kom jag till förskolan på morgonen. Jag hälsade på barnen och frågade dem om jag fick filma dem när de var vid den
interaktiva skrivtavlan. Barnen noterade mig som en ny person genom att
titta på mig, komma och ge mig saker, visa mig sina personliga dokumentationspärmar eller sätta sig i mitt knä med en bok. När jag hade varit
där en stund började jag göra observationer av det som hände vid den
interaktiva skrivtavlan. Kameravinkeln riktades mot barnens aktiviteter
vid den interaktiva skrivtavlan, och kamerans fokus anpassades efter hur
barnen rörde sig. Vid några tillfällen följde jag även barnens aktiviteter
med kameran sedan de lämnat den interaktiva skrivtavlan. Sammanlagt
var jag på Udden vid sex tillfällen och det inspelade materialet kom att
bestå av fyra timmar och 30 minuter videofilm.
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ANALYS AV VIDEOOBSERVATIONER
Intresset för hur barns språkande görs i interaktion med andra barn och
med teknologi låg till grund för analysen av videoobservationerna. De
övergripande analysverktygen var att små barns tecken- och meningsskapande och litteracitet skapas genom interaktiva handlingar och språkande. Jag intog också en reflexiv hållning, som prövade såväl induktiv som
teoretisk prövning mot multimodala perspektiv på språkande och tidig
litteracitet (ECL). De analysmodeller som har använts i videostudierna är
interaktions- och multimodal analys samt de frågor som beskrivs nedan i
steg III.
Analysen är genomförd i fem steg, som delvis överlappat varandra. Analysstegen är: (I) studier av observationer och innehållskodning i direkt anslutning till observationstillfällena, (II) transkribering av videoobservationer, (III) gruppering av transkriberringar, (IV) analys utifrån hurfrågan
och (V) detaljerad analys.
Studier av observationer och innehållskodning
I. Till att börja med studerades videoobservationerna samma dag som de
gjordes. I samband med detta skapade jag ett loggsystem med anteckningar kring sekvenser där jag antecknade sekvenser som var intressanta
med fokus på hur interaktioner framträder i aktiviteter vid en interaktiv
skrivtavla. Dessa sekvenser valdes ut induktivt utifrån att de upplevdes
som händelserika (alternativt händelsepassiva) i observationssituationen.
Jordan och Henderson (1995) menar att detta är en vanlig ingång när man
vill börja förstå videomaterialet. De kallar dessa områden för ”ethnografic
chunks” (s.57). Att upprätta loggboksanteckningar som komplement till
observationerna var också ett sätt att upprätta en systematik kring innehållet i materialet, vilket är särskilt viktigt vid videoobservation (Arminen,
2005).
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Transkribering av videoobservationer
II. Efter att allt material var insamlat, studerade och transkriberade jag
videoobservationerna på en beskrivande nivå. I detta steg gjorde jag markeringar i transkriptionerna där interaktioner uttryckta genom verbalt
språk, multimodala handlingar och materiella resurser mellan barn och
tavla var tydliga. Sedan allt material var transkriberat läste jag transkriptionerna parallellt med studier av observationerna.
Gruppering av transkriberingar
III. Genom att studera materialet identifierade jag hur interaktioner genom verbalt språk, handlingar och materiella resurser övergripande hörde
till fyra olika områden. Dessa grupperades som interaktioner inom fyra
olika områden: interaktiva fenomen, teknik, avfärder och språkligheter. Av dessa
arbetsområden har interaktiva fenomen, teknik och avfärder framträtt induktivt. Området interaktiva fenomen handlar om händelser i interaktionen som
inte kan uppstå utan en interaktiv tavla. Interaktioner som grupperades
inom området teknik handlar om hur tavlans tekniska funktioner påverkar
barns handlingar på olika sätt. Ytterligare ett mönster som framkom i
materialet, och som genomsyrar samtliga områden är hastiga avbrott i aktiviteterna. Dessa avbrott fick arbetsnamnet avfärder, då de också karaktäriseras av att de leder någon annanstans, till andra interaktioner och aktiviteter. språkligheter är en teoretisk tolkning av materialet och är sekvenser
som tydligt visar på barns språkande i flera olika teckensystem (Gillen &
Hall, 2013; Kress, 1997; Liberg, 2007). Dessa områden var inte helt skilda
från varandra, och var inte hållbara som avgränsade fynd i materialet. För
att komma fram till kunskap om hur små barns språkande görs i interaktion
med andra barn och med teknologi redigerades därför videoobservationerna till kortare videoklipp (om 30-120 sekunder). Dessa korta klipp verkade sedan som underlag för detaljerade analyser.
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Analys utifrån ”hurfrågan”
III. Nästa steg blev att titta på sekvenserna, med en mer öppen blick,
utifrån följande fråga: Hur görs språkande mellan barn och den interaktiva tavlan?. Här hämtades också stöd av följande frågor från Kress (2010):
`Whose interest and agency is at work here in the making of meaning?´, `What meaning is being made here?´, How is meaning being
made?´, `With what resources, in what social environment?´and
`What are the meaning potentials of the resources that have been
used?´. (s. 57)

Ovanstående frågor fungerade som tolkningsram och i samband med
detta lämnades också arbetsnamnen. De transkriptioner som tidigare
gjorts fylldes också ut med fylligare text.
Detaljerade analyser
V.Det material som nu återstod att analysera mer detaljerat bestod av elva
korta sekvenser. Dessa har analyserats i detalj genom att frysa foton från
interaktionerna, och detaljerad text. Då små barns interaktion baseras på
såväl fonologiska som kroppsliga uttryck, och skrivtavlans effekter är visuella och auditiva har sekvenserna analyserats med inspiration från interaktions- och multimodal analys (Arminen, 2005; Flewitt, 2011; Goodwin,
2003; Lancaster, 2001).
Tabellen nedan visar hur en deltaljerad analys gjorts med en multimod
analysmodell har använts i en detaljerad analys. Tabellen visar de första
25 sekunderna av en sekvens och är utformad med inspiration av Flewitt
(2011).
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Tabell 2. Multimodal transkription av videoobservation
Multimodal transkription
Sekvens: Avfärder
Vi-

Partici-

Verbal langu- Action/gaze

deo

pant

age

Turn

code
The board

00:00

Bea

00:03

Rose

Paint
Yes (jo)

Lilly
The board
Rose

The board

NO
No
I had it now (nu hade
jag den)

Bea

Display colors, lines, flowerpots, a pig, a house and a
lot of black area.

1

Watching Rose, nods.
Holds a Mimmi doll in the
right hand.
Puts her right leg on the
stool, steps up on the pallet.
Gaze towards the interactive board. Lifts the right
arm toward the interactive
board.
Arrives to the board. Press
her finger.
Display a new shape: a star.

2

Watching Lilly, turns to,
and press the board.

6

Display an additional star.

7

Watch the girls, and the ac-

8

tivity. Presses the board

3

4
5

with the left finger. Holding
the Mimmi doll in the right
hand.
Lilly and Rose

Are pressing the board rapidly, several times. One by

9

one, in front of themselves.
00:25

The board

Displays

additional

(16)

stars, some lying on each

10

other.

Ovanstående analys bidrog till att jag kunde utforska hur olika teckensystem används i interaktion mellan barn och teknologi. Detta resulterade i
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två studier som fokuserar på hur små barns språkande och meningsskapande görs i interaktion med andra barn och med teknologi.

TILLFÖRLITLIGHET
Innan jag metoden reflekteras, och summeringen av avhandlingens studiens presenteras vill jag resonera om studiens tillförtlitghet utifrån begreppen perspektivmedvetenhet, intern logik och gestaltning av resultat (Larsson,
2005).
Perspektivmedvetenhet
Studiens övergripande socialkonstruktionistiska ansats har fått konsekvenser för val av språkteorier samt metod och analysprocess. Fokusgruppssamtalen och videoobservationerna har gett möjlighet till interaktion mellan människor men utgångspunkten att kunskap konstrueras genom människors interaktiva handlingar och språkande (Burr, 2003; Dahlberg, et al, 2007). Vidare har jag som forskare intagit en en reflexiv hållning, och strävat efter att synliggöra hur olika teoretiska perspektiv har
påverkat val under analysprocessen. Analysprocessen har också till viss
del varit en kollegial arbetsprocess vilket är i linje med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, som söker efter hur handlingar och språkande
manifesteras och vilka alternativ det finns för dessa konstruktioner (Hacking, 1999; Jordan & Henderson, 1995). Basen för detta kollektiva analysarbete har varit forskningsprojektets forskargrupp samt doktorandgruppen.
Intern logik
Intern logik handlar enligt Larsson (2005) om harmonin mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik. Forskningsfrågorna i denna
avhandling har formats utifrån forskningsprojektet Förskolan som barns
språkmiljö. Detta har inneburit att avhandlingen berör två språkområden i
förskolan, litteracitet och teknologi, som å ena sidan hör ihop, men å
andra sidan har varit en utmaning att formulera till en sammanhängande
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helhet. De olika delstudierna har följt metodologiska utgångspunkter, vilket reflekteras i följande avsnitt. Detta innebär att det är i kappan, och
främst i de avslutande delarna med diskussion och slutsats. Studiernas
olika fokus och tillvägagångssätt formats till en helhet. Ambitionen har
dock varit att det ska finnas en intern logik, vilket har bidragit till att vissa
delar i texten, exempelvis närbilderna och forskningsfrågorna, har upprepats och synliggjorts flera gånger.
Gestaltning av resultat
Enligt Larsson (2005) är det innebördsrikedomen och framhävande av
nyanser som avgör resultats kvalité. I detta avhandlingsarbete redovisas
reaultaten i de olika delstudierna.Därefter har dessa knutits ihop med inspiration av innehållsanalys. Ambitionen har varit att diskutera ytterligare
nyanser i diskussionsavsnittet genom att undersöka detta ur fler perspektiv.

