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forskning i yngre barns utbildning  

Maria Björkén och Leena Bovin 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom en metasyntes med efterföljande analys synliggöra hur flerspråkighet 

framställs i relation till yngre barn och digitala verktyg i aktuell forskning. Andra förståelser om 

flerspråkighet öppnas upp genom det feministiskt poststrukturella perspektivet. Resultatet visar att 

flerspråkighet kopplas till etnicitet, invandring och socioekonomisk utsatthet. Flerspråkigheten blir i 

det här sammanhanget ett begrepp som bebor barnen, en egenskap kopplad till socioekonomisk 

utsatthet, etnicitet och multikulturalitet. Tillgång till digitala verktyg med multimodala funktioner gör 

det möjligt för barnen att positionera sig och andra både i enlighet med sin ursprungskultur och som 

deltagare i det dominerande majoritetsspråket samt som användare av digitala resurser. Maktbalansen 

förskjuts därmed och utbildningsvillkoren blir mer jämlika. Analys av metasyntesen beskriver en 

multilitteracitetsutveckling som synliggör informella metoder för litteracitetsinlärning i form av digital 

teknologi. Slutsatsen beskriver att barns vana med den digitala teknologin redan från tidig ålder skapar 

en ny dimension i litteracitetsutvecklingen. De får tillgång till en “olik” delaktighet i en lärande 

verksamhet som kombinerar olika subjektiviteter i ett digitalt multimodalt meningsskapande. Tillgång 

till alla sina språkliga resurser ger dem en möjlighet att välja att känna sig “hemma” i många 

diskursiva kontexter. 
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Förord 

Vi har under många år i förskolan arbetat i socioekonomiskt utsatta områden. Här betraktas 

majoriteten av barnen som flerspråkiga och av olika etniciteter. Vi har upplevt hur det ofta talas om 

dessa barn som behövande, det vill säga som att de har ett behov av kunskaper i det svenska språket 

för att senare klara sig i samhällslivet. Att höra pedagoger primärt tala om dessa behov uppfattar vi 

vara att utmåla brister hos barnen istället för att se till barnens kunskaper och erfarenheter. Vi menar 

att mångfald, både olika språk och kulturer bör synliggöras i förskolan utan att vara så specifikt knutna 

till etniciteten hos de barn som går där. Ett fokus på mångfald och flerspråkighet, i alla förskolor, utan 

denna individkoppling kan förhoppningsvis bidra till en förändrad syn på flerspråkighet, där 

särskiljande och underminerande idéer om vi och dem kan suddas ut. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Uppsatsen är skriven utifrån ett gemensamt intresse i flerspråkighet och hur den uttrycks i olika 

sammanhang. Vi vill ge en samlad bild över hur aktuell forskning framställer flerspråkighet i relation 

till yngre barn och digitala verktyg samt att utifrån ett maktperspektiv öppna upp för andra förståelser 

av flerspråkighet. Syftet har varit klart från början. Forskningsfrågorna har förändrats i takt med 

litteraturläsning och processens gång. Innan processen började diskuterade vi vad de olika delarna i 

uppsatsen skulle innehålla samt sökte litteratur gemensamt. Det senare innefattade bland annat en 

randomiserad sökning efter tidigare forskning samt sättande av inkluderings- och exkluderingskriterier 

för vilka artiklar som skulle ingå. Den tidigare forskningens resultat användes även som datamaterial i 

enlighet med metodologin för vår valda metod, metasyntes. Forskningsresultaten ligger därmed även 

till grund för den efterföljande analysen av metasyntesen, vilken avser att ur ett maktperspektiv påvisa 

andra förståelser av flerspråkighet. Vissa delar som metod, perspektiv, tidigare forskning och 

inledning delade vi upp skrivansvaret för men vi gick igenom texterna tillsammans och gjorde tillägg 

samt tog bort efter diskussioner om formuleringar, förståelse av originaltext med mera. Just förståelsen 

av forskningsartiklarna blev enormt viktig för att kunna förhålla oss sanna mot datamaterialet. 

Originaltexterna är mestadels skrivna på engelska och krävde upprepade läsningar. Vi förstod i 

inledningsfasen att det inte gick att dela upp inläsningen av litteratur utan vi har i huvudsak båda läst 

all litteratur för att kunna kommentera och diskutera texterna samt förstå hela processens gång. Tabell 

över reciprocala citat, analys och diskussion har gjorts gemensamt i Google drive som vi också kunnat 

dela med vår handledare som där bidragit med värdefulla kommentarer som tagit oss vidare i 

undersökningsprocessen. Varje steg i uppsatsen har i stort sett diskuterats och många tankar och 

funderingar har väckts om flerspråkighet i relation till våra egna verksamheter. 
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Inledning 

Genom immigration, internet och satelliter i en alltmer globaliserad värld har världen kommit till 

Sverige. Detta påverkar oss på många olika sätt och vi söker efter en pedagogik med utgångspunkt i de 

förändrade villkoren. Digital teknologi gör det möjligt att kommunicera med ett flertal olika 

semiotiska tecken såsom exempelvis egentagna bilder, nedladdade bilder, ljud, röstinspelningar, 

emojis och olika språk (García & Wei 2014/2017, s. 45). Bergstedt (2006 ss. 238, 242, 267) skriver att 

vi måste skapa något nytt bortom det moderna samhällets perspektiv och ta reda på vad de kulturella 

skillnaderna kan säga oss, det vill säga att känna gemenskap utan det som skiljer oss åt så som 

etnicitet, kultur eller språk. Bergstedt (2006, ss. 247–248) beskriver vidare att det som gör oss till 

människor och får oss att förstå vår värld är språkets konstitution, både det muntliga och det skriftliga, 

något som gör att vi kan komma vidare i våra liv. Många förskolebarn använder fler än ett språk 

dagligen vilket borde ses som en tillgång för hela samhället. De normer och värderingar barnen möter i 

verksamheterna spelar roll för på vilket sätt de positionerar sig som flerspråkiga.  

Skolverket (2013, ss. 4, 11–12) skriver att barn som har vårdnadshavare med annat etniskt ursprung än 

svenskt ofta anses vara flerspråkiga och av annat ursprung, språken kopplas ihop med etnicitet. De 

skriver vidare att flerspråkighet, som borde ses som en kompetens och inte en egenskap ofta kopplas 

ihop med bristande kunskaper i svenska. Von Brömssen (2006, s. 53) skriver att en mångkulturell 

skola ofta ses som en skola för invandrare och då utgör en avvikelse från majoritetens 

utbildningsnorm. Olika egenskaper hos individen eller kollektivet som bland annat kopplas till 

etnicitet framställs av Darvishpour och Westin (2008, ss. 19, 21) som tagna för givna och svåra att 

förändra. Darvishpour och Westin beskriver att under en längre tid har föreställningarna om 

“invandrare” varit att de, “invandrarna”, varit en annan grupp än “svenskarna” och burit på andra 

normer och värderingar och därmed varit avvikande. Författarna väcker frågan, om det inte är dags för 

svenskarna att integreras i ett mångetniskt samhälle? Von Brömssen (2006, ss. 43, 65) beskriver att 

positionera sig till en viss identitet bygger på att tillskriva sig själv eller av andra tillskrivas att tillhöra 

en viss kategori. Detta genom att se till vissa likheter eller skillnader såsom att ha samma etniska 

bakgrund, tala samma språk eller ha samma kultur. Von Brömssen tillägger att skolan bidrar till att 

forma barnens livssyn, förhållningssätt och hur de tolkar sin världsbild, något som får framtida 

konsekvenser.  

I förskoleverksamheten är det pedagogerna som har makt över barnens möjlighet att skapa sig 

förståelser och sociala relationer. I verksamheterna skapas den “sanna”, objektiva läran utifrån normer 

och värderingar om barns kunskapande och relationer (Björkman 2010, s. 155). Detta väcker frågan, 

om flerspråkighet är något vi talar om i alla miljöer för att påvisa mångfald. Det vill säga inte bara i 

miljöer där människor från olika etniciteter vistas utan även i etniskt homogena grupper. I Skolverkets 

reviderade läroplan för förskolan, Lpfö 18 (2018, s. 2) står det: 

 “Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika 

levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra 
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människors villkor och värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse 

för olika språk och kulturer.” 

Vidare beskriver Lpfö 18 (2018, ss. 3–5, 7, 9) att alla förskolor i landet ska vara likvärdiga. Språken 

och den kulturella identiteten ska utvecklas. Barnen ska få möjlighet att beskriva sin omvärld genom 

olika uttrycksformer och deras tankar, idéer och kreativitet ska tas till vara. Skriften beskriver vidare 

att barnen ska lägga grunden för egenskaper som krävs i ett samhälle under ständig förändring som 

präglas av informationsflöden i olika medier såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Som ett led i att förbättra skolan diskuteras yngre barns 

utbildning, både privat och offentligt, i ett skolförberedande syfte. Detta handlar enligt Dahlberg, 

Moss och Pence (2009, ss. 2, 67) om kvalitet och målstyrning, att producera de individer samhället 

behöver. Författarna menar att vi behöver förändra vår syn på barnet från modernismens oföränderliga 

subjekt, åtskild från världen, till ett subjekt som skapas tillsammans med andra beroende på kontext. 

Barns litteracitetspraktik måste utvidgas med fler oemotståndliga erbjudanden som väcker lusten att 

kommunicera även om dessa befinner sig långt från konventionella metoder för språkinlärning skriver 

Olsson, Dahlberg och Theorell (2016, s. 736). De menar att vi kan se barns litteracitet utifrån andra 

diskurser i en “multikulturell” värld. Dahlberg et al. (2009, s. 278) beskriver att med andra perspektiv 

kan andra förståelser göras och nya frågor undersökas i praktikerna. “Den risk vi löper ligger inte i 

utforskandet av det okända utan i reträtten till det “det välkändas” bekvämlighet” (Dahlberg et al. 

2009, s. 278). 

Translanguaging är ett begrepp som García och Wei (2014/2017, ss. 19,45) menar utgå från individens 

alla språkliga förmågor. Istället för att se på språken som uppdelade i flera olika språksystem ses de 

som en enda språklig repertoar. En repertoar med drag från socialt konstruerade språk där individen 

strategiskt väljer drag för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera i den specifika kontext hen för 

tillfället befinner sig i. Detta är strategiska drag, som inte bara kommer från traditionella 

språkstrukturer utan från alla semiotiska tecken individen har tillgång till, exempelvis digital teknologi 

som mobiltelefoner, datorer, surfplattor med mera. Dessa innehåller ett flertal semiotiska tecken så 

som egentagna bilder, nedladdade bilder, ljud, röstinspelningar, emojis och olika språk, både visuella 

och textuella. Det handlar om ett överskridande, att blanda alla sina språkliga resurser att skapa 

mening med som går mellan och bortom traditionellt uppdelade system som litteracitet, språk och 

olika ämnesindelningar vilket ger barnen möjlighet att med alla sina multipla subjektiviteter uttrycka 

sig i olika sammanhang (García & Wei 2014/2017, s. 20). Författarna menar vidare att det går att lösa 

upp gamla diskurser om flerspråkighet och barns meningsskapande, vilket gör att inte bara 

subjektiviteter förändras utan även kognitiva och sociala strukturer där andra röster blir hörda som 

annars inte når fram på grund av bristande kompetens i majoritetsspråket. Genom translanguaging ges 

barnet interaktionsstrategier som ger självförtroende vad gäller identitet och bakgrund och som kan 

användas i ett förhandlande om mening på ett jämlikt plan i olika kontexter (García & Wei 2014/2017, 

ss. 43, 56–57, 124). García och Wei beskriver att det handlar om verksamheters synliggörande av 

komplexiteten i det språkliga utbytet mellan människor med olika bakgrunder vilket frigör de 

diskurser som osynliggjorts av majoritetsspråket. Translanguaging kan enligt García och Wei bredda 

dagens språkvetenskap genom att uppmärksamma alla de möjligheter till kommunikation som finns 

för människor i vår tid att interagera holistiskt med hjälp av alla sina språkkunskaper. 

“Translanguaging gör det möjligt för oss att föreställa oss nya sätt att vara och språka, så att vi kan 

börja handla annorlunda i världen” (García & Wei 2014/2017, s. 187).  
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Den här studien undersöker tidigare forskningsresultat utifrån flerspråkighet och barns interagerande 

med digitala verktyg. I Lpfö 18 (2018, s. 7) beskrivs det att barnen ska få använda sig av olika 

tekniker, däribland digitala att konstruera och skapa med, för att främja lärande och utveckling samt 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt och få förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens. 

Många barn i förskoleåldern har erfarenhet av digitala mediaverktyg i hemmen till exempel surfplattor 

och smarta telefoner. Statens medieråd (2017, s. 7) uppger att 2016 hade 62% av landets två till 

fyraåringar tillgång till en surfplatta i hemmet, 16% hade en egen, 69% av landets treåringar hade gjort 

sin debut på internet och 10% av barnen använde internet dagligen under sitt första levnadsår. Detta 

tyder på att många yngre barn har erfarenhet av digital teknologi i hemmet och kan använda sig av 

sina erfarenheter i förskolan.  

Kress (1997, ss. 2–3, 5) skriver att vi behöver tänka om angående barns litteracitet på grund av att 

kommunikationen med tillgång till olika medium ser annorlunda ut än tidigare. Han menar att vi 

behöver studera barnen, hur de skapar mening om sin värld genom att observera deras aktiviteter och 

se vad vi kan lära oss i en värld där det skrivna språket inte längre dominerar. I en värld där inte bara 

den visuella formen dominerar allt mer utan också musik, ljud och kroppens potential (Kress 1997, s. 

6). Kress (1997, ss. 96–97) menar att barn genom lekens fantasifullhet transformerar om material 

utifrån sina behov. Exempelvis kan en bil representeras av en låda och en pinne ett svärd. Kress menar 

att barn på detta sätt är vana att skapa mening genom olika media vilket gör att de agerar multimodalt 

både genom det material de använder och hur de kroppsligt förhåller sig. Leijon och Lindstrand (2012, 

ss. 180–181) menar att vi genom att följa människors arbete med att skapa sig förståelser genom skilda 

medier multimodalt i en tid med förändrade kommunikationsmönster och medieutveckling kan få syn 

på deras lärprocesser. De påtalar att med digitala medier kan vi skapa oss förståelser bortom rummens 

väggar och fysiskt material. I en sådan miljö sker en maktförskjutning från den vuxne som bestämmer 

lärande innehållet till barnet som designar innehållet och producerar ny kunskap (Leijon & Lindstrand 

2012, s. 183). 

Digitala verktyg kan ses som oemotståndliga erbjudanden att skapa sig förståelser, inte bara om 

litteracitet utan om olika fenomen i ett transdisciplinärt kunskapande. I det transdisciplinära, bortom 

traditionella ämnesindelningar, kan vi förflytta oss bort från antingen - eller och skapa nya ämnen som 

till exempel “matematikspråka” digitalt (Lenz Taguchi 2009, s. 85; Palmer 2011, s. 47). Kjällander 

och Moinian (2014, ss. 10, 19, 28) menar att surfplattor är en vändpunkt för yngre barns 

meningsskapande. Surfplattan med sin multitouch-yta signalerar interaktion barn emellan. I den här 

studien definieras “touchplattan” som surfplatta, det är vanligt att den även benämns som pekplatta, 

Ipad, lärplatta med mera. Barnen transformerar med hjälp av surfplattans bilder och applikationer de 

målstyrda didaktiska erbjudanden som ges till något de finner intressant utifrån sina egna erfarenheter, 

vilket ger förståelser för hur de skapar mening. Istället för att positionera sig som konsumenter kan 

barnen positionera sig som producenter av kunskap.  