METODREFLEKTIONER
Det övergripande syftet med denna avhandling är att skapa kunskap om
små barns tecken - och meningsskapande och litteracitet. Ett vidare syfte
är att bidra till förskolans teoretiska förståelse av små barns multimodala
språkande.
Datainsamlingen har skett inom forskningsprojektet Förskolan som barns
språkmiljö vilket syftade till att studera olika dimensioner i den sociala
och fysiska språkmiljön och relatera dessa till varandra utifrån ett utvecklingsekologiskt och systemteoretiskt perspektiv. I föreliggande studie valdes en alternativ ansats där data från fokusgruppssamtal och videoinspelningar analyserades utifrån ett socialkonstrukionistiskt och sociokulturellt perspektiv. Eftersom jag hade varit på förskolorna tidigare
fanns det en påbörjad relation mellan mig, förskolepersonalen och en
del av barnen. I det följande reflekterar jag över fokussamtal och videoobservationer i relation till avhandlingens syfte och analysenheter.
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Fokussamtal
Ett fokussamtal är en deltagarstyrd insamlingsmetod. För denna avhandling genomfördes fokussamtalen med redan befintliga grupper vilket kan
öka flödet i interaktionen och på så vis leda till ett material som är rikt på
data kring det berörda ämnet (Barbour, 2007). Materialet gav möjligheter
att utforska avhandlingens analysenhet: interaktioner uttryckta genom
verbalt språk. Fokussamtal beskrivs som en metod som ligger någonstans
mellan observation och intervju. Vidare har fokussamtal ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv likheter med observation, då människors samtalande/språkande också är ett görande. Efter genomförd studie ser jag
att deltagande observation eller annan praktiknära metod som research within (Ferholt, Nilsson, Jansson & Alnervik, 2015), där insamling och analys
sker tillsammans med och i dialog med förskolorna även hade varit lämplig och i linje med avhandlingens teoriram.
På grund av sjukdom bestod fokusgruppen vid några tillfällen av två deltagare, vilket är ett lågt antal för ett fokussamtal. En fokusgrupp bör enligt
Morgan (1997) och Wibeck (2010) bestå av minst fyra deltagare för att
det ska vara en grupp. Då dessa tillfällen varit planerade sedan länge
gjorde förskollärarna och jag ett gemensamt val att ändå genomföra dem.
Det är tveksamt om man kan kalla grupperna med endast två deltagare
för just fokusgrupper; de är dock behandlade som sådana i denna avhandling.
Videoobservationer
Användningen av videoobservationer som insamlingsmetod gav möjligheter att utforska hur små barns interaktioner med andra barn och teknologi uttrycktes genom verbalt språk, handlingar och materiella resurser
i aktiviteter vid en interaktiv skrivtavla. Videoobservationerna har genererat material som gett mig möjligheten att studera interaktioner i detalj,
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det vill säga hur ljud, blickar, kroppar och materiella resurser uttrycks i
interaktion (Flewitt, 2006). Vid det första observationstillfället var det
svårt att inte låta videokamerans fokus följa barns aktiviteter när de gjorde
avfärder från den interaktiva skrivtavlan. Detta gjorde jag dock bara vid
första tillfället. Dessa avfärder har dock kommit att bli ett av de fynd som
videomaterialet visar. Det vill säga att interaktioner vid den interaktiva
skrivtavlan relaterar till övrigt material och andra personer som agerar på
andra ställen i rummet. Detta blir särskilt tydligt i den fjärde studien som
fokuserar på hur barn skapar mening i aktiviteter vid en interaktiv skrivtavla.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Det övergripande projektet Förskolan som barns språkmiljö har prövats och
godkänts av Regionala etikprövningsnämnden (Dnr 76-09). Denna etikprövning genomfördes innan projektet inleddes och innebar att projektgruppen aktivt diskuterade och formulerade hur projektet på detaljnivå
skulle hanteras utifrån Lagen om etikprövning av forskning som avser
människor.
Personalen på de förskolor som deltar i forskningsprojektet har skriftligt
gett sitt medgivande till att delta i projektet. Innebörden av detta betonades sedan under fokussamtalen genom att moderatorn inledningsvis informerade om att deltagandet var frivilligt, att deltagarna när som helst
kunde avbryta sitt deltagande, hur det insamlade materialet skulle förvaras
och användas, och att samtliga förskolor avidentifierades och ges konfidentialitet.
Föräldrarna har fått skriftlig information om projektet och har utifrån
detta gett sitt medgivande (se bilaga 3). I informationsblanketten informerades om projektets syfte, metoder, hur det insamlade materialet skulle
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förvaras och användas. Där fanns också kontaktuppgifter till alla som arbetade med projektet och en förfrågan om de ville att deras barn skulle
delta. De föräldrar som hade barn på de förskolor som deltog i delstudie
II där metoden var videoobservationer fick ytterligare två missivbrev (se
bilagor 4-5). I det första brevet gavs mer klargörande information om syftet med videostudien och att videoobservationer skulle ske på avdelningen. Föräldrarna tillfrågades också om de ville att deras barn skulle
delta. Samtliga föräldrar till de 15 barn som gick på avdelningen gav sitt
medgivande till att barnen fick delta i observationerna. Någon förälder
ställde frågor om hur filmerna kunde komma att visas och uttryckte att
de inte ville att de skulle bli filmer på utbildningsradion. Även denna förälder gav sitt samtycke, men frågorna gav en inblick i vad föräldrar kan
oroa sig över, vilket bidrog till fler reflektioner såväl i forskargruppen som
tillsammans med personalen på avdelningen. Det andra brevet ställdes till
föräldrar när resultatet av analysen av videomaterialet började ta form.
Detta brev innehöll information och förfrågan om föräldrarna ställde sig
positiva till att resultatet publicerades med fotoclips. Samtliga föräldrar
som tillfrågades ställde sig positiva även till detta. Förskolepersonalen ansvarade för kontakten med föräldrarna och insamlingen av underskrifter.
Då denna studie är genomförd i en verksamhet med barn mellan 1-3 år
innebär det att barnen själva varken kan välja sitt deltagande i studien eller
inse de konsekvenser som detta medför. Detta har hanterats genom att
föräldrarna gav ett första tillåtande för barnens medverkan. Jag använde
också min yrkeserfarenhet som förskollärare för att kunna bedöma om
barnen verkade acceptera att jag deltog med videokamera i barnens aktiviteter. Eftersom de flesta barnen ännu inte använde sig av verbalt språk
la jag stor vikt vid att tolka barnens signaler under inspelningsperioden.
Vid varje tillfälle har jag också presenterat mig med namn för barnen och
frågat om jag får filma. Barnens sätt att notera mig var att visa nyfikenhet.
Detta gjorde de bland annat genom att ge mig saker, eller komma bakom
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mig och titta in i videokamerans display för att se vad det var som filmades. Endast vid ett tillfälle vände ett barn vände ner ansiktet mot golvet
och tittade blygt upp mot det stativ som användes. Stativet togs då bort,
och jag fortsatte sedan att videoobservera för hand. Efter detta tillfälle
användes inte stativet alls. Att kunna möta barnen i stunden är en etisk
utmaning som forskaren måste bemästra då barn deltar i videoobservationer, och det blir också ett sätt att erbjuda barnen att avbryta sitt deltagande i studien (Danby & Farrell, 2005; Nilsson, Björkman, Almqvist, AL, Almqvist, L, Björk-Willén, Donohue, Enskär, Granlund, Huus & Hvit,
2013) Dessa etiska överväganden och förhållningssätt hämtar stöd från
Flewitt (2011) och Lindgren och Sparrman (2003) som framhåller vikten
av att ge barn etiskt skydd i all dokumentation som görs i förskolans praktik.
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SUMMERING AV AVHANDLINGENS
ARTIKLAR
STUDIE I
Literacy events in toddlergroups: Preschool educators’ talk about
their work with literacy among toddlers.
S. Hvit
Publicerad i Journal of Early Childhood Literacy. DOI.1468798414526427.
Den första studien undersöker kopplingen mellan de yngsta förskolebarnens spontana intresse för skriftspråk och svensk förskola som strävansmålsorienterad praktik. Att förskolans arbete ska vila på en holistisk grund
baserad på barns erfarenheter, lek och lust att lära är tydligt formulerat i
styrdokumenten för den svenska förskolan (Skolverket, 2010). Förskolans
didaktik är historiskt och kulturellt framvuxen. De senaste åren har förskolans uppdrag genomgått en förändring från ett omsorgsuppdrag baserat på psykodynamisk och utvecklingspsykologisk teori (Erikson,
1951/1995; Piaget, 1968; SOU, 1972) till ett målorienterat lärandeuppdrag baserat på samspelsteorier och en socialt orienterad helhetssyn på
barns lek, lärande och meningsskapande (Skolverket, 2010; Vygotskij,
1995).
Små barns litteracitet har historiskt sett förknippats med skolan, vilket
tillsammans med förändringar i skriftkultur och kommunikationsmönster
gör att förskolan är i behov av att utveckla en dynamisk teoriram för språk
(Liberg, 2007). För att kunna iscensätta och utveckla en målorienterad
praktik utifrån små barns samspelsprocesser och meningsskapande är det
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viktigt att studera och skapa ett förskoledidaktiskt språk med begreppsramar som utgår från barns eget meningsskapande. Det övergripande syftet
med denna artikel är att studera förskolepersonalens samtal om sitt arbete
med skriftspråk. Studien är placerad i en forskningstradition med socialkonstruktionistiska perspektiv på kunskap och språk (Burr, 2003). Små
barns litteracitet är i studien teoretiskt förankrad i Early Childhood Literacy (Gillen & Hall, 2013; Pahl & Rowsell, 2006) och multimodala perspektiv på barns språkande (Kress, 1997, 2010).
Empirin består av två genomförda fokussamtal med arbetslag från tio förskolor, det vill säga 20 fokussamtal. I förskolepersonalens tal om sitt arbete med de yngsta barnens litteracitet identifierades två teman: Små barns
görande av litteracitet: kroppsliga och materiella manifestationer och förskolepersonalens egna arbetssätt: Förskolepersonalens konstruktioner av litteracitet: ett
lekfullt och materiellt förhållningssätt, baserat på värden och traditioner. Studien visar att förskolepersonalen i huvudsak talar om sitt arbete med tidig litteracitet från ett situerat och konkret görandeperspektiv. Det är i barns
spontana aktiviteter, individuella eller gemensamma, kopplat till text, som
förskolepersonalen tar sina utgångspunkter under dessa samtal. Kroppsliga manifestationer beskriver om hur barnen pekar på symboler, nickar
när de läser eller hur de står vid ”sin” bokstav vid väggalfabetet. De sammankopplingar som förskolepersonalen gör med omgivande material,
materiella manifestationer, visar hur små barn aktivt söker efter symboler
i sin omgivning, och transformerar betydelser i olika sammanhang. Exempel på detta är när en pinne kan bli ett L som i Olle, eller användas till
att göra O som i Olle i sanden. Arbetslaget på Alléns förskola uttrycker
detta såhär:
Zara
Moderator
Zara
Karin

till exempel som Olle, han känner igen sitt O så ritar han det i sandlåda
mm
när jag är ute så brukar jag platta till sanden och vi skriver med pinne,
så det Signe har börjat skriva sitt
mummel vill gärna sitta och klippa ut sina ur tidningar
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Zara
Moderator
Karin

så vi var igår det var Signe som hade en pinne i handen så hon bröt
sönder den pinne så sa han om man vänder på det så blir det som en
ett L sa han
mm
ja han letar efter bokstäver i maten och överallt

När arbetslagen gemensamt skulle beskriva små barns litteracitet visade
sig också förändringar i interaktionen. Dessa förändringar bestod exempelvis av tvekande, skratt och tystnader. I studien diskuteras avslutningsvis dessa teman relation till förskolepersonalens yrkesspråk, konkreta litteracitetshändelser, materiella aspekter och en syn på barn som litterata
på sitt eget sätt. Studien bidrar till vidare diskussioner om hur förskolan
kan ta tillvara och utgå från små barns kroppsliga deltagande och intresse
för tecken och symboler i förskolans verksamhet.
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STUDIE II
‘‘When you give them a pencil they often say they’re writing’’ ̶ Preschool teachers’ categorization of written language work with toddlers.
S. Hvit Lindstrand & P. Björk-Willén.
Inskickad till Australasian Journal of Early Childhood Education.
Intresset för att genomföra denna studie har vuxit fram ur resultaten i
studie I som visar att förskolepersonalen talar om sitt arbete med små
barns skriftspråk från ett situerat och konkret görandeperspektiv. Utöver
detta visade studie I också att flödet i samtalens interaktion förändrades
när förskolepersonalen övergick till att samtala om sitt arbete med skriftspråk. Dessa förändringar bestod exempelvis av tystnader, skratt, eftertänksamhet, tvekan och utredande motfrågor. Samtidigt som att intervjuerna genomfördes, genomgick förskolans läroplan en revidering, och på
så vis var förskolepersonalens yrkesprofession satt i rörelse och förändring. Revideringarna syftade till att åstadkomma en starkare målrelaterad
verksamhet, men också till att ge förskollärare ett förstärkt uppdrag
(Skolverket, 2010). Mot bakgrund av att förskollärarnas yrkesprofession
var stadd i förändring, och att det uppstod, tvekan, skratt och tystnader
när förskolepersonalen diskuterade små barns skriftspråklighet (studie I)
fann vi det värdefullt att mer detaljerat studera hur de i fokussamtalen
orienterade sig mot och understödde sina idéer om små barns litteracitet.
Med utgångspunkt i att människor använder kategoriseringar för att förstå
varandra och skapa mening i samtal (Edwards, 1991) var syftet med denna
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studie att undersöka och analysera vilka kategoriseringar förskolepersonalen använde när de samtalade om små barns litteracitet och att beakta
dessa kategoriseringar i förhållande av en förändrad yrkesprofession.
Studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt (Berger &
Luckmann, 1991; Burr, 2003) och empirin består av två fokussamtal med
vardera tio arbetslag från olika förskolor, det vill säga tjugo fokussamtal.
Förskolepersonalen använde inte bara kategoriseringar, utan även kontrasterande tal och aktivt återgivande av röster när de talade sig fram till
gemensamma utgångspunkter i sitt arbetssätt. Gemensamt för de kategoriseringar som beskrev vad små barns skriftspråk innebär i förskolans
praktik var att skriftspråkande handlar om att skriva med hjälp av konkreta artefakter som penna eller dator. För att tala om små barns skriftspråklighet använde förskolepersonalen även begrepp som undervisa inte undervisa, yngre - äldre och förskola - skola. Det tredje sättet som
förskolepersonalen använde för att beskriva små barns skriftspråk var att
citera sina egna eller barnens tal, det vill säga att ”aktivt återge röster”,
från händelser i förskolan. Kategorisering, kontrasterande begrepp och
aktivt återgivande av röster hjälpte förskolepersonalen att reflektera över
och konstruera sina idéer om förskolans litteracitetspraktik. Detta diskuterades fram gemensamt av förskolepersonalen, och under diskussionen
blev de utmanade av såväl varandra som av moderatorn. Förskolepersonalens kategoriseringar blev en del i arbetet med att teoretiskt verbalisera,
spegla, forma och utveckla vad som är utmärkande för ett förskoledidaktiskt arbetssätt i relation till målområden i förskolans verksamhet. Mot
bakgrund av detta visar studien att om förskolans litteracitetspraktik ska
erbjuda något annat än skolans praktik behöver förskolans teoribildning
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expanderas. Dessutom bör förskolepersonalen tydligare kunna verbalisera och analysera sina erfarenheter och sin professionella kunskap både
för sig själva och för andra.
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STUDIE III
Are we spinning or is it the board? Young children’s interaction with
an interactive whiteboard in preschool.
S. Hvit Lindstrand.
Accepterad by for publikation i Nordic Journal of Digital Literacy (3)
2015.
Många små barn i västerländsk kultur har redan när de börjar i förskola
erfarenhet av att använda teknologi. Teknologi i olika former som exempelvis datorplattor och interaktiva skrivtavlor har också kommit att bli
alltmer vanligt förekommande i förskolor. En interaktiv skrivtavla erbjuder en mängd olika teckensystem som färg, ljus, ljud, symboler och bokstäver för barns utforskande, kreativitet, lek, skapande och litteracitet
(Morgan, 2010; Terreni, 2011). Barns användning av en interaktiv skrivtavla utmanar därför förskolans verksamhet ur ett litteracitetsperspektiv.
Med en syn på litteracitet som socialt konstruerad och som sammankopplad med interaktionsprocesser (Gee, 2008) syftar denna studie till att utforska barns multimodala meningsskapande och litteracitet när de använder en interaktiv skrivtavla. Forskningsfrågorna är följande:
-

Hur är interaktionen mellan barn och en interaktiv skrivtavla
konstruerad?

-

Hur använder barn olika teckensystem i interaktionen med en
interaktiv skrivtavla?

Studien består av videoobservationer från en småbarnsavdelning på en
förskola som använder en interaktiv skrivtavla i det vardagliga arbetet.
Materialet är analyserat i detalj med fokus på interaktioner (Arminen,
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2005, Goodwin, 2000) som kan relateras till speciella meningserbjudanden i en interaktiv skrivtavla. Resultatet baseras på två sekvenser från videoobservationerna som i detalj visar barns utforskande i relation till flera
olika teckensystem som exempelvis kroppsliga rörelser, ljus, linjer och bilder. Sekvenserna är hämtade från två olika situationer med olika programvara. I den första sekvensen, Är det vi som snurrar eller är det tavlan?, används
webbkameran på den interaktiva skrivtavlan. Denna sekvens visar hur två
barn tolkar det visuella fältet på den interaktiva tavlan, och hur detta följs
av barnens rörelser. De utforskar och gör visuella och gestikulära avtryck
och tecken med sina kroppar. Det verbala språket används sparsamt.
Den andra sekvensen, Kroppsliga allitterationer och teckengörande, visar interaktionen mellan ett barn, Vera, som använder en programvara med vilken
hon kan göra avtryck med linjer, göra olika former och använda olika färger. Interaktionen uppstår här mellan barnet och tavlan med de olika teckensystem som erbjuds. Denna sekvens visar hur Vera mycket noggrant
provar effekterna mellan sina egna rörelser och tavlans visuella fält. Hon
gör upprepade rörelser, tolkar hur bilden framför henne förändras, och
ändrar på sina rörelser utifrån vad hon kan se på tavlan. Den repeterade
rörelsen med de små förändringarna länkas till allitterationer som ett
språkligt och lekfullt utforskande. Verbalt språk används inte alls i denna
sekvens.
Sammanfattningsvis visar denna studie hur interaktioner uppstår i mötet
mellan sociala resurser, som barnens olika kroppsliga eller verbala handlingar, och materiella resurser, som ljus, ljud eller färg. Genom att, med
stöd av Kress (1997, 2010), relatera barns utforskande till begrepp som
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tolkning, problemlösning och teckengörande blir de två sekvenserna möjliga att förstå som barns språkande och deltagande i litteracitetshändelser.
Denna studie öppnar för vidare frågor om vad olika digitala enheter genererar för meningspotentialer. En interaktiv tavla kan enligt denna studie
på grund av sin storlek, bidra till kroppsliga interaktioner och utforskande.
Andra digitala enheter som exempelvis datorplattor bidrar möjligen med
andra typer av interaktioner.
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STUDIE IV
Orchestration in preschool --- children, technological tools and material resources in concert
S. Hvit Lindstrand & A. Klerfelt.
Manuskript
I svenska förskolor har små barn möjlighet att ta teknologiska verktyg i
besittning för att utforska sig själva och sin värld. Denna studie baseras
på ett intresse för hur barndom konstrueras genom olika teknologiska
verktyg, och mer specifikt, om och hur dessa verktyg kan bidra till möjligheter att skapa förutsättningar för barns meningsskapande i deras förskolepraktik. Syftet i denna studie är att skapa kunskap om hur barns
handlingar med en interaktiv skrivtavla i den pedagogiska verksamheten i
förskola kan relateras till olika processer av meningsskapande. Detta syfte
besvaras med stöd av följande forskningsfråga: På vilket sätt agerar
kroppsliga, sociala, teknologiska och andra materiella resurser i barns
skapande av mening?
För att öka förståelsen för små barns meningsskapande processer används en multimodal metod för att analysera deras aktiva användning av
olika resurser i en verksamhet som startar vid en interaktiv skrivtavla. Teoretiska utgångspunkter tas i socialkonstruktionistiska och dialogiska perspektiv (Kress, 1997, 2010; Linell, 1998 & Vygotskij, 1978; 1995). Data är
konstruerad i en förskola med 15 barn i åldrarna ett-tre år och fyra förskollärare under en period av sex månader. En handhållen videokamera
användes för att dokumentera samspelet mellan barnen, förskollärarna
och den interaktiva skrivtavlan. Ur analyserna, baserade på fyra timmar
och 30 minuter videoinspelad dokumentation, valdes sekvenser som fokuserar fyra barns aktiva samhandlingar för att illustrera hur de använder
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teknologiska verktyg i samspel med varandra och med olika material i sin
förskola. Datamaterialet är analyserat med interaktionsanalys (Jordan &
Henderson, 1995). Resultaten visar hur denna verksamhet expanderar till
två händelser; den första på den interaktiva skrivtavlan och den andra i en
låtsaslek. Resurser som tid, utrymme, tal, blick, gester och materia länkar
de båda händelserna till varandra. Den första sekvensen erbjuder möjligheter att skapa mening genom att göra tecken, den andra erbjuder meningsskapande genom lek och fantasi med stöd av olika material. Den
första sekvensen visar hur barnen individuellt och gemensamt använder
olika teckensystem för att kunna fylla den interaktiva skrivtavlan. Det verbala språket är i denna sekvens instruktivt och utpekande. Det barnen
säger har att göra med att de vill få tillgång till den interaktiva tavlan, och
vad de ser på den interaktiva tavlan. Även barnens gester, och det fysiska
materialet som används, riktas mot att göra avtryck på tavlan. Det är programvaran tillsammans med funktionerna i den interaktiva tavlan som
villkorar barns språkande och utgör verktyg för det potentiella meningsskapande som kan göras i interaktion med andra barn och med teknologi.
I den andra sekvensen kan vi följa två barn som lämnar den interaktiva
skrivtavlan, och hur de övergår till en annan aktivitet. Genom att de har
passerat en verbalspråkig dialog som inleds med att ett av barnen säger
”jag var storasyster idag” (Rose) övergår de till en låtsaslek med annat
innehåll och tar andra resurser i besittning. Barnen använder aktivt materiella resurser som stöd för sin pågående lek där de materiella resurserna
blir tecken i deras berättelser, som i ett piktografiskt skrivande (Kress,
1997). I båda sekvenserna verkar resurser för att bjuda in och kräva handling. Det finns en kraft och en sammanflätning mellan barnen och resurserna i miljön. Barnen och de verktyg och resurser som finns nedlagda i
förskolan orkestrerar dessa händelser som en ensemble i samförstånd där
barn och resurser tillsammans har potentialer för att skapa förutsättningar
för barnens meningsskapande. Barnen är både en del av och dirigerar
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konserten. Barnens handlingar är situerade i praktiken och för sina meningsskapande processer är de beroende av sina möjligheter att kunna
iaktta och följa varandras handlingar i en praktik ”där detta är ett språkligt
skapande som är nödvändigt och förståeligt för barnen själva” (Vygotskij,
1995, s. 82). På detta sätt kan barnens lek och meningsskapande förstås
som språk i handling.
Skillnaden mellan de båda ensemblerna väcker reflektioner kring vilka
möjligheter teknologi ger för barns fantasi och kreativitet. Artikeln avslutas med en diskussion om på vilket sätt teknologi kan trigga igång kreativa
processer.
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DISKUSSION
Syftet med föreliggande avhandling är att skapa kunskap om små barns
spontana tecken- och meningsskapande och tidiga litteracitet i förskolan,
samt att bidra till förskolans teoretiska förståelse av små barns multimodala språkande. Mer specifikt har fokus varit på
-

att visa och analysera hur förskolepersonal beskriver små
barns litteracitet.

-

att studera hur små barns språkande och meningsskapande
görs i interaktion med andra barn och med teknologi.

Resultatet av anhandlingens fyra olika delstudier kommer nu närmast att
tolkas och diskuteras i relation till följande områden: Förskolans yrkesspråk
- att synliggöra görande, Små barns litteracitet - kroppslig interaktion och piktografiskt skrivande och Sociomateriellt teckengörande. Avhandlingen avslutas med
en presentation av Förskoledidaktiska implikationer.

FÖRSKOLANS YRKESSPRÅK - ATT SYNLIGGÖRA
GÖRANDE
Närbilden nedan, som också inledde avhandlingen, illustrerar frågan om
hur barns aktiviteter i förskolan beskrivs. I exemplet ställs barns användning av lekmaterial som exempelvis bilstolar, kökstillbehör, filtar och väskor i relation till begreppet bearbetning. Mot bakgrund av diskussionerna
kring ändrade målområden i förskolan var jag inledningsvis intresserad av
hur denna aktivitet skulle kunna tolkas om den istället omgavs med en
begreppsram som relaterade till barns språkande.
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’’Jo… hon ska till Thailand snart’’
Det sitter två barn varsin bilstol i förskolans ”dockvrå”. Bilstolarna är en
del av det material som erbjuds att leka med i detta rum. I rummet finns
också annat material som relaterar till hemlik rollek. Detta är exempelvis:
kökstillbehör, docksängar, filtar, dockor, väskor och utklädningskläder.
Barnen har allt lekmaterial på sig där de sitter i stolarna. Alla kastruller,
filtar, dockor, väskor och utklädningskläder ligger väl packat på dem.
Samtliga hyllor och utrymmen är tömda på lekmaterial och barnen är i ett
intensivt samtal med varandra. Jag uppmärksammar barnens aktivitet genom att fråga ”Oj, vad händer här?” Förskolläraren, Tina, som är i samma
rum svarar då att ”Jo… hon ska till Thailand snart”. Tina förklarar att ett
av barnen i bilstolarna snart ska åka till Thailand och vara borta i tre månader. Hon berättar för mig att familjen därhemma har packat och tömt
huset på det som behöver tömmas. Tina förklarar sedan barnens aktivitet
med allt lekmaterial som: ”så hon bearbetar detta nu”.