Inte alla är entusiastiska över teknologins möjligheter utan ser också negativa effekter på barn. 1Hugo 

Lagercrantz, senior professor, Karolinska institutet skriver i en artikel i Läkartidningen om negativa 

effekter av för mycket skärmtid. Lagercrantz (2013, ss. 16–17) menar att kroppsvikten ökar med i 

genomsnitt ett kilo per timmes daglig skärmtid och år vilket inte bara beror på att vi rör oss mindre, 

utan också att vi inte känner någon naturlig mättnad. En annan viktig faktor menar han är att 

                                                      
1 Hugo Lagercrantz artikel bygger inte på empiriska eller kliniska studier. 
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skärmtiden minskar tiden för spontana lekar, där barnens kreativitet stimuleras samt att barn som inte 

får leka naturligt kan utveckla ett asocialt beteende. Samtidigt tillägger han att det saknas forskning för 

att kunna ge råd om hur mycket tid barn kan tillbringa framför en skärm.  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning studeras i fältet för yngre barn, digital litteracitet och flerspråkighet och beskrivs 

utifrån litteracitetsbegreppets förändring, multimodal kommunikation, flerspråkiga kontexter samt ett 

framtidsperspektiv. Syftet med detta avsnitt är även att kortfattat redogöra för den forskning som vår 

studie baseras på. Artiklarna rör sig i fältet för yngre barns litteracitetsutveckling och är kopplade till 

flerspråkighet samt digital teknik. Avsnittet avslutas med en kritisk röst mot den digitala teknologin. 

Litteracitetsbegreppets förändring - en breddad syn på litteracitet 

I och med globalisering och teknologins utveckling har litteracitetsbegreppet förändrats. Moinian, 

Kjällander och Dorls (2016, s. 20) menar att det blivit mer kulturellt, flerspråkigt och multimodalt 

vilket förändrat både vardag och utbildning för vuxna och barn i Sverige. Av detta följer att det skulle 

vara en poäng med att synliggöra behovet av nya multimodala lösningar, vilka skulle ge förskolebarn 

tillgång till ett meningsfullt innehåll.  

 

Marsh (2006, ss. 493, 495) är av den meningen att läroplaner för yngre barn i en global kontext 

fortfarande är fokuserade på tryckt, analogt läromaterial. Hon menar att många verksamheter förbiser 

barnens lärande i hemmen samt i andra kontexter där ny teknologi finns. Vidare menar Marsh, att 

utbildningssystemen borde erkänna vikten av digitala litteracitetspraktiker redan från födseln med 

syftet att utveckla praktikerna stegvis istället för att låta denna utveckling ske när barnen kommit upp i 

äldre åldrar och redan är bekanta med tryckt text. Akhter (2016, ss. 514–515) påtalar att en breddad 

språk- och litteracitetsutveckling skulle nås om den var tillhandahållen av skolan och om den 

involverade barnens familjer. Detta skulle öka förståelsen för flerspråkiga barns litteracitetsutveckling 

i ett multikulturellt samhälle. 

  

Moinian et al. (2016, s. 20) har gjort en studie med modersmålslärare som argumenterar för att 

modersmålsundervisningen behöver överträffa sina traditionella mål genom att följa med i den 

explosion av ny mediateknik som gör det möjligt för lärare att återanvända och skapa mening på olika 

sätt och på olika språk. Marsh (2006, s. 494) använder sig av begreppet medialitteracitet som hon 

menar innebär ett kombinerat språk-, kommunikations- och litteracitetsfält. Definitionen av litteracitet 

har gått bortom det mekaniska i att tala, lyssna, läsa och skriva som en individuell ansträngning mot en 

interaktiv, dynamisk social process som uppstår genom barnens relationer med föräldrar, familjer, 

kamrater och andra viktiga vuxna i en särskild kontext (Song Kim 2016, s. 414). Song Kim (2016, s. 

418) menar att litteracitetspraktiker då blir inneslutna i sociala relationer i specifika kulturella och 

historiska kontexter. Song Kim tillägger att litteracitetspraktiker därmed blir en sociokulturell 

aktivitetet medierad genom språk och andra semiotiska system. I och med vår tids globalisering och 
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teknologins utveckling menar Lotherington, Holland, Sotoudeh och Zentena (2008, s. 141) att det på 

många sätt är troligt att vår tids samhällen har utvecklats till den grad att det orala, textbundna språket 

inte längre helt och fullt möter våra krav.  

 

Yamada-Rice (2010, s. 356) beskriver att multimodala texter på olika språk kombinerade med bilder 

om det som intresserar barnen fungerar som kommunikationsmedel i flerspråkiga barngrupper. Detta 

menar hon tyda på att barn engagerar och lär sig i meningsfulla sammanhang. Wells Rowe och Miller 

(2016, s. 448) är av samma mening, att visuella bilder kan agera som ankare för konversationer och 

meningsskapande. Barns förståelse och engagemang för meningsskapande med visuella tecken tyder 

på en del i en bredare multimodal litteracitetspraktik (Yamada-Rice 2010, ss. 346, 349–350).  

 

Barns bekvämlighet med den digitala visuella teknologin skapar därmed, enligt Yamada-Rice, en ny 

dimension till vår tids litteracitetsutveckling. En teknologi som erbjuder möjlighet att kombinera olika 

sätt att kommunicera på - en digital multimodal kommunikation. Yamada-Rice (2010, s. 343) skriver 

att skapa mening med bilder kan förändra hur vi ser på världen och få oss att se och lära på nya sätt.  

Digital multimodal kommunikation  

Digital multimodal kommunikation handlar om att kombinera olika sätt att kommunicera, men också 

om hur dessa sätt kombineras. Med andra ord är digital multimodal kommunikation ett sätt att säga 

saker på flera sätt med olika semiotiska tecken både textuella och visuella där mening skapas på 

varierande sätt. 

 

Moinian et al. (2016, s. 19) beskriver att surfplattor är lämpliga verktyg för flerspråkigt kunskapande. 

Surfplattan med sin multimodala funktion med bilder, foton, röstinspelningar och text erbjuder nya 

möjligheter att kommunicera på som inte är möjligt analogt enligt Wells Rowe och Miller (2016, ss. 

426–427, 431, 460). Vidare beskriver de att surfplattan med sin touchfunktion tillåter barn att tillägga 

skriven text direkt på skärmen med begynnande former av bokstäver eller genom att texta med det 

digitala tangentbordet. Wells Rowe och Miller menar dock att om surfplattor ska integreras i förskolor 

behöver lärare inte bara förstå hur barn svarar på uppgifterna och innehållet i applikationerna utan 

också hur barn kan använda verktyget för att skapa egna innehåll i dem. Moinian et al. (2016, s. 19) 

påvisar att det finns stora skillnader i användandet av digitala verktyg hos modersmålslärare, vilket 

verkar bero på hur mycket lärarna använder tekniken i vardagen. I pedagogiska verksamheter bör 

lärare ha kunskap och förståelse för estetiska och multimodala tillvägagångssätt att undervisa på samt 

insikt om att den syn de har på barn och lärande påverkar barnets prestationer (Song Kim 2016, s. 

437).  

 

Akhter (2016, ss. 501, 503, 510) beskriver att i barns interaktion med olika tecken för kommunikation 

såsom Youtubeklipp, material från internet och Googletranslate arbetar tecknen tillsammans för att 

skapa mening. Vidare beskriver Akhter att flerspråkiga barn använder sina olika språk i olika 

kontexter, exempelvis i familjen, i förskolan och i religiösa sammanhang. Akther använder sig av 

flerspråkighet som begrepp när barnet använder sina olika språk i olika sammanhang. Begreppet 

translanguaging använder han sig av när barnet konstruerar språkblandade meningar. Detta till 

exempel i samband med internetaktiviteter, där ett utbyte av kunskap och kompetens i språk, digital 

aktivitet och litteracitet uppstår (Akther 2016, ss. 500–501, 514). Akther menar att det förutom verbalt 
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språk även ingår kroppsliga uttryck såsom blickar, gester och posering vid skärmbaserade aktiviteter i 

en multimodal kommunikation. Wells Rowe och Miller (2016, ss. 448, 432) använder sig av begreppet 

translanguaging när barnen genom surfplattans olika funktioner, bland annat 

röstinspelningsfunktionen, kan berätta om sina multimodala konstruktioner på båda sina språk som en 

del av skolans formella undervisning. 

 

Lotherington et al. (2008, s. 128) menar att ingen lärare oavsett hur många språk hen kan, kan 

förväntas att samtala på alla barns språk i ett flerspråkigt klassrum. Den digitala teknologin gör det 

enligt Moinian et al. (2016, ss. 22–23) möjligt att ladda ner material från internet på utomeuropeiska 

språk som annars är svårt att få tag på. Författarna påtalar att innehållet från internet bör analyseras 

och kritiskt granskas för att inte få en potentiell negativ effekt på barnen. Denna granskning bör inte 

bara ske utifrån frånstötande innehåll utan även innehåll som utifrån religiösa och politiska skäl inte är 

lämpliga. Wells Rowe och Miller (2016, s. 438) beskriver applikationer med möjligheter att rita i, 

ladda ner egna bilder och bilder från internet, skriva i och spela in ljud. Barn är oftast orädda och 

kreativa i sitt interagerande med den digitala kontexten. Marsh (2006, s. 496) berättar att barn snabbt 

uppfattar de olika stegen i teknologin för att kunna hantera de digitala verktygens funktioner efter att 

ha blivit instruerade av en vuxen. Animationer kan produceras på varierande sätt: genom teckningar, 

datorgrafik, modeller med mera. Vidare beskriver Marsh (2006, s. 503) att kreativa digitala aktiviteter 

utvecklar förmågor i relation till design, medvetna val om karaktärer, tillbehör, scener och ljud med 

utgångspunkt i kunskaper om skärmen som ett medium för kommunikation. Lotherington et al. (2008, 

s. 132) menar att barnens interagerande med det multimodala meningsskapandet, där vårdnadshavare 

hjälper till med översättningar till ursprungsspråken, genererar en kunskap om olika kulturer, 

personliga erfarenheter och delaktighet mellan barn, vårdnadshavare och skola (Lotherington et al. 

2008, s. 132). Liknande erfarenheter beskriver Akther (2016, s. 501) som bara ser fördelar med 

teknologins erbjudanden i ett multikulturellt samhälle där det uppstår kunskap om ursprung, språklig 

kommunikation på flera språk och digital teknik.  

 

Forskningen beskriver den digitala teknologin som ett verktyg att skapa mening med, som är 

lättillgängligt och har många möjligheter att uttrycka sig med i ett och samma medium som analoga 

verktyg saknar. I verksamheter där barnen har tillgång till flera språk erbjuds möjlighet att inkludera 

barnens alla språk vilket möjliggör för barnen att dela intressen, förståelser och kulturella värderingar 

med varandra.  

Flerspråkiga kontexter 

Enligt (Skolverket 2013, ss. 4, 11–12) kopplas barn som har vårdnadshavare med annat ursprung ihop 

med flerspråkighet, att de per automatik talar flera språk och har bristande kunskaper i svenska. Istället 

för att se flerspråkighet som kompetens ses den som egenskap. Den tidigare forskningen behandlar 

flerspråkiga barn i mångkulturella och mestadels socioekonomiskt utsatta områden.  

 

Lotherington et al. (2008, s 128) menar att barn ställs inför stora utmaningar, som flerspråkiga, i olika 

kontexter såsom i hemmet, skolan, samhället och andra sociala kontexter i ett flerspråkigt och 

multikulturellt storstadsområde. Marsh (2006, s. 495) beskriver socioekonomiskt utsatta områden med 
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barn av olika 2 “ras” och olika språk samhällen med många flyktingfamiljer och hög arbetslöshet som 

ett risksamhälle. Song Kim (2016, s. 419) beskriver att Kanada har som regel att låta alla immigranter 

gå i fransktalande kommunala skolor fram till eftergymnasial utbildning. Yamada-Rice (2010, s. 345) 

artikel skiljer sig från övriga genom att den är utförd på en internationell skola i Tokyo med 

multietniska barn från socioekonomiskt välbeställda familjer. Artikeln beskriver att de flesta av barnen 

har tillgång till digital teknologi i hemmet som surfplattor, kameror, datorer med mera samt att de har 

tillgång till internet. Yamada-Rice (2010, s. 361) tillägger att den höga levnadsstandarden och 

tillgången till teknologi i hemmen kan antas ha ett starkt samband med barnens kunskaper om den 

digitala teknikens funktioner och hur dessa hanteras. Detta tyder på att tillgång till digital teknologi i 

hemmen påverkar barnens förmågor. Moinian et al. (2016, ss. 25, 27) förklarar att föräldrar med 

mindre socioekonomiska resurser ofta bor i områden med förskolor som har små begränsade digitala 

resurser. Social inneslutning och rättviseproblem relateras således till digital teknik. Vidare skriver de 

att arbetslösa, sjukskrivna och nyhitkomna föräldrar oftast inte har tillgång till digital teknik då den är 

för dyr, därför blir användandet av surfplattor i förskolan viktigt för att välkomna alla barn oavsett 

socioekonomisk bakgrund till en digital kontext.  

Utifrån ett rättvisesyfte är tillgången till digital teknik i förskolan nödvändig som en länk mellan hem 

och skola, språk och litteracitetspraktiker (Wells Rowe och Miller 2016, s. 428). Forskningen 

beskriver den digitala teknologin som ett verktyg för jämställdhet och demokrati. 

Ett framtidsperspektiv  

Teknologiutvecklingen i vår globaliserade värld går snabbt och forskning beskriver utifrån ett 

framtidsperspektiv, syften till varför det är nödvändigt att införa digitala, multimodala aktiviteter i 

yngre barns utbildning.  

 

Moinian et al. (2016, s. 20) beskriver att det skulle vara direkt olämpligt att inte använda sig av de 

mobila och globala kommunikationsmöjligheter som finns tillgängliga då barnen redan hemifrån och 

från tidig ålder kan läsa och skapa mening med avancerade multimodala tecken som bild, ljud och 

rumsliga dimensioner på skärmen. Song Kim (2016, s. 414) menar att på grund av globaliseringen och 

den snabba teknologiska utvecklingen behöver dagens utbildare hjälpa studenter att utveckla en 

kompetens i multilitteracitet med syfte att göra dem framgångsrika i vårt multikulturella, flerspråkiga, 

globala och digitala samhälle. Lotherington et al. (2008, s. 128) förstår det som att flerspråkiga barn i 

storstadsmiljö i vår tid tar med sig olika kulturella bakgrunder som är viktiga för deras identitet och en 

tillgång i vår globaliserade värld. Marsh (2006, ss. 501, 504) ställer frågan, att om yngre barn kan 

utveckla principerna i att göra en animation på datorn genom stillbildssekvenser, vad kan de då göra i 

framtiden om de får utveckla sina färdigheter? Hon tillägger att om läroplaner och ramverk inte 

reflekterar över vår tids nya sätt att kommunicera kommer erbjudandena i utbildningen förbli i otakt 

med den snabba utvecklingen.  

 

Forskningen beskriver digitala verktyg som en lösning för jämställdhet, demokrati och framgångsrika 

samhällsmedborgare. 

 

                                                      
2 Kommentar om ordet “ras” finns under rubriken “Forskningsetiska överväganden”. 
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Det finns också röster som är kritiska mot digital teknologi i förskoleverksamheterna. Nielsen (2018, 

ss. 21, 29) menar att den digitala teknologin har betraktats som både det farligaste och det enda 

område där barn setts som mer kompetenta än vuxna. Detta anser Nielsen förorsaka spänningar mellan 

olika sätt att förhålla sig till barn och digital teknologi. Samtidigt påpekar hon att forskningen om 

fältet är mycket begränsad. Det problematiska beskriver Nielsen (2018, s. 113) blir när teknologin 

används utan syfte. Hon menar att den digitala trenden okritiskt hakas på och utnyttjas av 

kommersiella företag för att lansera appar med “pedagogiska” syften. Nielsen (2018, s. 112) 

ifrågasätter om den digitala likvärdigheten är det viktigaste i utbildningssystemet. Hon menar att vi 

istället behöver tänka på de ökade klyftorna i systemet som uppstår på grund av det fria skolvalet och 

boendesegregationen. Hur pedagogerna introducerar, strukturerar och stöttar barnen i de digitala 

aktiviteterna får konsekvenser för vilken agens barnen tilldelas samt vilken interaktion som uppstår, 

något som beror på pedagogerna och applikationernas egenskaper (Nielsen 2018, ss. 107, 109–110). 

Barn och pedagoger har enligt Nielsen olika perspektiv med den digitala teknologin. Barnen ser den 

som ett verktyg för spel och underhållning och pedagogerna har ett pedagogiskt lärandesyfte. Detta ger 

i förlängningen enligt Nielsen negativa konsekvenser på den pedagogiska kvaliteten. Nielsen (2018, s. 

105) skriver att det inte är rimligt att tänka sig att digitala aktiviteter ger samma möjligheter till 

interaktion eller lärande som de analoga. Det bör nämnas att Nielsen (2018) har observerat situationer 

där främst applikationer med “trial and error effekt” har använts, där barnen belönas eller tillrättavisas 

beroende på om de klickar rätt eller fel.  

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att ge en samlad kunskapsöversikt över hur aktuell forskning framställer 

flerspråkighet i relation till yngre barn och digitala verktyg samt att utifrån ett maktperspektiv öppna 

upp för andra förståelser av flerspråkighet. 

Syftet preciseras av följande frågeställningar: 

- Vilka meningsbärande diskurser kan utläsas om flerspråkighet i relation till yngre barn och 

digital litteracitet? 

- Hur positioneras barnen i artiklarna? 

- Vilket diskursivt agentskap möjliggörs för barnen? 

- Vilka multipla subjektiviteter kan barnen inta? 

Teoretiskt perspektiv  

Det feministiskt poststrukturella perspektivet kan beskrivas som ett ifrågasättande perspektiv som 

påvisar maktrelationer och ger möjligheter till att identifiera diskurser, lösa upp dem och förstå dem på 
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andra sätt. Perspektivet ger således möjligheter till att dekonstruera och rekonstruera diskurser (Lenz 

Taguchi 2014).  

Dekonstruktion innebär inte att eliminera innebörden hos den dominerande förgivet tagna diskursen 

utan att tillfälligt försöka bortse från den och tänka annorlunda för att komma åt ett annat 

meningsinnehåll. Den ursprungliga diskursen är dock alltjämt underliggande och läsbar men dess 

meningsinnehåll förskjuts undan för undan (Spivak 1976 se Lenz Taguchi 2007, ss. 275–276). Ur det 

gamla skapas således något nytt, men för att detta nya inte ska riskera att bli lika dominerande och 

normerande krävs att dekonstruktionsprocessen ständigt pågår (Derrida 1976 se Lenz Taguchi 2007, s. 

276; Lenz Taguchi 2014, s. 146). Lenz Taguchi (2014, s. 165) skriver att vi behöver synliggöra hur vi 

förstår något för att kunna förändra vårt tänkande kring det. För att kunna förstå flerspråkighet på 

andra sätt behöver vi synliggöra hur flerspråkigheten beskrivs i artiklarna.  

Feministisk poststrukturalism 

En feministisk poststrukturalistisk hållning förhåller sig kritisk till en absolut sanning och strävar efter 

att se bortom dikotomier och luckra upp dem (Lenz Taguchi 2014, ss. 49, 120). Dikotomier innebär i 

detta fall att människors egenskaper och karaktärsdrag kategoriserats in i motsatspar, där den ena delen 

tillskrivs högre status än den andra (Palmér 2011, s. 25; Lenz Taguchi 2014, ss. 15–16). Exempelvis 

tillskrivs att vara svensk en överordnad position i förhållande till att vara invandrare. Andra exempel 

på dikotomier är man-kvinna, vuxen-barn, enspråkig-flerspråkig. Denna typ av kategorisering behöver 

bli ointressant för att de maktpositioneringar dessa dikotomier skapar i form av över- och 

underordning ska kunna försvagas (Lenz Taguchi 2014, ss. 102–103). 

Poststrukturalismen menar att det finns en konkret värld men att olika förståelser av denna värld är 

möjlig (Lenz Taguchi 2014, ss. 39, 49–50, 60). Det är språket som konstituerar verkligheten och 

därmed även subjektet. Nyckeln för att förstå något eller göra sig en bild av något är språklig. Hur vi 

förstår exempelvis flerspråkighet är avhängigt av vilken språklig betydelse själva ordet flerspråkighet 

ges, det vill säga det meningsinnehåll vi lägger i ordet. Utan språklig kommunikation kan vi inte 

begripliggöra omvärlden, materien betyder inte något (Lenz Taguchi 2014, s. 60). Subjektet skapas 

och omskapas ständigt genom de innebörder och betydelser språket producerar. Via språket skapar vi 

således en uppfattning om världen, oss själva och andra. Sammantaget åskådliggör detta metaforen 

”allt är språk” som Lenz Taguchi (2014, s. 60) menar vara starkt förknippad med poststrukturalismen. 

Diskurs 

Centralt för poststrukturalism är att den innehåller ett maktperspektiv som kan förstås med hjälp av 

diskursbegreppet (Lenz Taguchi 2014, ss. 137–138). Språkets dominerande innebörder av hur vi 

förstår olika fenomen formar en diskurs om fenomenet (Lenz Taguchi 2014, ss. 18, 57). Diskurs skall 

inte förstås som talet om något utan vilken innebörd och betydelse detta tal om något får för vårt 

handlande. En diskurs bygger på kollektivt dominerande föreställningar om hur vi bör tänka, handla i 

och förhålla oss till en viss situation. På så sätt utövar diskursen makt över oss (Lenz Taguchi 2014, s. 

141). Alltså, föreställningar som växt fram ur gemensamma överenskommelser via språket reglerar 

vad som uppfattas vara korrekt och naturligt att säga och göra. Diskurserna är ständigt föränderliga 

utifrån i vilket sammanhang, vilken kultur och vilken historisk tid de verkar i (Lenz Taguchi 2014, s 
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57). Ur ett samhällsperspektiv har förskolan, som diskursiv praktik, under historiens gång producerat 

olika slags sociala och psykologiska verkligheter utifrån de dominerande diskurser om barn och 

lärande som varit gällande. Exempelvis har en tidigare dominerande diskurs om barn och litteracitet 

varit att beskriva barns littteracitetsutveckling som något framväxande och som handlar om hur barn 

stegvis lär sig läs -och skrivkunnighet (Björklund 2008, ss. 53–55). På senare tid har en förskjutning 

från det skrivna ordets dominans skett. Litteracitet har istället börjat handla om barns sätt att skapa 

mening på ett flertal olika sätt. Barn skapar med hjälp av olika media och modaliteter sina egna 

representationer utifrån sina behov och den mening de vill uttrycka (Gillen & Hall 2013, s. 14).  

Positionering 

I och med att diskurser påverkar vårt tänkande och handlande, inverkar de även på hur vi ser på oss 

själva och andra (Lenz Taguchi 2014, s. 65). Davies och Harré (1990, s. 45) tar upp positionering som 

ett fenomen kopplat till samtal eller andra typer av samspel. Positioneringsbegreppet påvisar hur 

diskurser fördelar makt mellan olika positioner (Lenz Taguchi 2014, s. 91). Utifrån ett samspel med 

andra eller sig själv tillskrivs subjektet vissa egenskaper, hen positioneras, utifrån de föreställningar 

som närvarande diskurser bär inom sig, till exempel föreställningar om etnicitet, ålder och kön (Davies 

& Harré 1990, ss. 45–47). Dessa föreställningar skapar ett maktförhållande mellan deltagarna. 

Foucault (1971/1993, s. 26) påtalar att möjligheterna för subjektens deltagande i diskursiva 

sammanhang kan variera. Diskurserna är inte lika öppna för alla, vilket betyder att vissa diskurser kan 

fungera särskiljande. Etnicitet kan tas som exempel på en särskiljande diskurs. Till en icke-svensk 

etnicitet kopplas bristande kunskaper i svenska, vilket skapar sämre utsikter på den svenska 

arbetsmarknaden och därmed en underordnad position. Människor med en icke-svensk etnicitet 

positioneras därmed som mindre värdefulla på arbetsmarknaden än svenskar som istället, i egenskap 

av sin svenskhet, per automatik anses ha goda kunskaper i det svenska språket. Arbetsmarknaden blir 

en domän för svenskar. Diskurser möjliggör på detta sätt olika positioner för oss. 

Diskursivt agentskap och multipla subjektiviteter 

I ett poststrukturalistiskt perspektiv uppfattar människorna diskurserna som något naturligt, något som 

tas för givet (Lenz Taguchi 2014, ss. 57–58, 62–63, 129, 145). Diskursen blir normerande för sättet att 

tänka och handla. Människor följer diskurser, omskapar och återskapar dem utan att fundera på dem. I 

den meningen blir diskurserna osynliga och ett självstyrande subjekt omöjligt. Inom den feministiska 

poststrukturalismen tillskrivs dock subjektet ett agentskap, att följa eller låta bli att följa en diskurs 

anses därmed vara ett aktivt handlande av subjektet. Därmed producerar inte bara det kollektiva 

tänkandet diskursens makt utan subjektet i sig självt bidrar till detta via sina handlingar. Dessa 

handlingar bidrar även till att göra sig själv till subjekt antingen i enlighet med diskursens 

förväntningar eller genom att gå emot diskursen och handla annorlunda. Exempelvis kan en 

nyinflyttad person till Sverige handla efter de kulturella och sociala föreställningar som är knutna till 

att vara “svensk” eller gå emot dem och bara följa sina egna föreställningar kopplade till sin egen 

ursprungskultur om till exempel traditioner och högtider. Tillgången till två olika kulturer blir här 

synlig och möjliggör ett tredje alternativ för personen - att se sig själv som både icke-svensk och 

svensk och välja kulturell tillhörighet utifrån det sammanhang hen ingår i. Subjektet är multipelt. 

Subjektet skriver själv in sig i och skapas av alla de diskurser som finns tillgängliga (Lenz Taguchi 

2014, ss. 64, 66, 94–95). Människans handlande sker därmed utifrån vilka diskurser som är 
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närvarande, vilka som är mest dominerande och på vilket sätt de verkar tillsammans. De diskurser som 

tidigare skapat subjektet påverkar även dess handlingar. Som subjekt har vi alltså möjlighet och 

tillgång till att välja olika slags, samt ett flertal varanden och tänkanden i de sammanhang vi ingår i - 

vi kan skapa oss som subjekt på många olika sätt. Multipla subjektiviteter innebär således att varje 

subjekt inte är bundet till att förhålla sig på ett specifikt sätt till en situation utan har möjligheten att 

via sitt agentskap positionera sig till situationen på ett flertal olika sätt, vilket även innebär att gå emot 

diskursen och handla/tänka icke-normativt (Lenz Taguchi 2014, ss. 95–97).  

Metod 

Studien är en kvalitativ metasyntes utförd med inspiration av Noblit och Hare (1988). Metoden är vald 

för att ge en samlad bild över hur aktuell forskning framställer flerspråkighet i relation till yngre barn 

och digitala verktyg. Ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv kan arbetet med metasyntesen ses 

som en dekonstruktion av forskningsresultat. Resultaten rekonstrueras därefter till en sammanfattning 

varpå även andra eller djupare förståelser av flerspråkighet kan erhållas. Analysen syftar till att 

åskådliggöra hur metasyntesen kan förstås ur ett maktperspektiv och öppna upp för andra förståelser 

av flerspråkighet. Begrepp ur det feministiskt poststrukturella perspektivet används i analysen för att 

besvara våra forskningsfrågor. 

Metasyntes 

Zimmer (2006, ss. 312, 317) beskriver att en kvalitativ metasyntes är en användbar metod för att 

sammanföra resultaten hos kvalitativa studier som undersöker samma eller nära relaterade fenomen. 

Genom att integrera resultaten med varandra och översätta dem till en enda tolkning kan på så sätt ett 

flertal studier bidra till en samlad kunskapsbild och en djupare förståelse av ett och samma fenomen 

samt andra tolkningar av fenomenet (Eriksson Barajas et al. 2013, ss. 153–154; Noblit & Hare 1988, s. 

12; Sandelowski, Docherty & Emden 1997, s. 369). I denna studie används metasyntes för att 

konstruera en kunskapsöversikt gällande flerspråkighet i relation till yngre barn och digitala verktyg 

med avsikten att möjliggöra andra förståelser av begreppet.  

 

Noblit och Hares (1988, ss. 26–29) sjustegsmodell för en metaanalys innefattar  

1. identifikation av intresseområde 

2. urval av relevanta studier knutna till intresset 

3. upprepad läsning av studierna 

4. bestämning av teman som visar hur studierna är relaterade till varandra 

5. översättning av studierna in i varandra 

6. syntetisering av översättningarna 

7. att uttrycka syntesen 
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I denna studie modifieras metoden något till att även innefatta en analys av syntesen med hjälp av 

begrepp ur det feministiskt poststrukturella perspektivet. Detta för att utifrån ett maktperspektiv 

möjliggöra andra förståelser av flerspråkighet. Begreppen är diskurs, positionering, diskursivt 

agentskap och multipla subjektiviteter.  

Från postmodernt håll kritiseras metasyntes för att vara alltför reducerande (Walsh & Downe 2005, s. 

205). Att sammanfoga flera studiers resultat till endast en generell förståelse går direkt emot 

grundtankarna inom postmoderna perspektiv. Walsh och Downe bemöter kritiken och menar med stöd 

av Sherwood (1997) att eftersom en metasyntes erbjuder att förstå ett fenomen på ett annat sätt än 

tidigare och att multipla tolkningar kan göras blir metasyntes en gränsöverskridande metod hellre än 

en som endast avslöjar essensen hos ett fenomen i en slutgiltig sammanfattning. Detta resonemang 

tyder på att det centrala tolkandet inom metoden är en styrka samt att metasyntes är förenlig med ett 

feministiskt poststrukturellt perspektiv. 