Om förskolans didaktik ska kunna fortsätta att utvecklas behöver också
de begreppsramar som tolkar barnens aktiviteter vara i utveckling. Barnen
i bilstolarna gör det de gör, oavsett om de deltar i forskning (se avsnittet
Tidigare forskning i sammandrag s. 43) och oberoende av om någon annan undrar om det är språkande, lek, naturvetenskap, matematik eller bearbetning av en kommande resa. I studierna framkommer beskrivningar
av små barns litteracitet som spontana aktiviteter med koppling till text
och symboler, i ett görandeperspektiv. Det är detta görandeperspektiv
som är utgångspunkt för vad som här diskuteras som förskolans yrkesspråk.
Utifrån barns spontana göranden beskrivs sedan ett holistiskt arbetssätt
baserat på lekfullhet och traditioner. Arbetsättet beskrivs alltså som sammansmält med vad barnen gör vilket också är en grundläggande utgångspunkt i förskolans styrdokument där barns skapande och kommunikation
med tal- och skriftspråk ska utgöra såväl innehåll som metod (Skolverket,
2010).
Tidigare studier om vad som är utmärkande för nordisk förskoledidaktik
pekar på att didaktiken domineras av en socialt orienterad utgångspunkt
(Broström, 2012; Pramling Samueslsson & Sheridan, 2010; Sheridan, Wil-

91
91

liams, Sandberg & Vuorinen, 2011). Det framkommer också tre ömsesidigt interagerande dimensioner av förskollärares kompetens: kunnande
om vad och varför, kunnande om hur samt interaktiv, transformativ och
relationell kompetens (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011).
I relation till dessa kompetenser skildras beskrivningarna och analyserna
av små barns litteracitet i denna studie genom interaktiv, transformativ
och relationell kompents. Vad små barns litteracitet, och didaktiska frågor
om vad hur och varför betyder i förskolan ”beror på”. Förskolepersonalens
samtal genomsyras av en eftertänksamhet och tvekan med exempelvis
motfrågor och skratt, eller formuleringar som framhåller hur man inte gör,
eller som reservationer mot något. Ett exempel på detta är hur en av förskollärarna i studie nummer två säger ”alltså – jag undervisar inte” (Monica, Hamnens förskola). Dessa formuleringar fungerade som hjälp, eller
filter, i arbetslagens gemensamma reflektion och tolkas med hjälp av hur
förskolepersonalen använder kategoriseringar, kontrasterande begrepp
och aktivt återberättande av röster. För att synliggöra och utveckla den
teoretiska begreppsram som omger förskolan kan arbetslagens beskrivningar diskuteras som dialogism.

FÖRSKOLANS YRKESSPRÅK SOM DIALOGISM
The topic of a speaking person has enormous importance in everyday life.
In real life we hear speech about speakers and their discourse at every
step. We can go so far as to say that in real life people talk most of all
about what others talk about – they transmit, recall, weigh and pass judgment on other people’s words, opinions, assertions, information; people
are upset by others’ words or agree with them, contest them, refer to them
and so forth. (Bakhtin, 1981 s. 338)

Människors samtal är enligt Bakhtin (1981) samtal om det som tidigare
sagts, och samtal där det som tidigare sagts prövas. Att ge uttryck åt barns
aktivitet som en bearbetningsprocess och förskolepersonalens samtal,
med kontrasterande begrepp om små barns litteracitet, är utifrån ovanstående citat ord av historiska röster. Dessa yttranden är på så vis såväl eko
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från tidigare användare som ett nyskapat yttrande utfrån det aktuella sammanhang som de yttras i. De historiska rösterna kan med hjälp av Bakhtin
(1986) förstås som dialogic overtones. De ord som yttras ger återklang, som
en kedja av röster ekande av andra röster, från andra sammanhang. Genom att tolka förskolepersonalens beskrivningar i termer av dialogism blir
det möjligt att vidga förståelsen av komplexiteten i förskolans didaktik.
Det blir också möjligt se hur de olika dimensionerna, kunnande om vad
och varför, kunnande av hur samt interaktiv, transformativ och relationell kompetens (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011) samverkar i en
polyfoni med ett aktivt lyssnande på barnens görande. De olika samverkande
aspekterna av små barns litteracitet i förskolan bildar en dialogism i förskolepersonalens beskrivningar. Det vill säga en polyfoni av olika röster
inom en viss kontext (Bakhtin, 1981). Denna polyfoni skapar förskolans
didaktik. Några röster i den dialogism som visar sig i avhandlingen handlar om undervisning i förskolan. Med stöd av Bakhtin används nedan röster
som metafor för ett djupare resonemang kring detta.
Den svenska förskolans didaktik har utvecklats från en psykodynamisk
och kognitiv teoribildning där barns mognadsprocesser har varit utgångspunkt för det pedagogiska arbetet i förskolan (Eriksson 1951/1995; Piaget, 1968; SOU, 1972), till en socialt orienterad helhetssyn på barns lek,
lärande och meningsskapande (Vygotskij, 1995; Skolverket, 2010). I beskrivningen av barnen i bilstolen som bearbetning och förberedelse, gör
sig historiska röster och dess begreppsramar påminda. Dessa historiska
röster menar att barns aktivitet med material är lek med stor betydelse för
deras känslomässiga utveckling, och att barn bör ”ges tillfällen att fritt
agera och i leken återuppleva både roliga och oroliga episoder” (SOU,
1972, s. 214). Nutida röster menar att barn i förskolans verksamhet ska få
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möjlighet att ”utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2010, s. 10). Vidare
menar nutida röster, i form av styrande dokument, att förskolans verksamhet, och undervisningen i denna, ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Den tvekan och eftertänksamhet som
framkommer hos förskolepersonalen i studierna kan förstås som en reservation - en prövning av rösterna, av vad som tidigare sagts och vad
som nu sägs om arbetssättet med litteracitet i förskolan. Ett exempel på
detta är kontrasteringen mellan undervisa - inte undervisa som görs i fokusgruppsstudierna. Detta väcker frågan om vad begreppet undervisning får
för betydelse i förskolans praktik.
Ett ord är aldrig betydelselöst, och ordet undervisning är förbundet med
skolans kontext och dess tradition. Definitionen av undervisning är: ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare
syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av
kunskaper och värden” (Skollagen, 2010:800, 1 kap 3§). När dessa röster
om målstyrda lärarledda processer hamnar i dialog med en verksamhet
där barns utforskande och nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden
för verksamheten (Skolverket, 2010), blir det en förskoledidaktisk dialogism mellan olika röster, där eftertänksamheten och tvekan i förskolepersonalens gemensamma konstruktioner av litteracitet utgör en styrka.
Förskolepersonalen beskriver vyer av sitt yrke, en förskoledidaktik som
bygger på lyssnande och där de själva i sina lärarroller är medkonstruktörer i barnens utforskande tecken och symboler. Denna eftertänksamhet
och tveksamhet är en förutsättning för att förskolans teoriram ska kunna
utvecklas. Det är genom att förskolepersonalen är mottaglig för, lyssnar
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på och observerar barnens aktiviteter som förskoledidaktiken konstrueras. Detta kräver samtidigt att förskolepersonalen medvetet reflekterar
över och analyserar sin egen praktik.
Förskolans dialogism behöver fler röster som kan bidra till en vidare förståelser av barns görande. Förskollärare kan med utgångspunkt i att barns
språkande görs tillsammans med andra barn med vuxna, och med material,
undersöka hur barn interagerar i relation till multimodala aspekter på
språkande. Studerar man interaktionen blir det också tydligare vad det är
barnen undersöker, och på så vis kan förskolan utveckla arbetsformerna
för att analysera barns lärandeprocesser. Små barns litteracitet handlar om
att undersöka världen (Lankshear & Knobel, 2006), och omgivande
tecken och symboler (Kress, 1997). Ett öppet förhållningssätt i ett analytiskt arbete om vad små barn undersöker får därför följder för såväl betydelsen av ämneskunskap i förskolan som betydelsen av estetiska och filosofiska innebörder av denna ämneskunskap.

SMÅ BARNS LITTERACITET- KROPPSLIG
INTERAKTION OCH PIKTOGRAFISKT
SKRIVANDE
I introduktionen till avhandlingen presenterades en närbild där ett litet
barn tolkar en cirkel i en bok till en boll, och tar med bollen till en cirkel
i en annan bok. Jag valde denna närbild för att jag ville dela med mig av
min nyfikenhet på hur små barn involverar sig i litteracitetshändelser samt
ge en första inblick i avhandlingens teoretiska utgångspunkter.
N ärbild: ’’Boll där’’
Det sitter tre barn i soffan. Två av dem, Sara och Ida, är nio år och den
tredje, Astrid, är drygt ett år. De har varsin bok i knäet. Alla tre är kapitelböcker som handlar om hästar. Astrid håller sin bok upp och ner. Fötterna når inte riktigt fram till soffdynans slut. ”Läser du?” frågar jag. Hon
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nickar till svar. ”Vad står det i boken?” fortsätter jag. ”Boll där” svarar
hon och pekar med fingret i boken. ”Står det boll där?” undrar jag och
går fram till Astrid för att titta i boken och vad det är hon pekar på. Det
jag ser är ett O. Vi fortsätter prata om O, och om att det är samma O som
i Olle i en annan bok som handlar om Emma och Olle. Hon nickar, och
nästa gång när vi läser om Emma och Olle så pekar hon på Oet och säger:
”Boll där”.

Gemensamt i avhandlingens studier är att barn utforskar olika teckensystem, och visar sitt intresse och deltagande i litteracitetshändelser med
kroppen i ickeverbala handlingar. Förskolepersonalen talar i huvudsak om
sitt arbete med tidig litteracitet från ett situerat och konkret görandeperspektiv. De menar att de genom att observera vad barnen gör och lyssna
till vad barnen säger i relation till tecken, text och symboler skapar litteracitetshändelser i förskolans praktik. Tidigare forskning visar att små barns
ickeverbala handlingar är viktiga aspekter av tidig litteracitet (Björklund,
2008; Rowe, 2012; Thuresson, 2013). Inom litteracitetsstudier dominerar
fortfarande en syn där små barns verbala språkhandlingar anses vara grunden för senare skriftspråklighet. I det följande diskuteras denna avhandlings studier om kroppslig interaktion och piktografiskt skrivande som
tidig litteracitet.