Noblit och Hare (1988, ss. 11, 16) påtalar att en kvalitativ metasyntes fokuserar på tolkande 

förklaringar och har en induktiv ansats. Med en induktiv ansats menas att allmänna slutsatser dras 

utifrån en samling enskilda fall (Fejes & Thornberg 2015, s. 24). Dessa slutsatser ska inte betraktas 

som fast kunskap eftersom det är möjligt att nya studier som görs kan motsäga de tidigare (Sohlberg & 

Sohlberg 2008 se Fejes & Thornberg 2015, s. 24).  

Urval och avgränsningar 

I enlighet med Noblit och Hares (1988, s. 27) metodologi för en metasyntes gjordes valet att använda 

forskningsresultat som datamaterial. Metodologin anger även att texterna ska sökas och väljas utifrån 

sin relevans till ett initialt intresseområde. Utgångspunkten för valet av sökord bottnar därmed i 

intresset att studera hur aktuella forskningsresultat angående flerspråkighet framställs i relation till 

yngre barn och digitala verktyg. Studiernas relevans avgjordes ytterligare med hjälp av inkluderings- 

samt exkluderingskriterier. 

Inkluderingskriterier 

De inkluderingskriterier som användes för sökning av textmaterial var att de kvalitativa 

forskningsstudierna skulle behandla undersökningens intresseområde och därmed knytas till sökorden. 

Vidare att de skulle ha gått igenom ”peer review”, det vill säga vara kritisk granskade av andra 

forskare med sakkunskap (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 61; Vetenskapsrådet 2017, s. 61). Detta 

anses som ett tillräckligt krav för att kunna säkerställa att de handlar om kvalitetsgranskad forskning 

som är trovärdig och tillförlitlig. Aktuell forskning definierades av oss till forskning publicerad under 

de senaste 12 åren. Av denna anledning sattes ett publiceringsintervall för artiklarna till åren 2006–

2018. 

Exkluderingskriterier 

Exkluderingskriterierna sattes till litteraturstudier samt texter skrivna på andra språk än svenska och 

engelska. Zimmer (2006, s. 312) beskriver metasyntes som en analys av olika studiers resultat, en 
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tolkning av primärdata genomförda av författaren. Detta innebär att litteraturstudier inte är användbara 

för en metasyntes. 

Urval av citat 

Enligt Noblit och Hares (1988, s. 28) metodologi för en metasyntes skall ett antal teman ur samtliga 

studiers forskningsresultat identifieras. Citat från forskningsresultaten kategoriseras sedan in under 

dessa teman. I avsikt att följa denna metodologi är de citat som förekommer i vår studie valda utifrån 

sin relation till ett av följande teman: etnicitet, socioekonomiska aspekter, multimodalitet, 

translanguaging samt ett globalt framtidsperspektiv. En beskrivning av hur våra teman identifieras 

återfinns under rubriken Databearbetning- arbetsprocess. 

Genomförande 

Textmaterial i form av vetenskapliga forskningsstudier hittades via sökmotorn Ebsco Discovery 

Service, EDS, vilken ansågs lämplig eftersom den söker i ett flertal databaser. Den randomiserade 

datasökningen utfördes den åttonde september kl. 12.15 2018 utifrån sökorden “Early childhood 

education”, “Digital literacy” och “Multilingual. Vi utnyttjade två av de urvalskriterier som EDS 

erbjuder för sökning, publikationsintervall samt att sökningen endast ska generera ”peer review”- 

artiklar. Artiklarna söktes utifrån publikationsår från och med 2006–2018. 

  

Tio artiklar framkom vid sökningen, varav tre studier plockades bort. Två med hänvisning till att de 

föll in under exkluderingskriterierna på grund av att de var litteraturstudier samt en på grund av att den 

inte var åldersadekvat i relation till ”Early Childhood Education” och därmed ej överensstämde med 

inkluderingskriteriet att vara knuten till sökordet. De tre studierna utgörs av Norton (2014) och Razfar 

och Yang (2010), vilka är tolkningar av andra studier i fältet för yngre barns litteracitetsutveckling 

relaterat till digital teknik samt Kelly (2012), vars studie görs bland tonåringar i en högstadieskola i 

USA. Vår studie behandlar kontexter med yngre barn. 

Undersökningsmaterial 

Undersökningsmaterialet består av sju texter i form av publicerade kvalitativa forskningsartiklar. Som 

data används forskarnas resultat. Studierna härstammar från USA, Kanada, Storbritannien, Sverige 

och från en internationell skola i Japan.  

Att inte, i undersökningssammanhang ta hänsyn till de villkor människor lever och verkar inunder 

menar Noblit och Hare (1988, ss. 10–26) kunna leda till missvisande slutsatser. Eftersom en 

metasyntes behandlar resultaten hos ett flertal studier finns en risk för att de kontextuella villkoren inte 

bibehålls under syntesprocessens gång (Erwin et al. 2011, s. 191). Detta kan undvikas genom ett 

ramverk med kontextuell information om undersökningsmiljö och deltagare så att sammanhanget 

kvarstår (Major & Savin-Baden 2010 se Erwin et al. 2011, s. 191). I denna undersökning läggs därför 

vikt vid att under rubriken tidigare forskning redogöra för de enskilda studiernas kontextuella villkor. 

Samtliga studier är utförda inom fältet för yngre barns litteracitetsutveckling och kopplade till 

flerspråkighet samt digital teknik. Med utgångspunkt i de tidigare studierna sätts därför en 
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övergripande multietnisk kontextuell ram kring vår undersökning om flerspråkighet i relation till yngre 

barn och digitala verktyg. 

Databearbetning och analysmetod 

En metasyntes innebär att tidigare forskningsresultat sammanställs via en process där 

forskningsresultaten utgör datamaterial (Sandelowski, Docherty & Emden 1997, ss. 365–366; Zimmer 

2006, s. 312). Arbetsprocessen utförs stegvis och i vår studie användes det tillvägagångssätt som 

Noblit och Hare (1988, ss. 26–29) presenterar för metasyntes. Processen är utförd för att kunna 

presentera en samlad bild över hur aktuell forskning framställer flerspråkighet i relation till yngre barn 

och digitala verktyg. I detta avsnitt redogörs för vår behandling av data i relation till Noblit och Hares 

metodologi. 

Noblit och Hare (1988, ss. 11, 28) påpekar att metasyntes handlar om att konstruera tolkningar, inte 

analyser. Inom kvalitativ forskning används ofta jämförelse som en förklaring till hur analys av data 

går till. I enlighet med Noblit och Hare har vi valt att se det jämförande och tolkande arbetet av 

forskningsstudiernas resultat som en väg till att konstruera en sammanfattande tolkning, det vill säga 

en metasyntes. Denna analyseras därefter med hjälp av begreppen diskurs, positionering, diskursivt 

agentskap och multipla subjektiviteter, hämtade ur det feministiskt poststrukturella perspektivet. Detta 

för att utifrån ett maktperspektiv öppna upp för andra förståelser av flerspråkighet. I analysen används 

teorin för att besvara forskningsfrågorna; Vilka meningsbärande diskurser kan utläsas om 

flerspråkighet i relation till yngre barn och digital litteracitet? Hur positioneras barnen i artiklarna? 

Vilket diskursivt agentskap möjliggörs för barnen? Vilka multipla subjektiviteter kan barnen inta? 

Forskningsartiklarnas språkliga konstruktioner ligger som grund för både tolkning och analys och 

utgörs av citat hämtade ur artiklarna.  

Studiernas relation 

Som förarbete översattes artiklarnas resultat till svenska. Dessa översättningar är inte ordagranna utan 

idiomatiska det vill säga att vi fokuserat på att deras meningsinnehåll ska framgå (Barnwell 1980 se 

Noblit & Hare 1988, s. 76). De svenska översättningarna ligger därefter som grund för 

databearbetning. 

 

En metasyntes innebär upprepad läsning av varje enskild studie för att avslöja paralleller mellan 

studierna (Noblit & Hare, 1988, ss. 13, 28). I vårt fall genererade en första läsning tre självklara 

gemensamma huvudteman för samtliga studier. Dessa är barn, flerspråkighet och digital litteracitet. Vi 

valde att slå samman dem till ett övergripande tema som benämns “Barn i en flerspråkig digital 

litteracitet”. Olika studier som ska sättas samman kräver enligt Noblit och Hare (1988, ss. 36, 81–82) 

ett antagande om vilken relation de har mellan varandra, vilket är av vikt för att veta vilken typ av 

översättning som kan göras. Noblit och Hare beskriver en relation som “reciprocal”, vilket innebär att 

studierna kan betraktas som direkt översättningsbara in i varandra, de är då tydligt och ömsesidigt 

kopplade till varandra. Vidare påpekar Noblit och Hare (1988, s. 38) att studier som handlar om 

samma ämne ofta innebär att en “reciprocal” översättning kan göras. Då samtliga av våra studier 

behandlar flerspråkighet och digital litteracitet gjorde vi antagandet att studierna var reciprocalt 

översättningsbara. 
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Via noggrann och upprepad läsning av studierna med fokus på framställningen av flerspråkighet i 

relation till yngre barn och digitala verktyg fann vi ett antal faktorer som kunde tolkas vara 

gemensamma för samtliga studier. Med antagandet om reciprocal översättningsbarhet skulle dessa 

därmed uttrycka relationen mellan flerspråkighet, digitala verktyg och yngre barn på liknande sätt. Av 

de gemensamma faktorerna konstruerade vi följande fem underteman; etnicitet, socioekonomiska 

aspekter, multimodalitet, translanguaging samt ett globalt framtidsperspektiv.  

Genom att skapa en tabell där citat ur studiernas resultat kategoriserades in under det tema vi tolkade 

citatet tillhöra stärktes antagandet att studiernas relation var reciprocal. Detta genom att vi via tabellen 

jämförde samtliga studiers citat inom varje tema. Exempelvis gjorde vi tolkningen att följande citat bär 

på liknande meningsinnehåll och att studierna därmed kan förstås som att de går in i varandra, kopplat 

till temat multimodalitet “barn kan läsa och skapa mening med avancerade multimodala tecken som 

bild, ljud och rumsliga dimensioner på skärmen från tidig ålder” (Moinian, Kjällander & Dorls 2016, 

s. 20), “olika tecken av kommunikation arbetar tillsammans för att skapa mening” (Akhter 2016, s. 

510) samt “genom att skapa multimodalt utifrån sin lust kunde barnen röra sig mellan olika 

skriftsystem medans de hade tillgång till personliga bilder och möjligheter att spela in sina röster” 

(Wells Rowe & Miller 2016, s. 431). Tabellen uppvisar således paralleller mellan studierna, hur de 

kan tolkas gå in i varandra och vara direkt jämförbara varpå vi erhållit en reciprocal översättning. Vår 

strävan har varit att finna alla citat som kan tolkas relatera till något av temana. Samtliga av dessa citat 

är medtagna och kopplade till den artikel de härstammar från. Nedan ses ett utdrag från tabellen. 

 

Bild1: utdrag från tabell 

 

 

Temana med sina underliggande citat kan enligt Noblit och Hare (1988, ss. 39–40) ses som en 

reducering av varje enskild studie och bedöms som adekvata att använda utifrån sin förmåga att skildra 
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kärnan i den text de ursprungligen kommer ifrån. För att upptäcka de teman och citat vars karaktär 

möjliggör att skapa en reducerad form av varje studie krävdes således en noggrann läsning av 

studierna med uppmärksamhet på detaljer relaterade till hur flerspråkighet framställdes i relation till 

yngre barn och digitala verktyg. 

Syntetiserad reciprocal översättning 

Tabellen utgör en reciprocal översättning, i sin egenskap av att ge en jämförande bild av artiklarnas 

resultat. En bild som påvisar att meningsinnehållet i citaten överensstämmer under varje tema. I detta 

läge återstår syntetisering det vill säga att skapa en helhet av de delar som varje enskild artikel i 

tabellen uttrycker (Noblit & Hare 1988, ss. 28–29). Den reciprocala översättningen i tabellform 

syntetiserades således till en metasyntes genom att vi sammanfogade och tolkade citaten till en 

löpande text utifrån temana och utan att ta hänsyn till vilken artikel de tillhörde. I detta moment hade 

vi i åtanke att metasyntesen, i form av en syntetiserad reciprocal översättning skulle vara så tydlig och 

läsarvänlig som möjligt. Detta är något som Noblit och Hare (1988, ss. 32–33) påtalar är viktigt för att 

möjliggöra för läsarna att uppfatta meningen med den. I vårt fall vill vi ge en samlad bild av hur 

flerspråkighet framställs i relation till yngre barn och digitala verktyg. Med avsikten att presentera en 

läsarvänlig text är citaten som texten bygger på delvis omskrivna men meningsinnehållet kvarstår. 

Metasyntesen presenteras i sin helhet under rubriken “Resultat och analys”. 

Forskningsetiska överväganden  

I följande avsnitt beskrivs de forskningsetiska överväganden som gjorts i uppsatsen. I första hand 

består de övervägandena om att vara “sanna” mot de artiklar som tolkats i respekt mot författarna som 

skrivit dem. Avsnittet avslutas med en kommentering om ett uttryck som i en av artiklarna kan 

uppfattas som stötande. 

Noblit och Hare (1988, s. 76) menar att metasyntesen över de tidigare studierna kan bli bedömd över 

hur väl de översätts. Artiklarna som syntesen görs utifrån presenteras i en sammanfattad form av 

respektive resultat och kontextuella sammanhang under rubriken “Tidigare forskning”. Tolkningen av 

dessa är översatta in i varandra utifrån citat under teman så att jämförelser blir möjliga men 

författarnas mening med sin text är inte översatt in i någon annans, vilket Noblit och Hare (1988, ss. 

76–77) påpekar är viktigt för att behålla författarnas integritet. De tillägger att det bästa vi kan göra är 

en god översättning i respekt mot författarens artikel som skall synas av andra. Artiklarna har lästs 

upprepade gånger för att hitta tolkande teman och uppfatta detaljer samt vad de säger utifrån 

uppsatsens syfte, vilket Noblit och Hare (1988, s. 28) beskriver som en del i syntesens genomförande 

för att förstå och senare kunna tolka texten så adekvat som möjligt. De beskriver vidare att 

översättningarna ska göras i enklaste form för att skydda det unika i texten och dess helhetssyn vilket 

har varit vår strävan i översättningarna av citaten under olika teman samt i tolkningen av dessa till en 

metasyntes.  