KROPPSLIG INTERAKTION SOM TIDIG LITTERACITET
Ett exempel på hur förskolepersonalen beskriver små barns kroppsliga
interaktion med texter i förskolans miljö, är när en av förskollärarna i studie I berättar hur tre barn i den barngrupp hon arbetar i, står med sina
kroppar vid alfabetet som hänger på väggen: ”vi kanske har tre stycken
som börjar på O. då kan alla tre ställa sig där att alla börjar på samma
bokstav O”. Detta citat visar att förskolan har alfabetet tillgängligt, vilket
kan förstås som en medveten handling för att iscensätta en skriftspråksmiljö. Citatet visar också att barnen i grupp ställer sig vid den bokstav som
deras namn börjar på. Barnen visar något genom att kroppsligt interagera
i förhållande till texten. Små barns utforskande av litteracitet är komplext
vilket också framhålls av Rosenquest (2012). Hon poängterar vikten av
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att förskolor går ett steg längre än att arbeta med rim och ramsor och
dekorera förskolemiljöer med text. Det är förbindelserna mellan kroppsliga interaktioner och begrepp som relaterar till kommunikation som exempelvis se, tolka, skapa, berätta och förhandla som är viktigt att synliggöra.
Detta stärks också i Rowes (2012) studie, som visar hur små barns gester
har stor betydelse när de skriver. Hon skriver:
For example, in writing events, the page often has high modal intensity,
since the event would be something else entirely without attention to
marks on paper. However, even in these events, participants do not foreground print at every moment. Instead, at some junctures, gesture or spatial arrangement of materials may have higher modal intensity, and at
these points these modes play key roles in participants’ understandings of
composing events. (s.6)

Små barns verbala handlingar är viktiga för att skapa mening i litteracitetshändelser, men de föregås av kroppsliga interaktioner, vilket också har
varit tydligt i studierna i denna avhandling. I studie III visas till exempel
kroppslig interaktion mellan små barn och teknologi. Ett barn använder
där ett ritprogram, och drar noggrant fingrarna i olika riktningar medan
hon samtidigt observerar linjerna och skuggan som framkommer på den
interaktiva tavlan och mellan hennes kropp och tavlan. Hennes kroppsliga
rörelser repeteras med små förändringar, hon formar exempelvis en cirkel
med olik intensitet i rörelserna. Teckengörandet blir utifrån detta kroppsliga allitterationer. Den traditionella betydelsen av begreppet allitterationer
är en språkig stilfigur där flera sammanhängande ord börjar på samma
fonem. Verbala allitterationer, i form av rytmer och ramsor har av tradition poängterats som viktiga i barns verbala språkutveckling. Genom att
ge begreppet allitterationer en multimodal betydelse får kroppsliga rörelser,
som skulle kunna betraktas som spontana och oreflekterade rörelser vilka
föregår verbalt språkande, istället betydelser av språkgörande i sig självt.
Att förbinda kroppsliga uttryck med allitterationer gör det också möjligt
att förstå, möta och utmana upprepningar, rytmer och förändringar i små
barns språkande. För detta finns stöd i språkvetenskapen hos exempelvis
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Lotman (1974) som menar att det behövs såväl upprepande som nytt
skapande i texter. Detta innebär att både det som kommer tillbaka som
ett mönster, och det som bryter av är viktiga element i läsande och skrivande. Han skriver :” I poesin är alla språkets nivåer betydelsebärande
och kampen mellan automatisering och desautomatisering gäller alla
strukturers element” (s. 62). Även Vygotskij (1995) använder begrepp
som poesi och prosa när han beskriver små barns litterära synkretism.
Han menar att barn inte skiljer poesi (berättelsen eller det kommunikativa
innehållet) från prosa (dramat, eller den handling som utspelas), barn
”arbetar sällan länge med sitt verk, oftast skapar det i en handvändning”
(s.76). För små barn blir dessa allitterationer kroppsliga, de läser och skriver multimodala texter med kroppen, vilket innebär att mer än att kroppsspråk föregår verbalt språkande. Lind (2010) har använt begreppet allitterationer på liknande sätt i sina studier av små barns teckengörande med
penna och papper. Hon menar att detta tidiga teckengörande är visuella
allitterationer, då de visuella former som barnen skapar är upprepade visuella rytmer med små förändringar. Kroppsliga alliterationer kan användas för att synliggöra prövande, återskapande och skapande aspekter i
små barns kroppsliga språkande, det vill säga små barns experimenterande och kreativa produktion av språk (Dahlberg, Olsson & Theorell
2013). Det blir ett verktyg för att se detaljer i komplexiteten och systematiken av det tidiga språkandet.

PIKTOGRAFISKT SKRIVANDE SOM TIDIG LITTERACITET
Avhandlingens studier visar att små barn i förskola erbjuds olika sätt att
delta i såväl litteracitetshändelser som multimodalt språkande. Flera av
arbetslagen beskriver med multimodala perspektiv barns språkande där
barn prövar och upprepar tankar och idéer till exempel genom att prata,
bygga och rita. De menar att det är naturligt för barn att framföra sina
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tankar och idéer på många olika sätt. Barns naturliga sätt att framföra tankar ligger nära piktografiskt skrivande (Kress, 1997). Utmärkande för piktografiskt skrivande är att det är en transformation av idéer, till skillnad
mot det alfabetiska skrivandet som är transkribering av ljud. Genom att
betrakta barns byggande, som i förskolans vardag vanligen är en konstruktionsaktivitet, som en transformation av idéer, där barn använder
vad som finns till hands för att manifestera sina idéer, får byggandet ett
värde av språk och kan bli en del i förskolans arbete med barns tidiga
litteracitet. På samma sätt går det att resonera kring bearbetningen i närbilden ”Jo…hon ska till Thailand snart”. Barnen i bilstolarna använder det
fysiska material som finns ”to hand” (Kress, 1997, s. 29) för att manifestera sina idéer runt den kommande resan till Thailand.
För små barn blir det omgivande materialet till symboler, liksom bokstäver har symbolisk betydelse för vuxna, som de använder som tecken för
att kunna skriva världen. Studie IV visar hur barnen använder en mängd
olika materiella resurser i ett piktografiskt skrivande. Barnen tar det
material som finns till hands och bygger en berättelse, en lek som bygger
på erfarenheter. En hink transfomeras till en väska, en papperslåda till ett
sjukhus och en kanin och en docka blir små barn som ska födas. Denna
berättelse, och de transformationer som görs, blir möjliga att följa då barnen sätter ord på delar i berättelsen och genom att de visar berättelsen
genom handling. På samma sätt ser de små barnen saker i sin omgivning
som de tolkar och skapar inre tecken av – de ”läser” världen (Freire,
1987).
Kroppslig interaktion och piktografiskt skrivande visar sig vara delar av
små barns tidiga litteracitet. För små barn är texten långtifrån tvådimensionell, utan för dem handlar det om multimodala texter, såsom Freire
(1987) beskriver i boken Literacy: Reading the word and reading the world. Barns
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spontana utforskande av ”how the world operates” (Lankshear & Knobel, 2006, s. 9) är viktiga delar av tidig litteracitet. Barn skapar mening
genom att kroppsligt transformera materiella och visuella tecken och symboler och transkribera sina idéer till fysiska manifestationer.

SOCIOMATERIELLT TECKENGÖRANDE
De materiella aspekterna av små barns litteracitet visar sig i studierna vara
lika naturliga som sociala aspekter. Burnett, Merchant, Pahl och Rowsell
(2014) har liknande utgångspunkter och skriver:
Texts must always be received within a material world and so literacy
practices can be understood as materially situated, that is, connected to
the material culture of the surroundings in which they occur […] literacies
need to be understood as linked to things. Texts are ‘thing-like’ as they
are manifested in material forms; they are represented within things (in
this case a computer or whiteboard screen). (s.97)

Förskjuter man fokus från att se samspel, sociala och kulturella sammanhang som avgörande aspekter i barns litteracitet (Barton, 2007, Gee, 2008)
till att belysa hur materiella aspekter ständigt är närvarande i dessa blir
små barns litteracitet också sociomateriell. I samtliga studier i denna avhandling har materiella resurser beskrivits (delstudie I och II) och visat
sig (delstudie III och IV) som viktiga i små barns litteracitet.
Även materiella resurser bör i forskning och förskolans verksamhet tas
som en viktig del av små barns litteracitet. I de teoretiska avsnitten argumenterades för att även om små barn inte talar om litteracitet så är de
medvetna om det. För att diskutera hur små barns språkande och meningsskapande görs i interaktion med andra barn och teknologi vill jag
återvända till den tredje närbilden i avhandlingens introduktion.
Ett interaktivt möte med bäcken
Stina och Amar har varit vid bäcken tillsammans med några av de andra
barnen i gruppen och en förskollärare. Barnen mötte bäcken genom att
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kliva ner i den med sina kroppar och känna på det kalla vattnet och den
blöta gyttjan med händerna. Förskolläraren tar en serie bilder med kameran. Senare, inne på förskolan, projicerar förskolläraren dokumentationerna på den interaktiva skrivtavlan och visar dem för Stina och Amar.
Barnen ser nu sina händer kladdiga med gyttja på en uppförstorad bild.
Stina tittar mot bilden, höjer sina händer och gör samma rörelser som
hon gjorde vid bäcken. Hon känner på sina egna händer samtidigt som
hon och Amar tittar på Stinas händer som projekteras på en stor bild. På
bilden är Stinas händer smutsiga, medan händerna i nuet är rena och torra.

Händelsen vid bäcken är ett exempel på hur teknologi kan bidra till barns
subjektiva upplevelser av en situation.
Avhandlingen visar att barn tolkar, prövar och skapar med hjälp av olika
teckensystem, som exempelvis kroppsliga rörelser, ljud, ljus, linjer och bilder i en interaktiv skrivtavla. Interaktionerna uppstår i en växelverkan
mellan sociala teckensystem, som barnens verbala eller kroppsliga handlingar, och materiella teckensystem, som ljus, ljud eller färg. Det visuella
fältet, och de tecken som skapas, är i ständig förändring. Denna visuella
förändring kommer sig av tekniska funktioner, den programvara som används eller på grund av att barnen aktivt skapar en förändring. Det är
alltså inte alltid barnens motiv och intressen som styr utan de materiella
teckensystemen styr också barnens göranden i en komplex växelverkan
där olika teckensystem ständigt skapas och omskapas.
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Den interaktiva tavlan ger en komplicerad, oförutsägbar och oväntad respons på barnens handlingar. Detta kan illustreras med hjälp av sekvensen
i studie nummer III, där två barn interagerar med en interaktiv skrivtavla.
I denna situation användes webbkameran med ett snurrande filter på den
interaktiva skrivtavlan. Barnen står från början still och ser sig själva som
snurrande på skrivtavlan. I sekvensen tolkar de den producerade snurrande bilden, och prövar på olika sätt med sina kroppar hur det visuella
fältet förändras. Den oväntade responsen är att barnens subjektiva,
kroppsliga känsla av att stå visuellt möter en bild där ”jag” snurrar, det vill
säga ytterligare en subjektiv bild. Detta blir då ett utforskande av gränsen
mellan ”mig, min kropp”, och det materiella ”det” som omger ”bilden av
mig själv”.
I dessa studier blir det tydligt att också teknologin gör något med barnen.
Till skillnad från annat material har också den interaktiva tavlan möjlighet
att ”se, tolka och omskapa”. Jag ger teknologin ”mänskliga” egenskaper,
som att se och tolka, i syfte att synliggöra skillnader i teknologisk respons
i jämförelse med annat material. Om ett barn ritar med penna och papper,
byts inte färgerna förrän barnet aktivt byter färg. En spegel byter inte heller motiv innan barnet har utfört en handling framför spegeln. I dessa
sekvenser blir inte materialet underordnat barnens motiv, intressen och
handlingar.
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I materialet finns fler exempel på oväntad respons, bland annat att något
som barnen skapat plötsligt försvinner ur deras synfält. I studie IV användes ett program med möjlighet att producera visuella symboler genom
först att trycka med handen i ett fält med olika symbolval. Det var också
möjligt för barnen att använda olika färger och linjer i olika tjocklekar.
Den första vinjetten i studien visar hur tre barn trycker fram olika symboler i det visuella fältet. Till en början är symbolerna i form av stjärnor.
Ett av barnen trycker sedan på spöksymbolen, samtidigt som hon säger
spöke, vilket indikerar att hon hade en idé att vilja byta form. Konsekvensen för de andra två barnen blir att också deras former byts från stjärnor
till spöken, och senare till blixtar, utan att de har gjort någonting. I samma
ögonblick som barnen upplever något och börjar skapa mening kring
dessa symboler så försvinner de.
Den respons som barnen får av teckensystem i flera lager, förändringar
och försvinnanden är kanske det som är mest utmärkande för interaktionen med den interaktiva tavlan. Owen, fyra år, menar i Mc Manis och
Gunnevis (2012) studie att ”Computers have things on them, and when
you go there they have things you´re on” (s. 14). Denna teknologiska respons pekar på ett område som vuxna inte har egen barndomserfarenhet
av. Hastiga och övergående tecken är en del av små barns tidiga interaktion och
subjektiva upplevelse av omvärlden som vi inte har kunskap om. Liknande resonemang beskrivs av Burnett et al. (2014), där de menar att teknologi bidrar till att tecken och symboler blir hastiga och övergående. De
menar att “These literacies, however, quickly dissolve as the cursor moves
across the screen” (s. 97). Det som blir kvar för barnen är ett eko av tidigare meningsskapande, som de skapar ny mening av.
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TEKNOLOGINS VILLKOR FÖR BARNS LEK
Betydelsen av fysiskt material har funnits med som en röd tråd i avhandlingen och begrepp som piktografiskt skrivande och sociomateriellt teckengörande har beskrivits som delar av små barns litteracitet.
I de teoretiska avsnitten beskrevs likheter mellan det piktografiska skrivandet (Kress, 1997, 2010) och synkretiskt skapande (Vygotskij, 1995).
Det som skiljer dessa begrepp åt är att piktografiskt skrivande relaterar till
kommunikation och meningsskapande medan det synkretiska skapandet
relaterar till lek, fantasi och kreativitet. När teckengörandet beskrivs som
sociomateriellt, som det delvis görs i denna avhandling, leder det till frågan om vad sociomaterialitet betyder i relation till barns lek, fantasi och
kreativitet.
För att ge ytterligare dimensioner kring barns görande av språk och mening i interaktion med andra barn och teknologi kan Vygotskijs (1995)
resonemang om fantasi och kreativitet i barndomen vara betydelsefullt.
Detta är relevant då de motsättningar som presenterades i introduktionen
och forskningsgenomgången kring barns användning av teknologi delvis
handlar om hur barns användning av teknologi påverkar deras kreativitet.
Vygotskij (1995) menar att all mänsklig aktivitet som skapar något nytt är
kreativitet, och han skiljer på reproducerande och kreativa handlingar. De reproducerande handlingarna är upprepningar av vad som tidigare hänt medan de kreativa handlingarna, som baseras på fantasi, är nyskapande. Fantasi är inre föreställningar eller bilder och barns lek är en kreativ bearbetning av intryck, ett eko där tidigare erfarenheter reproduceras på liknande
sätt som de upplevdes. Detta betyder att leken är nyskapande och kreativ
och beskrivs av Lindqvist (2002) som fantasi i handling.
Resultaten vad gäller barns språkande och meningsskapande med andra
barn och teknologi i denna avhandling baseras på analyser av små barns
användning av en interaktiv skrivtavla. Under analysarbetet har jag blivit
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mer och mer intresserad av hur och om teknologi villkorar barns fantasi
och kreativitet, vilket också är en del av resultatet i studie IV. Ovanstående resonemang om fantasi och kreativitet i barndomen ger verktyg för
att närmare undersöka barns användning av teknologi förskolan. Genom
att studera hur teknologi ger villkor för barns fantasi och kreativitet kan
också förskolans dilemman och motsättningar (se Introduktion) ställas i
relation till fler aspekter.