De använda studierna i uppsatsen är “peer review”: Moinian, Kjällander och Dorls (2016), Wells 

Rowe och Miller (2016), Akhter (2016), Lotherington, Holland, Sotoudeh och Zentena (2008), Marsh 

(2006), Song Kim (2006) och Yamada-Rice (2010). Vetenskapsrådet (2017, s. 61) menar att när 

kollegor med sakkunskap bedömer varandras arbeten motverkas olika former av jäv. Tre av artiklarna 
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beskriver vilka forskningsetiska övervägande de använt sig av: Moinian, Kjällander och Dorls (2016), 

Marsh (2006) och Akhter (2016). Vad gäller de övriga artiklarna förutsätter vi att de tidskrifter 

artiklarna har publicerats i har tagit hänsyn till etiska överväganden som gäller där de utgivits. En 

kommentar om en enskild artikel vill vi ändå ge. March (2006, s. 495) beskriver området där den 

studerade förskolan ligger beskrivs som “diverse racial community” direkt översatt, varierande 

rassamhälle. Vi menar att uttrycket kan vara både kränkande och stötande för många dels med tanke 

på den raspolitik som förts genom historien och dess konsekvenser och att ordet kan associeras med 

anatomi, hår, hud och ögonfärg med mera. Även om begreppet kan väcka anstöt hos vissa kan det hos 

andra vara accepterat. Vetenskapsrådet (2017, s. 16) beskriver icke-etisk forskning där ytliga 

korrelationer mellan bland annat etnicitet, kriminalitet och utbildning har lett till stigmatisering och 

diskriminering av människor. Ett begrepp som däremot används i uppsatsen är etnicitet för att påvisa 

människor av olika nationalitet. Von Brömssen (2006, s. 55) är dock kritisk mot begreppet då hon 

menar att det är rasbegreppets tvilling i den bemärkelsen att det befäster traditionella gränsdragningar 

och rasism genom att dela upp individer utifrån språk, kultur, religion och historia.  

Studiens kvalitet 

I detta avsnitt diskuteras de svårigheter vi stött på under processens gång. Eftersom vi inte hade någon 

förkunskap om metasyntes utan endast fått uppslaget till metoden via Eriksson Barajas et al. (2013, ss. 

153–154) så innebar vår största utmaning att söka adekvat metodlitteratur och sätta oss in i metoden. 

De svårigheter vi stött på är främst relaterade till urvalet av artiklar samt kvalitetsgranskningen av 

dessa men även artiklarnas överensstämmande sinsemellan tas upp som delvis problematiskt. Vidare 

beskrivs i detta avsnitt, det centrala tolkandet inom metoden som både en styrka och en svaghet. 

Avsnittet redovisar även kvalitetsaspekter kopplade till studiens trovärdighet. Avslutningsvis ges 

förslag på andra möjliga alternativ för metod och teoretiskt perspektiv, här framförs även kritik mot 

den feministiska poststrukturalismen. 

Urval och kvalitetsgranskning 

Huruvida artiklar med olika perspektiv kan inkluderas i en metasyntes blev föremål för diskussion vid 

datasökningen. Zimmer (2006, ss. 315, 317) resonerar kring detta. Hon menar att eftersom all 

kvalitativ forskning inordnas under ett tolkande paradigm så delar de grundläggande ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter vilket gör att studier med skilda teorier kan inkluderas i en 

metasyntes. Därav bestämdes att artiklar med olika teoretiska perspektiv skulle accepteras i vår studie. 

En liknande diskussion fördes angående om artiklarna skulle visa sig använda olika metoder. Zimmer 

(2006, s. 315) påpekar att det kan vara problematiskt att syntetisera studier med olika metoder men 

genom att betrakta metasyntes som en postmodern undersökning kan flera olika metoder kombineras. 

De ingående studierna behandlas då som en flerstämmig tolkning av ett fenomen, precis på samma sätt 

som rösterna hos olika deltagare i en enda studie. Av denna anledning bestämdes att artiklar utförda 

med olika metoder kan inkluderas i vår studie. 

Sandelowski et al. (1997, ss. 368–369) och Erwin et al. (2011, s. 190) tar upp kvalitetsgranskningen av 

de artiklar som skall ingå i en metasyntes som ett problem. De menar att kvalitetskriterierna behöver 

vara generellt hållna så att de kan tillämpas på alla slags kvalitativa studier oavsett vilken metod eller 
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teori de använder. Vår lösning på detta blev ”peer review”- artiklar. Vid vår sökning framkom få 

artiklar vilket tyder på att forskningen inom området är begränsad. Ett flertal forskare (Marsh 2006, s. 

494; Moinian et al. 2016, s. 22; Wells Rowe & Miller 2016, s. 429; Yamada-Rice 2010, s. 357) 

kommenterar att forskning rörande olika aspekter kopplade till användning av digitala verktyg i 

verksamheter för yngre barn är begränsad. Av denna anledning blev vi per automatik begränsade i vårt 

urval av artiklar.  

Reciprocal relation 

Walsh och Downe (2005, s. 209) tar upp att det är ytterst sällan som kvalitativa studier sinsemellan är 

överensstämmande. Därmed uppstår tvivel kring vår reciprocala översättning. Tabellen redovisar 

under Akhter (2016) inga socioekonomiska aspekter. Genom att gå tillbaka till den ursprungliga 

artikeln (2016, ss. 501, 505) framgår att undersökningen utförs i England i en hemmiljö. Möjliga 

tolkningar är att detta hem skulle kunna ligga i ett välbärgat område men lika gärna i ett 

socioekonomiskt utsatt område, varpå vi här inte kan göra någon koppling mellan tillgången till 

digitala verktyg och socioekonomiska aspekter. En möjlig motsättning skulle därmed kunna föreligga 

mellan denna artikel och de övriga. En annan möjlighet skulle kunna vara att det vi uppfattar som 

samstämmigt mellan artiklarna tolkas på ett annat sätt av andra människor. 

Yamada-Rices (2010) studie gav upphov till diskussioner, eftersom den skiljer sig ifrån de övriga 

genom att vara utförd i ett välbärgat område. Följaktligen kommer de flerspråkiga barnen från goda 

socioekonomiska förhållanden. Frågan vi ställde oss var om artikeln därigenom kunde tolkas stå i ett 

motsatsförhållande till övriga artiklar. En sådan tolkning är givetvis möjlig dock gör Yamada-Rice 

(2010, ss. 345, 361) antagandet att tillgången till digitala verktyg hör samman med socioekonomiska 

villkor. En koppling som även Moinian et al. (2016, s. 25) samt Wells Rowe och Miller (2016, s. 428) 

gör. Ett gemensamt tema för samtliga artiklar utgörs av socioekonomiska aspekter, vilka relateras till 

flerspråkighet och/eller tillgången till digitala verktyg. Vidare innefattar artikeln, i likhet med de 

övriga, en multietnisk kontext. Med detta resonemang ansåg vi Yamada-Rices artikel vara tillräckligt 

överensstämmande med de övriga för att en reciprocal översättning skulle kunna tillämpas.  

Med avsikten att underlätta läsningen av vår studie så tas, i den löpande texten, ej hänsyn till 

ovanstående eventuella avvikelser hos Akhter (2016) och Yamada-Rice (2010) utan temana beskrivs 

som gemensamma för alla studier, vilket skulle kunna uppfattas som en missvisande generalisering. 

Tolkningens styrka och svaghet 

Det många tolkningsmöjligheterna kan ses som både en styrka och en svaghet inom metasyntes som 

metod. Att ett flertal studier reduceras till en kan i utbildningssyfte upplevas vara en fördel med 

metoden (Eriksson Barajas et al 2013, ss. 153–154). Den förståelse av fenomenet som metasyntesen 

ger upphov till kan ge en större mening än den förståelse enstaka studier genererar menar Erwin, 

Brotherson och Summers (2011, ss. 187, 191) vilket tyder på en styrka hos metoden. Vidare innebär 

en metasyntes att det utförs en tolkning av forskningsresultat, vilka redan vilar på tolkade primärdata 

(Zimmer 2006, ss. 312, 316). Det blir en tolkning av en tolkning, vilket kan göra att de enskilda 

studiernas integritet förloras (Sandelowski, Docherty & Emden 1997, s. 366). I vår studie består 

samtligt datamaterial av forskningsstudier skrivna på engelska och gjorda översättningar av text är 

idiomatiska vilket innebär att meningsinnehållet ska framgå. Själva översättningen till svenska blir 
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även den en tolkning. På detta sätt framträder ett lager av tolkningar vilket innebär en risk att vi tar oss 

allt längre bort från originalverken, varpå artiklarnas unika egenskaper och sammanhang kan förloras. 

Ett sätt för oss att försöka undvika detta har förutom noggrann upprepad läsning inneburit att ange 

artiklarnas kontextuella villkor så att sammanhanget kvarstår. Förutom en övergripande multietnisk 

kontextuell ram så åskådliggörs respektive artikels kontext med hjälp av temana etnicitet och 

socioekonomiska aspekter. 

Trovärdighet 

Svensson och Ahrne (2015, ss. 25–26) kopplar en studies trovärdighet till transparens, triangulering 

och generalisering. För att erbjuda läsaren god insyn i forskningsarbetet gäller att göra studien 

transparent det vill säga genomskinlig. Detta genom att noggrant och tydligt redogöra för 

arbetsprocessen, vilket vi upplever oss ha försökt att göra. Därigenom möjliggörs även diskussion och 

kritik av studien menar Svensson och Ahrne. 

Triangulering innebär att ringa in ett fenomen och erhålla liknande resultat med hjälp av flera olika 

metoder eller olika slags data, något som anses ge en mer objektiv och trovärdig beskrivning av 

fenomenet (Svensson & Ahrne 2015, ss. 25–26). Då vårt datamaterial härstammar ur olika metoder 

och dess resultat är överensstämmande skulle själva metasyntesen kunna anses vara grundad i 

triangulering vilket talar för en ökad trovärdighet. Exempel på de metoder som använts i 

forskningsartiklarna är intervjuer och enkäter (Moinian et al. 2016, s. 19; Yamada-Rice 2010, s. 341) 

och observationer (Akhter 2016, s. 500; Marsh 2006, s. 496). Wells Rowe och Miller (2016 ss. 429, 

433–435) har gjort en designbaserad forskning vilket vi i detta fall förstår som att forskarna designar 

undervisningen med specifika lärmaterial och aktiviteter, såsom lärplattor och e-boksskapande. 

Barnens respons på undervisningen följs upp via observationer och barnens alster studeras i syfte att 

förändra undervisningspraktiken så att barnens språk och digitala förmågor utvecklas ytterligare. Song 

Kim (2016, s. 417) har bedrivit deltagande narrativ forskning där datamaterialet utgörs av 

livsberättelser. Även Lothering et al (2008, ss. 126–127) använder sig av narrativer i sin 

aktionsforskning, vilken syftar till att låta pedagoger använda sig av teori och i samarbete med 

forskare undersöka, utveckla, testa, förbättra samt dela pedagogiska strategier. 

Svensson & Ahrne 2015, s. 27 beskriver generalisering som en typ av överförbarhet. Denna innebär att 

studiens resultat skall vara möjliga att överföra till andra situationer som i någon mån påminner om 

dem man själv studerat. Vidare beskriver de hur resultat från olika miljöer kan jämföras och att om 

resultaten då uppvisar samma tendenser så kan försiktiga antaganden om generaliserbarhet göras. Då 

vi har sju artiklar, varav samtliga är utförda i olika miljöer med liknande kontexter och vi finner 

resultaten av dem överensstämma så skulle generaliserbarhet kunna vara möjlig. Vetenskapsrådet 

(2017, s. 28) beskriver dock i relation till tillförlitlighet att det är lätt att överskatta sina resultat och tro 

att de ska gälla långt utanför den egna undersökningen. Av denna anledning samt att vår studie är 

kvalitativ så beläggs inte vår undersökning med några sanningsanspråk och ej heller vågar vi påstå att 

generaliserbarhet gäller.  

Kvalitativ forskning söker kunskap genom att försöka beskriva, tolka och skapa förståelse kring ett 

visst fenomen (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 43). Vidare inordnas kvalitativ forskning i ett 

interpretativt eller tolkande paradigm där förståelsen av verkligheten anses vara socialt konstruerad 

och därmed styrd av människan (Noblit & Hare 1988, s. 12; Zimmer 2006, s. 315). Detta till skillnad 
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från forskning inom det positivistiska paradigmet där verkligheten existerar fix och fast oberoende av 

människan (Eriksson Barajas 2013, ss. 47–48, 55). Hit hör kvantitativ forskning som fokuserar på att 

finna fasta lagbundenheter/allmängiltig kunskap och redogöra för hur saker de facto är. 

Den använda metoden och den tidigare forskningen är tydlig och i detalj beskrivna genom att referera 

till tidigare publikationer vilket Vetenskapsrådet (2017, s. 52) menar ge läsaren en möjlighet att 

bedöma uppsatsens resultat som trovärdiga samt att andra kan kontrollera resultaten och bedöma dess 

kvalitet. Ytterligare en försäkran om att andra forskare ska kunna kontrollera resultaten och dess 

betydelse är som Vetenskapsrådet (2017, s. 53) påpekar att även exkluderingsskälen för de 

datamaterial som exkluderas ska redovisas, vilket är gjort i vår studie.  

Vår metasyntes är öppen för alla att förstå på olika sätt i hopp om att nya tankar eller fördjupad 

förståelse för flerspråkighet i relation till yngre barn och digitala verktyg föds. Eriksson Barajas (2013, 

ss. 143–144) menar att ett heuristiskt värde innebär i vilken grad resultaten övertygar läsaren om att 

det är möjligt att se verkligheten på nya sätt. Noblit och Hare (1988, ss. 80–81) menar att en 

metasyntes möjliggör att kunna se sina egna övertygelser och erfarenheter från flera olika perspektiv. 

Vidare menar de att de reflektioner en metasyntes ger upphov till gör det möjligt att bättre förstå de 

strukturer som omger oss och det handlingsutrymme dessa ger.  

 

Vi skriver tidigare att vi inte avser att komma med några sanningar, vidare kan inte heller kvalitativ 

forskning påvisa fasta lagbundenheter i en konkret värld. Den kvalitativa forskningen fokuserar som 

tidigare nämnts på tolkningar och förståelser av fenomen i vår socialt konstruerade verklighet. Hur ska 

vi människor då ställa oss till huruvida kvalitativ forskning producerar trovärdig kunskap? Hertz och 

Johansson (2013, s. 60) tar upp det faktum att kvalitativ forskning ändå strävar efter att bidra med 

vetenskap. Ahrne och Svensson (2015, ss. 10, 12) påtalar att kvalitativ forskning behövs för att 

upptäcka hur samhället fungerar. Kvantitativ forskning blir otillräcklig när man vill förstå icke-

mätbara saker till exempel människors upplevelser och tankar eller hur makt fungerar. Sociologin 

strävar efter att bygga teorier om hur samhället och kulturen fungerar och förändras, vilka strukturer 

som finns för människan att förhålla sig till (Herz & Johansson 2013, ss. 63–64, 70). 

Poststrukturalismen uttrycker istället en ovilja att se strukturer som statiska och invänder mot teorier 

som bestämmer den sociala verkligheten. Det talas istället om strukturer som rörliga och ständigt 

föränderliga. Diskurser och positioneringar kan tas som exempel på detta. Herz och Johansson (2013, 

s. 167) ställer frågan om hur poststrukturalismen med sitt förespråkande om rörelse och förändring 

egentligen kan säga något om sociala fenomen och vetenskapliga resultat. Detta eftersom de aldrig ska 

betraktas som beständiga. Med detta resonemang kan frågan ställas om ett feministiskt poststrukturellt 

perspektiv någonsin är trovärdigt att använda för att uppnå någon form av kunskap, med tanken om att 

det som uppkommer ska dekonstrueras och rekonstrueras om och om igen.  

Alternativ till metod respektive teori 

Valet av att göra en metasyntes kan ifrågasättas med hänvisning till att en litteraturstudie, enligt den 

beskrivning Eriksson Barajas et al. (2013, ss. 25–28) ger, även frambringar en kunskapsöversikt. 