FÖRSKOLEDIDAKTISKA IMPLIKATIONER
SMÅ BARNS TECKEN- OCH MENINGSSKAPANDE I FÖRSKOLA
MULTIMODALT GÖRANDE OCH TEKNOLOGI

Studierna visar hur förskolepersonal beskriver och resonerar kring små
barns litteracitet, vad som sägs om små barns spontana tecken- och meningsskapande och tidiga litteracitet och språkande i termer av
-

att spontana aktiviteter är utgångspunkten för förskolepersonalens arbete med små barns litteracitet.

-

att små barns litteracitet ses ur ett konkret görandeperspektiv - ett kroppsligt deltagande.

-

att förskolepersonal är eftertänksam och visar tveksamhet då man kategoriserar, kontrasterar, och använder aktiva röster från händelser när man talar sig fram till gemensamma utgångspunkter i sitt arbetssätt.

Vidare visar resultaten att små barns språkande och meningsskapande i
interaktion med andra barn och med teknologi karakteriseras av
-

att barnen språkar kroppsligt och skapar mening.

-

att barnen undersöker noggrant olika teckensystem och
gränsen mellan sig själva och teknologi.
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-

att teknologiska funktioner föregår och styr barnens
handlingar.

-

att små barns meningsskapande utgörs av utforskande interaktioner där de individuellt och gemensamt prövar
olika teckensystem och skapar nya problem att undersöka.

-

att det finns variationer i vilken utsträckning barnen kan
bli kreativa i sitt meningsskapande med teknologi.

FÖRSKOLEDIDAKTISKT YRKESSPRÅK
Mot bakgrund av att förskolan är en målorienterad praktik och teoretiskt
förankrad i samspelsteorier, där barns lärande är förbundet med meningsskapande i den omgivande kontexten, är det viktigt att skapa en dynamisk
teoriram för ett förskoledidaktiskt språk med begreppsramar som ligger
nära denna utgångspunkt.
För att synliggöra och utveckla den teoretiska begreppsram som omger
förskolan kan arbetslagens beskrivningar diskuteras i termer av dialogism.
Med detta menas att förskolan kan finna sin teoretiska ram genom att
kontrastera olika synsätt i en dialog där förskolepersonalens gemensamma
konstruktioner av litteracitet blir en styrka. Denna förskoledidaktik bygger på att förskolepersonalen i sina lärarroller är medkonstruktörer i barnens nyfikenhet och utforskande av litteracitet. Det är genom att vara
mottaglig för, lyssna på och observera barnens aktiviteter som förskoledidaktiken konstrueras och utvecklas.
Små barns verbala handlingar är viktiga för att skapa mening i litteracitetshändelser, men att de föregås av kroppsliga interaktioner står i kontrast mot litteracitetsteorier där den dominerande synen är att små barns
verbala språkhandlingar utgör grunden för senare skriftspråklighet. Förskoledidaktiken behöver en ny syn där man tar hänsyn till kunskap om
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hur små barn närmar sig litteracitet ur multimodala perspektiv. Det är
förbindelserna mellan kroppsliga interaktioner och kommunikation som
exempelvis att se, tolka, skapa, berätta och förhandla som är viktiga att
synliggöra. Det finns positiva drivkrafter mot en utveckling av en egen
teoriram utifrån dialogicitet, eftertänksamhet och reflektion – men vad
innehåller en teoriram som bäddar för ett förskoledidaktiskt yrkesspråk?
Denna avhandling är i dialog med teoretiska perspektiv. Dessa har varit
verkyg för att att skapa kunskap om små barns spontana tecken- och meningsskapande och tidiga litteracitet i förskolan. De studier som fokuserar förskolepersonals beskrivningar av små barns litteracitet blir ett sätt
att söka efter teoretiska förståelser av små barns multimodala språkande i
förskolan. Detta görs med utgångspunkt i att kunskap skapas genom
människors interaktiva handlingar och språkande (Burr, 2003; Dahlberg,
Moss, & Pence, 2007, Linell, 2005). Vidare har dialogismen i yrkesspråket
diskuterats med stöd av Bakhtin i (1981, 1986). Barns språkande förstås
i avhandlingen från multimodala perspektiv (Kress, 1997, 2010; Liberg,
2007; Vygotskij, 1978, 1995). Detta ställs sedan i relation till litteracitetsstudier (Gee, 2008; Gillen & Hall, 2013; Lankshear & Knobel, 2006).
Detta sätt att aktivt använda och pröva teoretiska perspektiv är en av de viktigaste implikationerna av denna avhandling. Den riktar sig mot såväl förskolans pedagogiska praktik som mot förskoledidaktisk forskning.

TEORETISKA BEGREPP SOM VERKTYG I FÖRSKOLANS
DIDAKTIK
Att aktivt använda och prova teoretiska perspektiv i ett undersökande
förhållningssätt i förskolans verksamhet är viktigt för att utveckla förskoledidaktik som med barns göranden och processer av meningsskapande samtidigt är riktat mot lärande i en målorienterad praktik. Jag vill
därför avslutningvis göra några nedslag i detta. Språkandet är en stän-
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digt pågående dialog i vilken frågor, idéer, överenskommelser och förståelser blir till genom människors sociala samspel i en viss kontext.
Det är i människors språkanvändning, tolkande, fastställande och ordnande av tillvaron som kunskap skapas (Bakhtin, 1981). De didaktiska
implikationerna av denna syn på språkande blir att vara i ständing dialog
med barnen, samt att organisera för att förskolans språkmiljö och aktiviteter i denna är delar av en dialogism som möjliggör, synliggör och utmanar små barns multimodala språkande. Att se förskolans pågående verksamhet i termer av dialogism erbjuder förskollärare ett reflektionsverktyg
som belyser flera aspekter av kompetens, förhållningssätt och yrkesidentitet – och möjligheter att utveckla ett analytiskt yrkesspråk.
Språk är performativt. Det består av handlingar som påverkar och gör
något med världen (Austin, 1976; Burr, 2003). Den kroppsliga handlingen
är ett slags språkande med ett innehåll som blir till mening genom interaktion med andra (Linell, 2011). Detta innebär att man i förskolan genom
att iscensätta aktiviteter och miljöer utifrån det som barnen verkligen gör,
deras gemensamma ”hållapåande” (se också Alnervik, Nilsson, & Öhman,
submitted) samtidigt utmanar deras språkande. Att se hur barn agerar i
olika situationer, se hur de interagerar och se det de åstadkommer, med ett
lyssnande till vilket innehåll som kommuniceras, är ett sätt att närma sig
barns eget meningsskapande kring sin omvärld. Om barnen exempelvis
ställer sig vid bokstaven O i väggalfabetet, som är ett exempel ifrån studierna i denna diskussion, skulle en didaktisk konsekvens kunna vara att
erbjuda fler O, det är kanske viktigare för små barn att få tillgång till
många O än att ha ett alfabet på rad från A till Ö ? Om barnen ställer
stolar på rad – kan en förskoledidaktisk språklig utmaning för små barn
vara att fylla ett rum med stolar i alla dess former. Genom att låta barnen
visa vägen kan förskoleverksamheten gå utanför det traditionella och utmana små barns språkande. Då små barn är upptagna med att både skapa
språk och att skapa mening i samma handling (Kress, 1997) ligger den
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didaktiska implikationen i att bli riktigt bra på att se och lyssna på barns
handlingar, och ta dem på allvar. Små barn visar också enligt Lindahl
(1995) förståelse för begreppsinnebörder genom sina handlingar långt innan de talar om dem. Det finns en risk att små barn i förskolan erbjuds
förenklade aktiviteter om lärandets objekt identifieras utan att deras handlingar noga har analyserats och reflekterats av förskollärarna.
All kommunikation som små barn deltar i har betydelse för formellt
läsande och skrivande i framtiden. Små barns litteracitet handlar om
att komma underfund av “how the world operates” (Lankshear & Knobel, 2006, s. 9) och utforskande av tecken och symboler i omvärlden (Gillen & Hall, 2013; Kress, 1997). Denna avhandlings bidrag till kunskap om
små barns litteracitet i förskolan är framför allt att litteracitet för dem
handlar om, utöver textorienterade aktiviteter, kroppslig interaktion och
piktografiskt skrivande. Det vill säga möjligheter till att skapa, tolka och
förhandla genom kroppslig interaktion och med hjälp av materiella resurser. Detta får implikationer för hur förskolans verksamhet, utöver att erbjuda en skriftspråksmiljö och bokpraktik, kan erbjuda barn en mängd
olika aktiviteter, textorienterade såväl som multimodala som bidrar till
små barns görande av litteracitet. Liknande resonomang förs av Street (2003)
som menar att
Literacy practices, then, refer to the broader cultural conception of particular ways of thinking about and doing reading and writing in cultural
contexts. A key issue, at both a methodological and an empirical level,
then, is how we can characterize the shift from observing literacy events
to conceptualizing literacy practices. (s. 78)

Materiella aspekter deltar redan i spädbarns intersubjektiva handlingar,
exempelvis i pekandets mening och funktion (Bruner, 1983). Genom att
förskjuta blicken från att se samspel, sociala och kulturella sammanhang
som avgörande aspekter i barn litteracitet (Barton, 2007, Gee, 2008) till
att belysa hur materiella aspekter ständigt är närvarande i dessa kan också

109
109

små barns litteracitet få sociomateriell betydelse (Burnett, Merchant, Pahl
och Rowsell, 2014).
Det sociomateriella tillägget har varit av särskild betydelse i de studier som
fokuserar hur små barns språkande och meningsskapande görs i interaktion med andra barn och med teknologi. Perspektivet hjälper till att förstå
att när barnen interagerar med teknologi, exempelvis en interaktiv tavla,
kan teknologin interagera med med barnen och tolka deras handlingar. I
detta blir de sampoducerande aktörer i språkandet. Detta ger nya möjligheter att utforska världen. Med denna grund följer implikationer avseende
hur barns språkande blir i relation till förskolans material. Det vill säga
vilket språkande som samproduceras av såväl traditionellt material, som
exempelvis lekmaterial, färger, lera och klossar, som av teknologi, exempelvis
datorplattor eller interaktiva skrivtavlor och dess mjukvara. Material kan tendera
att styra barns handlingar till att bli såväl återupprepande och statiska som
kreativa.
Att ställa detaljerade analyser av barns görande i relation till begrepp som
teckenskapande, kreativitet och materiell agens ger vägar för förskolan att
utveckla ett teoribaserat förskoledidaktiskt arbetssätt. Elm Fristorp och
Lindstrand (2012) uttrycker ett liknande resonemang kring hur förskolan
kan stötta barns utforskande av omvärlden. De menar att det behövs
…verktyg som hjälper oss att förstå hur de förstår saker och ting och hur vi kan
gå tillväga i det detektivarbete som leder oss fram till sådana insikter. För att kunna
möta dem i dialog kring hur världen kan förstås, behöver vi verktyg som gör det
möjligt för oss att urskilja det komplexa som står att finna i det vardagliga, och det
som ibland kan förefalla banalt.” (s. 36)

Avhandlingens övergripande syfte är att skapa kunskap om små barns
spontana tecken- och meningsskapande och tidiga litteracitet i förskola.
Ett vidare syfte är att bidra till den teoretiska förståelsen av små barns
multimodala språkande i förskolan. Prövandet av olika teoretiska förståelser, mer än fastslåendet av dem som nya universella verktyg, blir bidrag
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och implikationer till sökandet efter en dynamisk teoriram för barns språkande.
Enligt Linell (2011) har språkande tre grundstenar: handlingar, interaktioner
och kommunikativa projekt. Han menar att människor genom att relatera
till och samspela med andra, att vara (eller bli till) i världen formar och
förhandlar mening. Till detta kan man bifoga ett multimodalt tillägg: att
vara och bli till i världen genom att relatera till andra och andra ting, genom och i en mängd olika resurser och teckensystem. Slutligen kan detta
utvecklas till en syn på språkande där andra människor, det sociala, och
andra ting, det materiella, är samproducerande aktörer i språkande.
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ENGLISH SUMMARY
This doctoral thesis explores how the activities that young children are
engaged in, can be understood in terms of early language and literacy processes. The research interest emerged from questions of how voices about
young children’s early literacy processes construct preschool practice,
how young children use different modes in their meaning making processes in preschool activities and their interactions in technology rich environments. The Swedish preschool environment should ensure that all
children, regardless of age, are given opportunities to develop their literacy skills within a democratic manner based on their own experiences and
curiosity. This can present a didactic challenge for preschools. The overall
aim with this thesis therefore, is to construct knowledge about young children’s spontaneous processes of sign – and meaning making and early
literacy processes in preschool. A wider aim is to contribute to the theoretical understanding of young children’s multimodal use of language.
More specifically, there is an interest i) to show how preschool educators
describe and analyse young children’s literacy and ii) how young children
construct language in interaction with other children and technology.
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This thesis is created based on four study’s that together construct
knowledge about the overall aim:
I.

Hvit Lindstrand, S. (2014). Literacy events in toddler groups:
Preschool educators’ talk about their work with literacy
among toddlers. Journal of Early Childhood Literacy.
1468798414526427.

II.

Hvit Lindstrand, S & Björk-Willén, P. (submitted). “When
you give them a pencil they often say they’re writing”- Preschool teachers’ categorization of written language work
with toddlers. Resubmitted to Australasian Journal of Early
Childhood.

III.

Hvit Lindstrand, S (2015). Are we spinning or is it the board?
Young children’s interaction with an interactive whiteboard
in preschool. Accepted by editor for publication in Nordic
Journal of Digital Literacy (3) 2015.

IV.

Hvit Lindstrand, S & Klerfelt, A (manuscript) Orchestration
in preschool - children and technological tools in concert

STUDY I
This study originates from an interest in toddlers’ spontaneous literacy
activities in Swedish preschools. The curriculum for Swedish preschools
clearly states that preschools should work on the basis of a holistic view
of the child and that activities should be both enjoyable and based on
toddlers’ experiences, play and desire to learn. Because the curriculum can
be interpreted in a number of different ways, it is important to highlight
how tasks in preschool, specifically those directed at written language, are
realized in practice. The aim of this study is to explore educators’ talk
about their work with literacy within an early childhood literacy framework. The study is seen from a social constructionist perspective, and the
analysis is based on two focus groups undertaken on two separate occasions with ten preschool educator teams. Two themes emerged as being
clearly displayed in the educators’ talk about toddlers’ literacy: The first
theme is doing literacy: toddlers’ bodily and material manifestations. The
second theme covers the educators’ educational manner and the educators’ construction of literacy: a playful and material approach based on
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values and traditions. Finally, these themes are discussed in relation to the
educators’ professional language, concrete and contextual literacy events,
material aspects and a view of toddlers as literate persons in their own
right. Hence, the study contributes to a wider discussion about toddlers’
everyday activities and interest in written language. In addition, the study
makes the suggestion that in order for work with literacy among toddlers
to be based on the child, professional language is needed which highlights
toddlers’ ways of expression from a broad perspective of what it is to be
literate.

STUDY II
This study is formed from an interest in how preschool educators express
their approach to young children’s literacy in light of revisions to the Swedish preschool curriculum. The Swedish preschool curriculum was revised in 2010, and introduced more emphasis of the analysis of young
children’s literacy learning. In exploring how educators approach and understand these changes, we drew on focus groups with 10 preschool
teams working with toddlers. As the educators talked about their written
language work with toddlers, they identified a range of activities from
their everyday practice that categorized written language in various ways.
As well as reporting on what the teachers said, this paper also shows how
they participated in the focus groups, showing hesitancy in some cases
and using categorizations, contrasts, and active voicing as they shared
their perspectives. The educators’ perspective can be seen as a strength as
their professional view is based on values where the teacher is a co-constructor of knowledge with the child. The findings also suggest that early
childhood educators would benefit from engaging more deeply in theories of literacy that align with early childhood education. In so doing, they
would be able to theorize from their practice and articulate to each other
and with others, their understanding and practice.
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STUDY III
The present study makes a contribution to questions concerning young
children’s use of technology in preschool. It is focused on the connection
between young children’s early literacy processes and their use of technology. Today, different technology devices, such as interactive whiteboards (IWB’s), are gaining in use and popularity in Swedish preschools.
With IWB’s, different modes such as images, colors and sounds can be
used by children in exploration, play, visual arts, literacy and learning experiences. As literacy is seen as socially constructed, situated and always
proceeding from interactional aspects, the present study explores the links
between the embodied and multimodal ways in which young children
make meaning with IWB’s and early literacy processes. Therefore, the aim
of the present study was to explore young children’s interaction with an
IWB in a Swedish preschool. Analyses of video recordings showed how
the children, through embodied and multi-directional interactions, interpret, explore and construct signs on the IWB. The children carefully explored the boundaries between their own bodies, “me”, and the materiality, “outside”. In this explorative process the children used their bodies
together with the special opportunities afforded by the IWB to make gestural and visual signs. By relating children’s careful explorations to meaning making and sign making, interactions at the IWB can be looked upon
as part of children’s initial literacy explorations in multimodal text productions.

STUDY IV
With the purpose of trying to enhance understanding of children’s processes of meaning making, this study use a multimodal approach to explore and highlight four children’s active use of resources in an activity
that starts at an interactive whiteboard (IWB). The findings show how
an initial activity, where four children are using an IWB, expands into two
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activities - one event at the IWB and one pretend play event. The two
events become linked to each other by resources such as time, space,
speech, gaze, gestures and materiality. The children and the linking resources together conduct those events as an ensemble. The study is an
entry into the discussion about how various technological devices,
demonstrated here with an IWB, influence the educational starting point
in Nordic preschools.

CONCLUSIONS
The studies show how preschool educators talk about young children’s
literacy processes from a concrete doing literacy perspective, which is taken
as a point of departure for their approach to literacy education with young
children. The professional language in preschool concerning young children’s literacy is imbued with hesitations, categorizations, contrasts and
active voicing, as aspects of a professional languageing in searching for a
way of talk about education based on listening. Two of the studies also
give insight into young children’s interaction with each other and with an
interactive whiteboard. The interactions are carefully explorative and the
children used their bodies to make gestural and visual signs. The studies
raise more questions about the technological conditions for children’s
creativity and play.
These aspects together show how a deeper theoretical understanding
about childens multimodal languaging could support preschoolteachers
work with young childrens literacy. Preschoolteachers professional langage about young children’s literacy is in a dialogism with echoes from
earlier voices, theoretical as well as earlier leading voices. By observing
childrens interactions and view their bodily activities and their use of resources as doing literacy- and language their literacy could be challenged
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in preschools in its own right, and seen as literacy education. The dialogism can in that way expand and include more voices to meet young childrens meaning making.
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BILAGOR
Bilaga 1
FOKUS GRUPP FÖRSTA TILLFÄLLET
Förhållningssätt
1. Berätta vilka visioner ni har vad gäller språkmiljön på er förskoleavdelning?
2. Vilka kunskaper behövs för att förverkliga denna vision?
3. Vad tycker ni är viktigt att tänka på när ni utformar den fysiska
språkmiljön på er förskoleavdelning?
Följdfråga till ovan: Hur tänker ni kring material, språk och kommunikation (för att rikta uppmärksamhet mot beskrivningar om
vad som används i aktiviteter där det pratas, sjungs, ritas, och
användning av exempelvis naturmaterial).
4. Vad tycker ni är viktigt att tänka på när det gäller den sociala
språkmiljön?
5. På vilket sätt är utemiljön en språkfrämjande miljö (fysiskt och
socialt) på er förskoleavdelning?
6. Hur kan ni utveckla dessa områden på er förskoleavdelning?
7. Vilken kunskap behöver ni?
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Bilaga 2
FOKUSGRUPP ANDRA TILLFÄLLET
Förhållningssätt
1. Vad har ni för visioner med språkmiljön här på er avdelning?
2. Berätta, vad innebär barns språkutveckling för er?
3. Finns det tillfällen på er avdelning där ni kan ta tillvara på det
enskilda barnets möjligheter att utveckla sitt språk? Beskriv hur
och när dessa tillfällen kan uppstå.
4. Barnen möter idag digital teknik från den dag de föds. ( ge exempel; de kommer i kontakt med film, figurer, datorer, mobiltelefoner) Det innebär att språket de möter ser annorlunda ut än vad
det gjorde för oss - Hur påverkar det er verksamhet på förskolan?
Literacy
5. Hur arbetar ni med sagor och berättande? (tänk också multimodalt-sång – dans-konstruktion-tecken)
6. De barn ni möter i förskolan har personliga erfarenheter och
upplevelser med sig hemifrån. På vilket sätt tar ni tillvara det i er
verksamhet?
7.