Författarna menar att litteraturstudier är otillförlitliga om en systematisk ansats saknas. För att en 

litteraturstudie ska betraktas som systematisk krävs en tillräcklig mängd artiklar av god kvalitet skriver 

de. Torgersson (2003 se Eriksson Barajas et al. 2013, s. 27) påpekar att de använda metoderna bör vara 

tydligt redovisade. 
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Huruvida en kvalitativ metasyntes är att betrakta som en renodlad systematisk litteraturstudie kan 

diskuteras. Noblit och Hare (1988, ss. 9, 12, 14) omtalar metasyntes som en tolkande litteraturstudie. 

De menar samtidigt att metasyntes är något mer än en litteraturstudie. Detta eftersom att en 

litteraturstudie till skillnad från en metasyntes inte säger något om meningsinnehållet hos själva 

samlingen av studier. Detta förtydligas via Zimmer (2006, s. 312) som menar att litteraturstudier är en 

sammanställning av det aktuella forskningsläget angående ett ämne, alternativt en sekundäranalys av 

de ingående studiernas data. Zimmer poängterar att en metasyntes är en tolkning av resultaten i de 

valda studierna. Vid en litteraturstudie kan kontexten i de ursprungliga artiklar som sekundärdata är 

hämtade ifrån falla bort, vilket vi menar skulle minska trovärdigheten i form av generaliserbarhet.  

Angående vårt val av feministiskt poststrukturell teori ser vi att ett perspektiv som tydligare behandlar 

betydelsen av det materiella hade varit gångbart. Posthumanismen decentraliserar människan, det vill 

säga ifrågasätter synen på människan som överordnad allt annat. I linje med detta ifrågasätter Barad 

(2003, s. 808) kategorier som mänsklig respektive icke-mänsklig. Barad (2007, s. 132) är kritisk till 

varför språket har så stor makt medan materian förefaller betydelselös. Detta tyder på en kritisk 

hållning gentemot poststrukturalismen, där språket anses konstituera verkligheten. Barad (2007, s. 

137) menar att all materia är agentisk. Detta innebär att materia i sig självt utgör en produktiv kraft. 

Inom neomaterialismen ses människan vara sammanflätad med och stå i ett ömsesidigt beroende av 

sin omvärld (Lenz Taguchi 2015, ss. 189–191). Det samhandlande som uppstår mellan olika 

materialiteter i en situation och vad de tillsammans genererar är centralt. I vår studie skulle vi ha 

kunnat studera samhandlandet mellan mänskliga kroppar, digitala verktyg och olika teckensystem med 

ett tydligt fokus på materialiteters agens och undersökt vilka diskurser detta samhandlande hade 

producerat om flerspråkighet. Vi ser dock vissa svårigheter med att tillämpa en neomaterialistisk 

teoribildning på de artiklar som ligger till grund för studien. Detta eftersom vi uppfattar att surfplattor 

och datorer beskrivs som ting hanterade av människor. Aspekter som vad applikationerna i sig gör 

med barnen, vad surfplattans ljus gör med barnen, vad tangentbordet gör med barnen är svåra att läsa 

sig till. 

Resultat och analys 

Tabell över reciprocal översättning 

Under denna rubrik åskådliggörs våra resultat som en reciprocal översättning i tabellform, det vill säga 

att paralleller mellan studierna uppvisas samt, hur de kan tolkas gå in i varandra och vara direkt 

jämförbara. Tabellen innehåller citat från artiklarnas resultat kopplade till temana etnicitet, 

socioekonomiska aspekter, multimodalitet, translanguaging samt ett globalt framtidsperspektiv. 
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Bild2: Fullständig tabell 
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Metasyntes  

Barn i en flerspråkig digital litteracitet 

Under följande rubrik uttrycks metasyntesen i form av en syntetiserad reciprocal översättning, det vill 

säga vår konstruerade tolkning utifrån artiklarnas citat i tabellen kopplade till temana etnicitet, 

socioekonomiska aspekter, multimodalitet, translanguaging och slutligen ett globalt 

framtidsperspektiv. Med avsikten att presentera en läsarvänlig text är metasyntesen inte refererad till 

och citationstecken är utelämnade. Däremot finns referenser till de citat metasyntesen är baserad på i 

den reciprocala tabellen. Metasyntesen analyseras slutligen utifrån ett feministiskt poststrukturellt 

synsätt för att öppna upp för andra förståelser av flerspråkighet. 
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Etnicitet och socioekonomiska aspekter  

Forskningen skriver fram att tillgången till digital teknik kan kopplas till socioekonomiska resurser. 

Vidare, menar forskning, att barn från minoritetsbakgrunder och olika etniska bakgrunder bör ha 

tillgång till digital teknik i förskolan utifrån ett rättvisesyfte. Ironiskt nog har förskolor i 

socioekonomiskt utsatta områden små digitala resurser vilket förstärker den sociala inneslutningen och 

rättviseproblematiken relaterad till digital teknologi. Det påtalas i en artikel att nyhitkomna 

immigranter oftast inte har råd med digital teknik då den är för dyr. Med tillgång till digitala resurser 

skulle det socioekonomiska digitala gapet kunna överbryggas och användandet av digital teknik i 

förskolan skulle välkomna alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund. Barnen kopplas till 

multikulturella storstadsområden, från olika ras, från olika språksamhällen, som nyhitkomna 

immigranter, från invandrade familjer och mestadels från socioekonomiskt utsatta områden. En artikel 

definierar socioekonomiskt utsatta områden med flyktingfamiljer och hög arbetslöshet som en 

konstruktion av ett potentiellt risksamhälle. En artikel skiljer sig dock från de övriga i fråga om 

kontext, en multikulturell skola med barn från höginkomstfamiljer som har råd med en hög digital 

standard i hemmen vilket kan förklara barnens kompetens med den digitala tekniken. 

Förskolor bör ha tillgång till digital teknik för att kunna producera modersmålstexter med varierande 

kulturell och språklig bakgrund. Den digitala tekniken möjliggör flerspråkiga aktiviteter utifrån en 

mängd av resurser från ursprungskulturer för att skapa mening. Barn med andra språk utvecklar en 

förståelse för de underliggande kulturella strukturerna i språket besläktat med flerspråkigt 

meningsskapande. I en artikel påtalas det att ingen pedagog oavsett hur många språk hen har tillgång 

till kan förväntas samtala på alla barns språk i ett flerspråkigt klassrum. Det är viktigt att studera 

flerspråkiga barn som är i olika stadier av att lära sig majoritetsspråket och deras användande av 

digital teknik utifrån ett språk- och litteracitetssyfte. Det talas om en multilitteracitetsutveckling i en 

flerspråkig kontext. Denna möjliggör förståelse för ursprungsspråk och olika kulturer. Om 

verksamheterna även involverar barnens familjer, förenar den nya kunskapen och förståelsen för 

ursprungskulturer dem med varandra samt medför personliga erfarenheter. Att behärska 

majoritetsspråket innebär erbjudanden om goda anställningar och andra möjligheter i framtiden. Barns 

vilja att använda sig av sitt ursprungsspråk beror på språkets bakgrund.  

Multimodalitet och translanguaging 

Surfplattor erbjuder flexibla applikationer och mobila möjligheter för dokumentation. Genom sin 

touchfunktion tillåter surfplattor barnen att utifrån sin egen kreativitet skapa multimodalt genom att 

addera skriven text direkt på skärmen eller via det digitala tangentbordet. Genom digital teknologi 

återvinns medieinnehåll i en värld där mening ges på många olika sätt och på olika språk. Barn kan 

läsa och skapa mening med avancerade multimodala tecken som ljud, bild och rumsliga dimensioner 

på skärmen redan från tidig ålder, funktioner som inte är möjliga analogt. Genom att använda sig av 

surfplattans funktion för röstinspelning skapas ytterligare möjligheter för barn att både prata in och 

lyssna till alla sina språk, en pedagogik som kallas translanguaging. Detta till exempel när barnen 

använder sina tillgängliga språk i interagerande med de digitala verktygen, genom språkblandade 

meningar och i samspel med andra med syftet att kommunicera i olika kontexter. 

Definitionen av litteracitet har gått bortom det mekaniska av att tala, lyssna, läsa och skriva som en 

individuell ansträngning mot en interaktiv och dynamisk social process med inbäddade visuella 
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tecken. Visuella bilder kan agera som ankare för konversationer och meningsskapande samt för att 

studera och konstruera multimodala texter på andra språk än majoritetsspråket. Barnen beskriver 

bilderna både på majoritetsspråket och ursprungsspråket. Genom bilderna kan de kommunicera med 

andra barn oavsett etniskt ursprung. Bilder kan få oss att se och lära på nya sätt vilket kan få oss att 

förändra vår syn på världen. Barns bekvämlighet med den digitala visuella teknologin skapar en ny 

dimension till vår tids litteracitetsutveckling. Utvecklingen kräver ett utbildningssystem som erkänner 

det centrala med digitala litteracitetspraktiker redan från födseln. Ett informellt lärande som kan 

utmana och stötta multilitteracitet i formella lärandesammanhang genom ett digitalt multimodalt 

skapande med en bred repertoar av olika tecken bör uppmuntras. Digital multimodal kommunikation 

sker genom blickar, gester, posering och skärmbaserade aktiviteter likväl som med verbalt språk. 

Online-aktiviteter som erbjuder nedladdningar av olika material bidrar till barns litteracitetsutveckling. 

Den digitala teknologin kan ses som ett medierande verktyg till litteracitetsutvecklingen och 

litteracitetspraktiker blir en del av sociokulturella aktiviteter medierade genom språk och andra 

semiotiska system. Barnen blir snabbt självständiga i arbetet med den digitala teknologin efter att ha 

blivit instruerade i de olika funktionerna. De demonstrerar förmågor i relation till design, medvetna val 

om till exempel karaktärer, tillbehör, scener och ljud med utgångspunkt i deras kunskaper om skärmen 

som ett verktyg för kommunikation. 

Ett globalt framtidsperspektiv 

Att inte använda sig av de mobila och globala språkmöjligheter som finns tillgängliga skulle vara 

direkt olämpligt. Ofta förbises yngre barns lärande i hemmen och i andra kontexter med ny teknologi. 

Om yngre barn kan utveckla principer för att exempelvis göra en animation på en dator eller surfplatta, 

tyder det på att om de får utveckla sina färdigheter kan de göra mer avancerade aktiviteter i framtiden. 

Flerspråkiga barn i vår tid från storstadsmiljöer tar med sig olika kulturella bakgrunder som är viktiga 

för deras identitet och en tillgång i vår globaliserade värld. I en global kontext är yngre barns 

läroplaner ofta fokuserade på tryckta texter. Därför behövs det en inkludering av det språkliga och 

kulturella kapital de flerspråkiga barnen bidrar med i formella läroplaner. De språkval elever erbjuds 

är i huvudsak på majoritetsspråket vilket också inkluderar läromedel och lärares förväntningar. Om 

detta inte reflekteras över kommer erbjudandena i utbildningar förbli i otakt med den snabba 

utvecklingen i en globaliserad värld. Barn behöver utveckla en multilitteracitetskompetens med syfte 

att göra dem framgångsrika i ett kulturellt och språkligt varierat samhälle. 

Analys av metasyntes 

I detta avsnitt analyseras metasyntesen med hjälp av begreppen diskurs (Lenz Taguchi 2014, ss. 18, 

57, 137–138, 141), positionering (Davies & Harré 1990, ss. 45–47; Lenz Taguchi 2014, s. 91), 

diskursivt agentskap (Lenz Taguchi 2014, ss. 62–64, 145) och multipla subjektiviteter (Lenz Taguchi 

2014, ss. 66, 94–97). Samtliga begrepp är hämtade från ett feministiskt poststrukturellt perspektiv. 

Analysen avser att besvara frågorna; Vilka meningsbärande diskurser kan utläsas om flerspråkighet i 

relation till yngre barn och digital litteracitet? Hur positioneras barnen i artiklarna? Vilket diskursivt 

agentskap möjliggörs för barnen? Vilka multipla subjektiviteter kan barnen inta? 

Via metasyntesen framträder en diskurs, där flerspråkighet kopplas till etnicitet, invandring och dåliga 

socioekonomiska resurser. Barnen positioneras från olika ras, från olika språksamhällen, som 
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nyhitkomna immigranter, från invandrade familjer, som multikulturella, som minoriteter och boendes i 

storstadsområden med problem relaterade till arbetslöshet, långtidssjukskrivning, flyktingar. En artikel 

i metasyntesen skiljer sig från de övriga, den tar upp en skolmiljö från Tokyo med barn från 

multietniska familjer med höga inkomster som har tillgång till digital teknologi i hemmen vilket kan 

vara orsaken till deras kompetens med den digitala teknologin. Flerspråkigheten blir i det här 

sammanhanget ett begrepp som bebor barnen, en egenskap kopplad till socioekonomisk status, 

etnicitet och multikulturalitet. Detta kan påverka hur de dels positionerar sig själva och dels 

positioneras av andra. I metasyntesen ges barnen marginaliserande positioner på grund av sitt 

ursprung, sin socioekonomiska situation, sitt/sina språk. De positioneras som “de andra” vilket 

involverar att markera subjektet som annorlunda utifrån normen. Detta genom att tillskriva vissa 

kännetecken eller karaktärsdrag till samtliga individer inom gruppen och positionera dem som mindre 

värda i förhållande till den dominerande normen. Ur ett maktperspektiv blir de flerspråkiga barnen 

som grupp underordnade enspråksnormen och risken finns att de själva inordnar sig i diskursen och 

därmed positionerar sig själva som mindre värda/kunniga. 

I relation till flerspråkighet påtalar metasyntesen att digitala verktyg på grund av sin multimodalitet 

kan bidra till ett utvecklande av barnens ursprungsspråk samt till samhällets majoritetsspråk. På så sätt 

tillförs diskursen om flerspråkighet ytterligare en aspekt, en digital aspekt som kan uppfattas 

överbrygga de exkluderande faktorer som barnens etnicitet, socioekonomiska situationer samt 

bristande kunskaper i majoritetsspråket utgör. Att behärska majoritetsspråket innebär erbjudanden om 

goda framtidsutsikter och metasyntesen beskriver en multilitteracitetsutveckling som synliggör 

informella metoder för litteracitetsinlärning. De traditionella litteracitetspraktikerna med metoder som 

tala, läsa, skriva och med tryckta läromedel producerar makt som kan exkludera barn som har mindre 

tillgång till majoritetsspråket eller som lever under socioekonomiskt pressade situationer. Med digitala 

resurser blir barnens meningsskapande och kommunikativa möjligheter inte beroende av kunskaper i 

det dominerande språket. Maktbalansen förskjuts därmed och utbildningsvillkoren blir något mer 

jämlika. I relation till den digitala tekniken positioneras barnen som kompetenta med tillgång till flera 

språk. 

Multilitteraciteten öppnar således upp för barnen att uttrycka sig på sitt ursprungsspråk samt på 

majoritetsspråket varpå olika språk synliggörs. De digitala verktygen bidrar med visuella bilder som 

kan fungera som grund för samtal och möjliggör konstruktion av multimodala texter på olika språk 

enligt metasyntesen. Vidare påtalar metasyntesen att barns vilja att använda sig av sitt ursprungsspråk 

beror på språkets bakgrund vilket skulle kunna tyda på att alla språk inte betraktas som likvärdiga. 