Beskriv hur ni arbetar med barnens skriftspråk? (tänk också multimodalt-sång – dans-konstruktion-tecken)

8. På vilket sätt tar ni tillvara på barns erfarenheter i skriftspråkliga
sammanhang? (se exempel fråga 4)
Multimodalitet
9. Hur påverkar ert temaarbete/projektarbete språkmiljön?
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10. Från förra fokusgruppsamtalen framkom att språk är mycket mer
än det verbala språket exempelvis sång, dans, konstruktion och
bild, hur arbetar ni med dessa uttryckssätt?
Utemiljön

11. Från förra fokusgruppsamtalet har framkommit att man ibland
inte använder färdiga leksaker utomhus – hur tänker ni kring vad
som händer med språket när barnen inte har leksaker utomhus?
12. Från förra fokusgruppsamtalet har framkommit att det blir andra
samtal utomhus - hur tänker ni kring - hur det blir andra samtal
och vad innehållet kan vara i dessa samtal.
13. Från förra fokusgruppsamtalet har framkommit att barnen ges
möjligheter att röra sig fritt, leka högljudda lekar utomhus vilket
innebär att språket påverkas - hur tänker ni kring detta – hur påverkas språket?
14. När ni rangordnar de bästa språkmiljöerna vilka är de?
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Bilaga 3
Information till förskolepersonal om deltagande i projektet

Barns språkmiljö i förskolan
På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Högskolan i
Jönköping, Institutionen för samhälle och välfärdsstudier (ISV), Linköpings Universitet och Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola pågår ett 3-årigt projekt om
barns språkmiljö i förskolan. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet.
Syftet är att studera förskolans språkmiljö. Med språkmiljö avses allt som
bidrar till barns språkutveckling, såsom samspelet i förskolan, aktiviteter,
material som används och lokalers utformning.
Projektet genomförs i Jönköpings län, Norrköpings kommun och Västerås stad. Under våren 2009 görs ett urval av förskolor, av vilka er förskola anmält intresse att deltaga. Under 2009 och 2010 har vi för avsikt
att vid två tillfällen genomföra observationer på er förskoleavdelning, ni
besvarar en enkät samt deltar i en fokusgruppsintervju tillsammans med
arbetskamrater på avdelningen.
Det vi önskar av er som förskolepersonal är dels att ni ger samtycke till att
besvara en enkät samt delta i observationer och bli intervjuade i fokusgruppsintervjuer. Vi kommer inte att värdera enskilda individer eller förskolor. Fokus är på språkmiljön i förskolan. Resultat kommer att presenteras på gruppnivå, vilket innebär att enskilda deltagare inte kommer att
kunna identifieras. Allt deltagande är frivilligt och alla har rätt att när som
helst avbryta sin medverkan utan angivande av skäl för detta. Insamlad data
kommer att kodas och avidentifieras, vilket innebär att alla personuppgifter
är skyddade för utomstående. Detta innebär att det är endast vi som arbetar
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i forskningsprojektet som har tillgång till era namn för att kunna brevväxla,
skicka information etc. Insamlade data kommer förvaras i låsta skåp på
högskolan/universitetet. Den information som samlas kommer enbart att
används för forskningsändamål och/eller utbildning och vid forskningskonferenser.
Om ni önskar vill vi gärna dela med oss av forskningsresultaten, och
Du/Ni kommer även att bjudas in till en presentation av forskningsresultaten. Om ni önskar mer information om projektet, kontakta gärna projektansvarig, Docent Anette Sandberg, tel. XX, vid Mälardalens Högskola.
Vi kommer att kontakta Er per för att avtala tid och plats för genomförande av enkätundersökningen samt observationer.

Vi som arbetar i projektet är:
Professor Eva Björck-Åkesson, tel. xx, eva.bjorck-akesson@hlk.hj
Professor Mats Granlund, tel. xx,
mats.granlund@hhj.hj.se
Docent Anette Sandberg, tel. xx,
anette.sandberg@mdh.se
(regionalt forskningsansvarig, Västerås)
Fil. Dr. Lena Almqvist, tel. xx,
lena.almqvist@mdh.se
Fil. Dr. Polly Björk-Willen, tel.xx,
polwi@isv.liu.se
(regionalt
forskningsansvarig, Norrköping)
Forskningsassistent Sara Hvit, tel. xx., sara.hvit@hlk.hj.se (regionalt
forskningsansvarig, Jönköping)
Forskningsassistent Martina Norling, tel. xx, martina.norling@mdh.se
Adjunkt Carin Hellberg,
carin.hellberg@hlk.hj.se
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Bilaga 4
Till föräldrar/vårdnadshavare om ditt/ert barns deltagande i projektet
Barns språkmiljö i förskolan
På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Högskolan i
Jönköping, Institutionen för samhälle och välfärdsstudier (ISV), Linköpings Universitet och Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola pågår ett 3-årigt projekt om
barns språkmiljö i förskolan. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet
och ett antal delstudier genomförs i Jönköpings län, Norrköpings kommun och Västerås stad. Syftet är att studera faktorer i förskolors
språkmiljö och de variationer som förekommer, samt synliggöra barns
språkanvändning i förskolans vardag. I detta ingår barns språkliga
interaktion med varandra.
Studien går till på följande sätt. Under 2009 har personalen på förskolorna
besvarat en enkät samt deltagit i observationer och fokusgruppsintervjuer
på förskolan. Detta kommer också att ske under år 2010. Under våren
2010 görs ett urval av alla medverkande förskolor, av vilka ditt/ert barns
förskola är en för att under hösten 2010 och våren 2011 göra videoobservationer där barnen samspelar med varandra.
I detta delprojekt kommer vi att följa barnen på ert barns förskola genom
att videoobservera barnen när de samspelar med varandra. Vårt fokus i
denna del av studien kommer att vara på barnen. Vi kommer att studera
var och när de flesta samtalen mellan barnen sker, vad barnen samtalar
om, vilka språkval som görs när barnen har tillgång till fler språk, hur
barnens samspel är organiserat avseende språk och andra faktorer i
förskolemiljön.
Det vi önskar av er som föräldrar/vårdnadshavare är att ni ger samtycke
till att ert barn deltar i projektet. Vi kommer inte att värdera enskilda barn
eller förskolor. Fokus är på språkmiljön i förskolan. Resultat kommer att
presenteras på gruppnivå, vilket innebär att enskilda deltagare inte kommer
att kunna identifieras. Allt deltagande är frivilligt och alla har rätt att när
som helst avbryta sin medverkan utan angivande av skäl för detta. Insamlad
data, d v s videoobservationerna, kommer att förvaras i låsta skåp så att
utomstående ej har tillgång till dem. Materialet kommer att kodas och avi-
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dentifieras, vilket innebär att alla personuppgifter är skyddade för utomstående. Allt material kommer att kodas på så sätt att inga personuppgifter
kommer att kunna utläsas i materialet. Den information som samlas kommer enbart att användas för forskningsändamål och/eller utbildning och
vid forskningskonferenser.
Om ni önskar vill vi gärna dela med oss av forskningsresultaten, och
Du/Ni kommer senare att bjudas in till en presentation av forskningsresultaten. Om ni önskar mer information om detta delprojekt kontakta
gärna Fil Dr. Polly Björk-Willén, tel. xx eller forskningsassistent Sara Hvit,
tel. xx.
Vi som arbetar i projektet som helhet är:
Professor Eva Björck-Åkesson, tel. xx, eva.bjorck-akesson@hlk.hj
Professor Mats Granlund, tel. xx,
mats.granlund@hhj.hj.se
Docent Anette Sandberg, tel.xx,
anette.sandberg@mdh.se
(regionalt forskningsansvarig, Västerås)
Fil.Dr. Lena Almqvist, tel. xx,
lena.almqvist@mdh.se
Fil. Dr. Polly Björk-Willen, tel. xx,
polwi@isv.liu.se (regionalt
forskningsansvarig, Norrköping)
Forskningsassistent Sara Hvit, tel. xx,
sara.hvit@hlk.hj.se (regionalt
forskningsansvarig, Jönköping)
Forskningsassistent Martina Norling, tel,xx, martina.norling@mdh.se
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Bilaga 5
Ort 1/11-2013
Till föräldrar/vårdnadshavare angående ditt/ert barns deltagande i
publicerat material
Barns språkmiljö i förskolan
På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Högskolan i
Jönköping, Institutionen för samhälle och välfärdsstudier (ISV), Linköpings Universitet och Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola har det under tre år pågått ett
projekt om barns språkmiljö i förskolan. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet och ett antal delstudier genomförs i Jönköpings län, Norrköpings kommun och Västerås stad. Syftet var att studera faktorer i
förskolors språkmiljö och de variationer som förekommer, samt
synliggöra barns språkanvändning i förskolans vardag. I detta ingår att
studera barns språkliga interaktion med varandra.
Studien gick till på följande sätt. Under 2009-2010 besvarade personalen
på förskolorna en enkät, och deltog i fokusgruppsintervjuer på förskolan.
Verksamheten observerades även vid två tillfällen. Under 2010-2011 var
vi vidare på din/ert barns förskola och samlade in videoobservationer när
barnen använde den interaktiva tavlan.
Projektet förskolan håller nu på att avslutas och sammanfattas, och jag
skriver nu en artikel som kan komma att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och som en del i en avhandling. Syftet är att visa hur små barn använder en interaktiv skrivtavla i förskolan och hur verksamheten påverkas
av digital teknik.
Denna studie är mycket intressant för andra förskolor och för vidare
forskning, och för att kunna visa vad som verkligen händer vid tavlan vill
jag gärna få möjlighet att presentera detta genom att använda små foton
från filmerna. Jag vill också kunna visa små korta filmutdrag på föreläsningar eller forskarkonferenser.
Det jag önskar av er som föräldrar/vårdnadshavare är att ni ger ert samtycke till att bilder från verksamheten kan publiceras i artiklar och i en
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avhandling, samt att visa filmutdragen på föreläsningar eller forskarkonferenser. Videomaterialet används endast för forskning, och förvaras säkert. Det är endast personer inom forskargruppen som har tillgång till
videofilmerna.
Jag delar gärna med mig av forskningsresultaten och Du/Ni är välkommen att kontakta mig för ytterligare information.
Vänliga hälsningar
Sara Hvit
Sara.Hvit@hlk.hj.se
Tel. xx
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Små barns tecken- och
meningsskapande i förskola
Multimodalt görande och teknologi
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Små barn är ständigt upptagna av att undersöka sin omvärld med krop-

Små barns tecken- och meningsskapande i förskola

pen, verbalt språk och det material som omger dem. Deras görande kan
beskrivas på fler olika sätt, exempelvis som lek, utforskande, lärande
eller som i denna avhandling språkande. För många barn i västerländsk
kultur är teknologi en naturlig del av vardagen redan under deras första
levnadsår. Teknologi är också alltmer vanligt förekommande i förskolan.
Denna avhandling belyser små barns aktiviteter och användning av teknologi i förskolan, i form av en interaktiv skrivtavla, i termer av multimodalitet och meningsskapande.
Små barns tidiga litteracitet i förskolan beskrivs av förskolepersonal ur
ett görandeperspektiv. Förskolepersonalen menar att deras sätt att arbeta med små barns litteracitet utgår från vad de ser att barnen gör. När
små barn samspelar med en interaktiv skrivtavla i förskolan gör de det i
ett teckenskapande med kroppen och det material som finns till hands i
den interaktiva skrivtavlan och i miljön. Avhandlingen visar hur små
barns kroppsliga samspel och berättande med fysiskt material är en del
av deras litteracitet.

Dissertation Series No. 30

Sammanfattningsvis bidrar denna avhandling till diskussionen om hur
små barns multimodala språkande kan bli en av utgångspunkterna i ett
förskoledidaktiskt arbetssätt.
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