Med tanken om ett diskursivt agentskap ses barnens val av språkligt uttryckssätt vara ett aktivt val. Att 

via sitt agentskap handla i enlighet med denna multilitteracitetspraktik och använda samtliga sina 

språk i digitala aktiviteter kan få konsekvenser på hur varje barn ser på sig själv. Att positionera sig 

som flerspråkig blir här något positivt som kopplas till delaktighet, meningsskapande och 

kommunikation. Flerspråkigheten blir en tillgång. 

Om barnen avstår från att använda sitt ursprungsspråk tyder de på att de inordnar sig till diskursen där 

flerspråkighet kopplas till enbart negativa faktorer. Det diskursiva agentskapet bidrar därmed till att 

bibehålla synen på flerspråkighet som något negativt. 

Som subjekt blir det möjligt för barnen att positionera sig både i enlighet med sin ursprungskultur och 

som deltagare i det dominerande majoritetsspråket samt som användare av digitala resurser. Det blir 
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möjligt för barnen att se sig själva som konstituerade av flera olika diskurser och att de kan välja att 

därigenom göra sig annorlunda. Upptäcka att identiteten inte är fix och fast utan att se både sig själva 

och andra som ett multipelt subjekt konstruerat utifrån de positioneringar som diskurserna om språk 

och digital teknologi möjliggör i en undervisningskontext för yngre barn. Annorlundaheten, det 

multipla subjektet blir effekten av interaktionen med digital teknologi, pedagoger, kamrater och 

miljön. 

Diskussion  

Studiens syfte är att genom en metasyntes ge en samlad kunskapsöversikt över hur aktuell forskning 

framställer flerspråkighet i relation till yngre barn och digitala verktyg samt att utifrån ett 

maktperspektiv genom analys av metasyntesen öppna upp för andra förståelser av flerspråkighet. 

Metasyntesen kan i sig själv ses som en samlad kunskapsöversikt och en djupare förståelse av ett och 

samma fenomen (Noblit & Hare 1988, s. 12). Analysen öppnar upp för förståelser om hur barn kan 

positionera sig som multipla subjektiviteter, att själva välja språk, sätt att vara och handla på beroende 

på i vilken kontext de befinner sig i med hjälp av digitala verktyg. I avsnittet diskuteras hur 

flerspråkiga barn positioneras och hur deras positioneringar förändras med digitala verktyg. Vi 

diskuterar även förskolans uppdrag att ge barnen en förmåga att leva med och förstå de värden som 

ligger i en kulturell mångfald samt att utifrån ett framtidsperspektiv se möjligheterna av en digital 

multimodal verksamhet.  

Yngre barn i relation till flerspråkighet 

I de artiklar vi studerat inför uppsatsens metasyntes och analys har diskursiva beskrivningar av barn 

och flerspråkighet plockats ut. Artiklarnas kontext rör sig i huvudsak i mångkulturella 

socioekonomiskt utsatta områden förutom en Yamada-Rice (2010) som rör sig i en mångkulturell 

skola för yngre barn i Tokyo från välbeställda familjer. I den randomiserade sökningen som gjordes 

utifrån sökorden “early childhood education”, ”multilingual” och ”digital literacy” var alla artiklarna 

inklusive de tre artiklar som exkluderades mångkulturella och endast en med barn från välbeställda 

familjer. Kontexten ses i uppsatsen som viktig då den ligger till grund för de diskursiva beskrivningar 

som möjliggörs. Vi förstår det som att den kontextuella inramningen i de artiklar som ligger till grund 

för uppsatsen och vårt sätt att designa och formulera den ger ett resultat som inte kan betraktas som en 

“vetenskaplig sanning” utan att resultatet kan förändras beroende på i vilket diskursivt sammanhang, 

kontext, tid och av vem eller vilka den görs. Hertz och Johansson (2013, s. 167) menar att utifrån ett 

poststrukturalistiskt perspektiv är all vetenskap och social aktivitet påverkad av forskaren själv, det 

kontextuella sammanhanget och de diskursiva meningar som omger dem. Vissa studier som 

exempelvis Olsson et al.  (2016) studerar hur barn positioneras i förskolepraktiken utifrån de diskurser 

som dominerar. Vår studie är istället baserad på forskningsartiklar i fältet för yngre barns utbildning. 

Vi undersöker vilka diskurser forskningen producerar och hur barnen positioneras i forskningen. Detta 

innebär att vi istället för att dekonstruera förskolepraktiker, dekonstruerar och rekonstruerar forskning. 

Forskningsartiklarnas resultat sammanförs till en metasyntes, vilken kan ses som en samlad 
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kunskapsöversikt över aktuell forskning. Den efterföljande analysen kan således uppfattas som en 

diskursanalys med en samlad forskning som bas. En metasyntes i kombination med diskursanalys 

menar vi därmed kunna ge större möjligheter till multipla tolkningar än vad en diskursanalys av en 

enskild forskningsstudie kan uppbringa. Metasyntesen i sig självt ger även flera möjligheter till andra 

förståelser utifrån andra teorier än vad enskilda studier gör. Detta eftersom den sammanför flera 

artiklars resultat. De artiklar som representerar aktuell forskning i vår studie sammanfattas under 

rubriken ”Tidigare forskning” vilket vi anser vara av vikt för att förstå studiens sammanhang och 

tolkningsprocess.   

I tidigare forskning (Moinian, Kjällander & Dorls 2016; Wells Rowe & Miller 2016; Akther 2016; 

Lotherington, Holland, Sotoudeh & Zentena 2008; Marsh 2006; Song Kim 2016; Yamada-Rice 2010) 

beskrivs flerspråkighet som en egenskap hos multietniska barn i ofta socioekonomiskt utsatta områden 

vilket tyder på att de upprätthåller de dominerande diskurserna om begreppet som en inneboende 

egenskap. Skolverket (2013, ss. 4, 11–12) beskriver att barn som har vårdnadshavare med annat 

etniskt ursprung ofta anses vara flerspråkiga och av annat ursprung, språken kopplas ihop med 

etnicitet. I den jämförelsen ses flerspråkighet som en egenskap och inte som en kompetens och själva 

egenskapen flerspråkig kopplas ihop med bristande kunskaper i svenska. Analysen visar att barnen 

positioneras från olika ras, från olika språksamhällen, som nyhitkomna immigranter, från invandrade 

familjer, som multikulturella, som minoriteter och boendes i storstadsområden med problem relaterade 

till arbetslöshet, långtidssjukskrivning och flyktingar. Att forskningen upprätthåller de dominerande 

diskurserna om en enspråksnorm tyder på ett kompensationstänk för de “flerspråkiga” barnen vars 

brist ändå blir tydlig utifrån deras bakgrund och behöver åtgärdas. 

Ur ett maktperspektiv synliggör analysen att de flerspråkiga barnen som grupp är underordnade de 

enspråkiga/enspråksnormen och risken finns att de själva inordnar sig i diskursen och därmed 

positionerar sig själva som mindre värda/kunniga. Genom att osynliggöra andra språk, andra sätt vara 

och handla på minskar möjligheten för barn att skapa sig förståelser för andra sätt att kommunicera på. 

Lenz Taguchi (2014, s. 138) menar att vi själva är delaktiga i att upprätthålla de normativa 

föreställningar som positionerar oss som till exempel, mindre “smarta” än andra. Väljer barnet att 

försöka kommunicera och skapa sig förståelser på majoritetsspråket bibehåller hen de normativa 

föreställningarna om flerspråkighet vilket analysen visar. Von Brömssen (2006, s. 55) menar att det 

offentliga samhället upprätthåller de förgivettagna föreställningarna om flerspråkiga individer vilket 

tar bort andra kvalitativa egenskaper som till exempel intressen, förmågor och erfarenheter i 

förskolesammanhang. Detta kan bidra till att pedagoger och andra reproducerar sina föreställningar om 

en enspråksnorm där majoritetsspråket är det självklara i alla sammanhang i form av ord och 

handlingar. Var och en av oss producerar makt i det vi säger och gör utifrån vad vi tänker är normalt 

och riktigt (Lenz Taguchi 2014, s. 137). Dahlberg et al. (2009, s. 215) menar att vi kan överskrida 

traditionerna genom att försöka förstå hur de barn som vistas i praktikerna framställs och hur 

pedagogerna framställer sig själva som pedagoger. De menar vidare att detta möjliggör ett 

konstruerande av nya innebörder. Dahlberg et al. (2009) skriver att all pedagogisk aktivitet är språkligt 

konstruerad av mänskliga aktörer, men att den konstruktionen är möjlig förändra till något annat. En 

förändring som består av andra sätt för flerspråkiga barn att uttrycka sig och kommunicera på som inte 

är beroende av majoritetsspråket. Analysen visar att mekaniska metoder som tala, läsa, skriva och 

använda tryckta läromedel producerar makt som kan exkludera barn med mindre tillgång till 

majoritetsspråket.  



 

 

 

 

 

 

36 

Litteracitet begreppets förskjutning 

Barns litteracitetspraktik måste utvidgas med fler oemotståndliga erbjudanden som väcker lusten att 

kommunicera även om dessa befinner sig långt från konventionella metoder för språkinlärning skriver 

Olsson, Dahlberg och Theorell (2016, s. 736). Syftet med uppsatsen är bland annat att utifrån ett 

maktperspektiv öppna upp för andra förståelser om flerspråkighet. Olsson, Dahlberg och Theorell 

(2016, s. 736) menar att vi kan se barns litteracitet utifrån andra diskurser i en “multikulturell” värld. 

Uppsatsen beskriver digital teknologi som ett “oemotståndligt erbjudande” på grund av sina 

möjligheter och barns erfarenheter redan från tidig ålder. Statens medieråd (2017, s. 7) uppger att 2016 

hade 62% av landets fyraåringar tillgång till en surfplatta i hemmet och 69 % av landets treåringar 

hade gjort sin debut på internet. I Lpfö 18 (2018, s. 7) står det att barnen ska få använda sig av olika 

tekniker, däribland digitala att konstruera och skapa med, för att främja lärande och utveckling vilket 

är mål och riktlinjer som ska följas i verksamheterna. Digitala verktyg ger möjlighet till digitalt 

multimodalt meningsskapande genom sina funktioner: ta egna bilder, ladda ner bilder, rita, skriva, ljud 

och röstinspelningar, ladda ner material både på ursprungsspråken och majoritetsspråket (Moinian, 

Kjällander & Dorls 2016; Wells Rowe & Miller 2016; Akther 2016; Lotherington, Holland, Sotoudeh 

& Zentena 2008; Marsh 2006; Song Kim 2016; Yamada-Rice 2010). I metasyntes och analys framgår 

en förändrad syn på litteracitet från något mekaniskt till en digital multilitteracitet. Song Kim (2016, s. 

418) menar att definitionen av litteracitet har gått bortom det mekaniska av att tala, läsa, skriva och 

lyssna som en individuell ansträngning till interaktiv och dynamisk social process. Leijon och 

Lindstrand (2012, ss. 180–181, 183) beskriver att detta kan synliggöra barnens läroprocesser och en 

maktförskjutning sker genom att barnet blir den som designar innehållet och producerar ny kunskap. 

Analysen visar att med digitala resurser blir barnens meningsskapande och kommunikation inte 

beroende av kunskaper i majoritetsspråket. Maktbalansen förskjuts, villkoren blir mer jämlika och i 

relation till den digitala teknologin positioneras barnen som kompetenta med tillgång till flera språk.   

Yngre barn och flerspråkighet i relation till digitala verktyg 

Med den digitala teknologin som verktyg beskrivs det att barnens positioneringar och synen på 

flerspråkighet kan förändras (Moinian, Kjällander & Dorls 2016; Wells Rowe & Miller 2016; Akther 

2016; Lotherington, Holland, Sotoudeh & Zentena 2008; Marsh 2006; Song Kim 2016; Yamada-Rice 

2010). En förändring genom en digital multimodal litteracitet som ger förståelser både på 

ursprungsspråken och majoritetsspråket. Detta ger barnen möjlighet att få tillgång till den värld som 

uttrycks och förstås genom språket. Analysen visar att de digitala verktygen möjliggör att skapa 

mening multimodalt på olika språk och barnets val av språk anses vara ett aktivt val genom ett 

diskursivt agentskap. Akther (2016, s. 503) använder sig av begreppet flerspråkighet när barnet 

använder sina språk i olika sammanhang som i familjen, skolan, religiösa sammanhang och i andra 

sociala kontexter. Barnet har tillgång till ett diskursivt agentskap som ett multipelt subjekt vilket 

beskrivs i analysen, att aktivt välja språkligt uttryckssätt beroende på kontext. Att aktivt välja samtliga 

sina språk kan få effekter som att flerspråkigheten ses som något positivt och kopplas till delaktighet, 

meningsskapande och kommunikation. Flerspråkighet uppgraderas genom den digitala teknologins 

möjligheter att skapa mening, där det inte fokuseras på en mekanisk litteracitet utan en digital 

litteracitet med multimodala funktioner både visuella och textuella.  
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Enligt analysen överbryggar tillgången till digital teknologi de exkluderande faktorer som barnens 

etnicitet, socioekonomiska situationer samt bristande kunskaper i majoritetsspråket utgör samt 

utvecklar både ursprungsspråken och majoritetsspråket. Yamada- Rice (2010, s. 361) bekräftar detta 

genom sin artikel där hon studerat multietniska barn från socioekonomiskt välbeställda familjer där 

digital teknologi finns tillgänglig i hemmen. Hon sätter ett samband mellan socioekonomiskt goda 

resurser och barnens förmågor med teknologin. I och med att barnen får tillgång till digitala verktyg 

att uttrycka sig med och skapa mening med alla sina språkliga förmågor, uppstår ett mer jämlikt 

förhållande till enspråkiga barn med tillgång till majoritetsspråket. Nielsen (2018, s. 112) ifrågasätter 

om den digitala likvärdigheten är det viktigaste i utbildningssystemet. Hon anser att vi istället behöver 

tänka på de ökade klyftorna i systemet som uppkommit på grund av det fria skolvalet och 

boendesegregationen. Vidare menar Nielsen att det idag är svårt att veta vilka digitala kompetenser 

som kommer att vara relevanta i framtiden. Om vi ser att det fria skolvalet och boendesegregationen är 

viktigare frågor än den digitala likvärdigheten, kunde då inte detta överbryggas om alla fick samma 

möjligheter till utbildning vilket de digitala verktygen erbjuder, att kunna skapa sig förståelser på alla 

sina tillgängliga språk? Nielsen (2018, ss. 107, 109–110) beskriver att det problematiska är att barn 

och pedagoger har olika syfte med teknologin samt att barns möjlighet till handlingskraft minskar 

beroende på pedagogernas förhållningssätt. Nielsen (2018) har observerat situationer där främst 

applikationer med “trial and error effekt” har använts, där barnen belönas eller tillrättavisas beroende 

på om de klickar rätt eller fel. Forskningen som studerats inför uppsatsen behandlar digitala verktyg 

med webbaserade sidor, applikationer med möjlighet att skapa multimodalt och möjligheter att ladda 

ner material på olika språk (Moinian, Kjällander & Dorls 2016; Wells Rowe & Miller 2016; Akther 

2016; Lotherington, Holland, Sotoudeh & Zentena 2008; Marsh 2006; Song Kim 2016; Yamada-Rice 

2010). Wells Rowe och Miller (2016, s. 427) menar att om surfplattor ska integreras i förskolor 

behöver pedagoger inte bara förstå hur barn interagerar med verktyget och reagerar på innehållet i 

applikationerna utan också hur barn kan använda verktyget att skapa sina egna innehåll i dem. 

Yamada-Rice (2010, s. 343) menar att bilder kan få oss att se och lära på nya sätt utan att vara 

beroende av majoritetsspråket. Det blir en fråga om ett mer jämlikt samhälle i en värld som förändras 

på grund av globalisering och teknologins utveckling, en värld fylld av mångfald.  

Ett mångfaldsperspektiv 

Det är pedagogernas skyldighet att tolka, omsätta och inkorporera de värderingar som uttrycks i Lpfö 

18 (2018, s. 2). Värderingar om att förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald, att förskolan 

ska främja barnens förståelse för mångfald, olika språk och kulturer. Dessa skrivs in utan ytterligare 

förklaringar eller problematiseringar. Dessa kan tyckas som enkla att tolka men hur enkelt är det att 

inkorporera förståelser om vilka vi är, vad det är som skiljer oss åt, hur vi uppfattas av andra eller hur 

vi liknar varandra i ett mångfaldsperspektiv. “Genom att möta det annorlunda ställs man inför det 

omedvetna inför sig själv, vilket kan leda till att man förändras som människa och i sitt sätt att förhålla 

sig till det främmande.” (Bergstedt 2006, s. 237). Kan vi då anta att de nya skrivningarna i läroplanen, 

Lpfö 18 (2018, s. 9) “...intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som 

andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.” ska förändra 

pedagogers sätt att se på litteracitet hos yngre barn? Om vi sätter in flerspråkighet i ett sammanhang 

där det inte reproducerar föreställningen om ett flerspråkigt barn som i behov av stöd utan i ett 

sammanhang för alla barn, i alla områden och vänder det till att se det som en tillgång. Om de barn 

som omskrivs i Moinian, Kjällander och Dorls (2016), Wells Rowe och Miller (2016), Akther (2016), 
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Lotherington, Holland, Sotoudeh och Zentena (2008), Marsh (2006), Song Kim (2016) och Yamada-

Rice (2010) ska kunna positionera sig och sin flerspråkighet som en tillgång tyder det på att alla barn i 

alla områden bör skapa sig förståelser om andra språk och diskursiva sociala och kulturella 

föreställningar. Detta för att kunna förändra de förgivettagna föreställningarna om flerspråkighet som 

inneboende i barnet, kopplat till etnicitet och invandrarbakgrund. På så sätt kan förhoppningsvis 

“flerspråkiga” barn även av andra positioneras som en tillgång och flerspråkighet något att sträva efter 

och inte bara i den bemärkelsen av europeiska högstatusspråk. Detta kunde vara en start för etniskt 

svenska att integreras i ett mångetniskt samhälle, att se som Bergstedt (2006, s. 267) uttrycker det en 

gemenskap utan det som skiljer oss åt som etnicitet, kultur eller språk. Dahlberg et al. (2009, s. 277) 

menar att mångfald ökar våra möjligheter men kräver möten, utbyten av idéer, insikter och drömmar 

där förståelse kan skapas på nya kreativa och användbara sätt. En likvärdig förskola omskrivs i Lpfö 

18 (2018, s. 3) som att var du än som barn går i förskolor runt om i landet så ska de vara likvärdiga 

och språken och den kulturella identiteten ska utvecklas.  

Ibland talar pedagoger om barnen, vilket metasyntes och analys synliggör, som kategoriserade i olika 

homogena grupper; invandrarbarn, flerspråkiga barn, multietniska barn, och så vidare men alla barn 

oavsett ursprung har sina erfarenheter och förmågor med språk. Bergstedt (2006, ss. 242, 267) menar 

att vi måste förhålla oss till de skillnader vi ser på ett nytt sätt, att hitta en “skillnadsgemenskap” utan 

att definiera gemenskapen med identitet, etnicitet, språk eller förutbestämda framtidsvisioner. I 

förskolan kan vi se en gemenskap i likheter och skillnader som intressen, favoritutflyktsmål, 

favoritlek, rädslor med mera utan att fokusera på språk, etnicitet, religion och istället påvisa den 

mångfald som finns runtomkring oss. Digital teknologi som forskningen beskriver den möjliggör 

genom sin multimodalitet ett utvecklande av ursprungsspråken samt samhällets majoritetsspråk genom 

barnens kreativa konstruktioner av sådant som intresserar dem (Moinian, Kjällander & Dorls 2016; 

Wells Rowe & Miller 2016; Akther 2016; Lotherington, Holland, Sotoudeh & Zentena 2008; Marsh 

2006; Song Kim 2016; Yamada-Rice 2010). Analysen pekar på att då tillförs diskursen om 

flerspråkighet ytterligare en aspekt, en digital aspekt som kan uppfattas överbrygga de exkluderande 

faktorer som barnens etnicitet, socioekonomiska situationer samt bristande kunskaper i 

majoritetsspråket utgör. Vi söker efter en pedagogik med utgångspunkt i de förändrade villkoren vi ser 

i Sverige, världen har genom immigration, globalisering och en mer utvecklad teknologi kommit till 

oss.  

En global framtid 

Analysen visar att behärska majoritetsspråket innebär erbjudanden om goda framtidsutsikter och att 

med digitala resurser blir meningsskapande och kommunikation inte beroende av kunskaper i 

majoritetsspråket, maktbalansen förskjuts och utbildningsvillkoren blir mer jämlika. Som subjekt blir 

det möjligt för barnen att positionera sig både i enlighet med sin ursprungskultur och som deltagare i 

det dominerande majoritetsspråket samt som användare av digitala resurser. Barnet kan se både sig 

själv och andra som multipla subjektiviteter konstruerade utifrån de positioneringar som diskurserna 

om språk och digital teknologi möjliggör i undervisningsmiljöer för yngre barn.  

Det multimodala skapandet möjliggör ett transdisciplinärt meningsskapande som överskrider de 

akademiska ämnesindelningarna. Transdisciplinärt förflyttar oss bort från antingen eller, när ämnen 

kan föras samman och korsa varandra och bli till något nytt istället för att delas upp och hållas isär 

även sådana ämnen som kan tyckas stå i starkt motsatsförhållande till varandra (Lenz Taguchi 2009, s. 
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85; Palmer 2011, s. 47). Att blanda alla sina språkliga resurser att skapa mening med som går mellan 

och bortom traditionellt uppdelade system som litteracitet, språk och olika ämnen ger barnen möjlighet 

att med alla sina multipla subjektiviteter uttrycka sig i olika sammanhang definierar García och Wei 

(2014/2017, ss. 20, 97) som translanguaging. García och Wei (2014/2017, ss. 19, 45) beskriver 

translanguaging som ett begrepp som utgår från individens alla språkliga förmågor där alla socialt 

konstruerade språk ses som en enda språklig repertoar med drag från olika språksystem där individen 

aktivt väljer drag utifrån det mest effektiva sätt att kommunicera på beroende på kontext. Strategiska 

drag som inte bara kommer från traditionella språkstrukturer utan från alla semiotiska tecken individen 

har tillgång till. Vi vill påstå att detta är ännu en förskjutning av litteracitetsbegreppet från analysens 

multimodala meningsskapande med digital teknologi till en multimodal, flerspråkig kommunikation 

som genomsyrar hela verksamheten. García och Wei (2014/2017, s. 77) beskriver att translanguaging 

innebär en transformation och en utvidgning av traditionell flerspråkig undervisning med syftet att få 

en jämlik undervisningssituation där alla röster blir hörda och inte bara de som har tillgång till 

majoritetsspråket. García och Wei (2014/2017, s. 123) menar att yngre barn i förskoleåldern inte 

tvekar att i tal använda alla sina språkliga resurser för att kommunicera och skapa mening med. Detta 

gör de genom att kombinera alla de multimodala tecken de har tillgång till åtföljda av miner, gester, 

ljud, pekningar, imitationer och visuella konstruktioner.  

Det är möjligt att ifrågasätta det vi tar för givet om vad barn, flerspråkighet och digitala verktyg är och 

istället fråga oss vad de kan bli om vi tänker utanför ramarna. Att ge barnen tillgång till alla sina 

språkliga resurser ger dem nyckeln till den värld som är formad av språket i form av delaktighet, 

kommunikation och utbildning. Tillgång till alla sina språkliga resurser ger dem möjlighet att känna 

sig “hemma” i många diskursiva kontexter vilket måste ses som en oerhörd kompetens i vår 

multikulturella och globaliserade värld.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Barnen kommer inte till förskolan okunniga och med bristande kunskaper utan de kommer fulla med 

kunskap och erfarenheter som behöver synliggöras, undersökas och arbetas vidare med och relateras 

till andra sätt att tänka och konstruera nya förståelser om vår värld. Pedagogerna i praktikerna kan 

arbeta med barnens alla olika språk, subjektiviteter och perspektiv istället för att “tysta” dem eller 

osynliggöra deras olika positioneringar.  

Uppsatsen bidrar till en förståelse för varför det är viktigt för barn att digitalt arbeta med alla sina 

språkliga resurser. En förståelse för vikten av att ge dem digital kompetens för att vara delaktiga, 

uttrycka sig och utöva inflytande i den värld som blivit allt mer digitaliserad och uttrycks genom 

språket. Metasyntesen beskriver att barns bekvämlighet med den digitala teknologin redan från tidig 

ålder skapar en ny dimension till litteracitetsutvecklingen. Multipla subjektiviteter konstrueras genom 

att göra sig själva och andra synliga i olika positioneringar, språk och diskurser där det multimodala 

meningsskapandet med digital teknologi gör detta möjligt. Med tillgång till den digitala teknologin 

kan barnen konstruera multimodala texter med en mängd olika semiotiska tecken. Bilder kan användas 

även som ett kommunikationsmedel barnen emellan vilket överskrider de diskurser om traditionell 

litteracitet där det verbala och skrivna språket dominerar. Att positionera sig som flerspråkig blir här 

något positivt som kopplas till delaktighet, meningsskapande och kommunikation.  
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Pedagogerna i praktikerna kan prata om en dekonstruktion av förgivettagna föreställningar om vad ett 

flerspråkigt barn och litteracitet är utifrån en enspråksnorm och istället försöka förstå vad barnet, 

litteracitet och begreppet flerspråkighet kan bli i interaktion med digital teknologi genom en 

reflekterande och kommunikativ praktik. Om vi försöker skapa en atmosfär i verksamheten där alla 

språk är lika mycket värda uppstår en mer jämlik praktik vilket kan bidra till ett utvecklande av dels 

barnens ursprungsspråk samt till samhällets majoritetsspråk som kan uppfattas överbrygga de 

exkluderande faktorer som barnens etnicitet, socioekonomiska situation samt bristande kunskaper i 

majoritetsspråket utgör. Ytterligare en anledning till att implementera digitala verktyg i verksamheten 

är barns erfarenheter av dem sen tidig ålder och deras engagemang och orädda hantering av dess 

funktioner. Detta kräver också ett förhållningssätt som respekterar barnens tankar, idéer och 

erfarenheter som gör dem delaktiga i förskolans lärande verksamhet. Det handlar om att vara nyfiken 

på det nya och okända. Barnen blir annorlunda i sig själv i olika typer av möten med teknologin, med 

pedagogerna och med kamraterna om de inte jämförs med varandra utifrån en norm om ett sant 

enhetligt barn utan fokus läggs på subjektets förvandling i sig själv. I ett multimodalt 

meningsskapande blir det ett kollektivt handlande istället för en individuell prestation som tillåter alla 

subjektiviteter att uttryckas.   

Slutsatser 

Analys av metasyntesen beskriver att barns bekvämlighet med den digitala teknologin redan från tidig 

ålder skapar en ny dimension till litteracitetsutvecklingen. De får tillgång till en “olik” delaktighet i en 

lärande verksamhet som kombinerar olika subjektiviteter i ett digitalt multimodalt meningsskapande. 

Detta kan ge dem en förståelse som ett multipelt subjekt genom att göra sig själva och andra synliga i 

sina olika positioneringar, språk och diskurser där det multimodala meningsskapandet med digital 

teknologi gör detta möjligt. Att positionera sig som flerspråkig blir här något positivt som kopplas till 

delaktighet, meningsskapande och kommunikation. Flerspråkigheten blir en tillgång. Maktbalansen 

förskjuts därmed och utbildningsvillkoren blir mer jämlika. Att ge barnen tillgång till alla sina 

språkliga resurser ger dem nyckeln till den värld som är formad av språket i form av delaktighet, 

kommunikation och utbildning. Tillgång till alla sina språkliga resurser ger dem även en möjlighet att 

välja att känna sig “hemma” i många diskursiva kontexter. Som subjekt blir det möjligt för barnen att 

positionera sig både i enlighet med sin ursprungskultur och som deltagare i det dominerande 

majoritetsspråket samt som användare av digitala resurser. Med digitala resurser blir barnens 

meningsskapande och kommunikativa möjligheter inte beroende av kunskaper i det dominerande 

språket.  

Vidare forskning 

Det krävs vidare forskning om hur yngre barn kan utveckla alla sina språkliga förmågor där det 

fokuseras på aktiviteter och kommunikation istället för på det enskilda barnets språk. Vi har valt att 

undersöka digital teknologi som verktyg för barnet att utveckla alla sina språkliga förmågor med, på 

grund av dess möjlighet att kunna kommunicera med många olika semiotiska tecken.  
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I vidare forskning väcks frågan om materialitetens betydelse för flerspråkighet där både barnen och de 

digitala verktygen har en agentisk kraft att kunna förändra varandra. Resultatet visar att de digitala 

verktygen kan ge barnen en förståelse som ett multipelt subjekt genom att göra sig själva och andra 

synliga i sina olika positioneringar, språk och diskurser där det multimodala meningsskapandet gör 

detta möjligt. Genom det neomaterialistiska perspektivet är all materia agentisk och även det icke 

mänskliga har en produktiv kraft (Barad 2007, s. 137). Utifrån detta är det intressant att studera vilket 

samhandlande som uppstår mellan barnens kroppar, olika teckensystem och de digitala verktygen för 

att undersöka vilka diskurser om flerspråkighet detta samhandlande producerar? 

Diskussionen tar upp frågan om pedagogernas skyldighet att tolka och omsätta läroplanen, Lpfö 18 

(2018, s. 2), värden som ligger i en kulturell mångfald och främja barnens förståelse för olika språk 

och kulturer. Utifrån ett mångfaldsperspektiv blir det då intressant att studera hur områden i icke 

socioekonomiskt utsatta områden arbetar med flerspråkighet. Detta för att få syn på vilka diskurser om 

flerspråkighet som är normativa i sådana områden.  

I en dekonstruktiv praktik med digitala verktyg kan barn i ett multimodalt meningsskapande få 

möjlighet att göra sig själva och andra synliga i sina olika positioneringar, språk och diskurser utan att 

vara beroende av majoritetsspråket. Detta kan förhoppningsvis bidra till en förändrad syn på 

flerspråkighet, där särskiljande och underminerande idéer om vi och dem kan suddas ut. 
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