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Sammanfattning 

Syftet med vårt arbete är att få syn på de literacy-händelser som förskolans pedagogiska miljö ger 
förutsättningar för. Hur väl stämmer förskolans dagliga verksamhet överens med de krav och 
intentioner som styrdokumenten ställer? Vad sker i mötet mellan barn och miljö. Vi vill förstå djupet 
av detta möte. Hur och i vilket omfång påverkar den mångfacetterade miljön literacy?                                                                                 

Observation blev den metod vi valde för vår studie. Vi har genom kvalitativa observationer, som dels 
utförts genom att filma med iPad och dels genom att föra löpande anteckningar med papper och penna, 
undersökt de språkliga förutsättningar förskolans pedagogiska miljö och verksamhet ger barn i 
förhållande till styrdokument och till den vetenskapliga forskning som gjorts på området.  

Utifrån de resultat vi kommit fram till vill vi lyfta fram att barns meningsskapande sker utifrån en inre 
drivkraft, intressen och förmågan att själv och i samspel med andra använda den omgivande miljöns 
förutsättningar och resurser. Tillgången på material, förskollärarnas/arbetslagets förhållningssätt och 
disponeringen av tid är ytterligare faktorer som är viktiga för att skapa förutsättningar för literacy i en 
vidare bemärkelse där relationen mellan olika språkliga system och såväl sociala som kulturella 
sammanhang ingår. 
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Förord 
Uppsatsen är skriven av Kajsa Lindblom och Helén Otterdahl Baker. Vi kände inte varandra innan vi 
påbörjade vår förskollärarutbildning. Efter fyra års gemensamma studier, oftast i samma 
studentarbetslag, har detta ändrats till en varm, trygg och inspirerande vänskap! Kajsa har arbetat inom 
kommunal barnomsorg, i huvudsak på en förskola med utomhuspedagogik, medan Helén har arbetat 
inom den privata sektorn som förskolechef på en Montessoriförskola. Våra yrkeserfarenheter, som 
skiljer sig från varandra, har under denna studietid känts som en fördel då vi redan från början har haft 
tillgång till olika perspektiv på förskolans verksamhet. Perspektiv som vi under utbildningens gång fått 
chans att bredda och fördjupa ytterligare! 

Under uppsatsskrivandet har vi umgåtts och samarbetat intensivt, medan vi kanske inte alltid har haft 
samma tid att spendera med våra vänner och familjer. Vi är väldigt glada och tacksamma att ni trots 
allt har stått ut och haft tålamod med oss! 

Till vår hjälp i skrivarbetet har vi haft vår handledare Susanne Kjällander som stöttat oss med 
entusiasm och kloka råd, både i stort och smått! Tack! Utan dig hade vi aldrig lyckats få ihop textens 
delar till en sammanhållen enhet! 

Stockholm januari 2014 

Helén Otterdahl Baker och Kajsa Lindblom 
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Inledning 

Vi tycker båda att språkkurserna under utbildningen var intressanta och då speciellt hur den 
pedagogiska miljön påverkar barns lärande. Vi är nyfikna på och förundrade över vad som sker i mötet 
mellan barn och miljö, och skulle till fullo vilja greppa och förstå djupet av detta möte. Miljön är 
mångfacetterad. Hur och i vilken omfattning påverkar miljön literacy? Miljön är dels fysisk med 
lokaler och material, men består även av förskollärare/pedagoger i arbetslaget och andra barn, 
föräldrars förväntningar, gällande normer, styrdokument och hur arbetslaget förhåller sig till dessa.  

Vi tänker att om vi får en bättre förståelse kring barns möten med den pedagogiska miljön kan vi 
utifrån våra observationer och tolkningar av det som sker analysera vilka förutsättningar som krävs för 
meningsskapande. 

I och med att förskolans läroplan reviderades 2010 förtydligades de matematiska och 
naturvetenskapliga målen. Vi upplever att språk har hamnat lite i skymundan, och vill med vårt arbete 
sätta fokus på detta grundläggande ämne inom pedagogiken! 

Enligt Gunilla Björklund (2008:18ff) finns det ingen forskning om de yngsta barnen på förskolan och 
literacy ur ett bredare perspektiv, där man även tar hänsyn till hur barns deltagande i sociala och 
kulturella aktiviteter påverkar deras engagemang och intresse för hur bilder, symboler och text kan 
hänga samman. För att skapa sin egen förståelse kring detta kommunicerar barnen med andra genom 
tal, gester, sång, kroppsspråk och tecken skapade med redskap. Med det i tankarna känns det extra 
spännande att göra observationer ur detta perspektiv av barn i åldrarna 2,5 till 3 år! 

Vi vill med hjälp av Gunther Kress (1997:10) multimodala perspektiv fördjupa oss i hur barns 
symbolrika lek så småningom övergår i det skrivna språkets symbolvärld. Selander och Kress 
(2012:26f) skriver om hur världen kan göras begriplig när flera personer kommunicerar med de 
resurser som finns till hands. De tecken vi förmedlar till andra utgår från biologiska, psykologiska och 
sociala förutsättningar. Förutom talet är då kroppsspråket med gester, ljud och rörelsemönster särskilt 
viktigt. 

När vi första dagen kom till den förskola som vi gjort observationer på, berättade förskolläraren att 
Moa (fingerat namn) 3 år, enligt föräldrarna lekt Madicken hela helgen. För att pappan överhuvudtaget 
skulle få med sig sin flicka till förskolan denna morgon var han tvungen att kalla henne för Madicken. 
Direkt efter den skapandestund som vi observerat fick vi bevittna fortsättningen på denna 
intertextuella situation. Staffan Selander och Gunther Kress (2010:103f) menar att kommunikation 
uppstår utifrån vad som fångar uppmärksamheten. Om man ser bokläsaren som tolkare av ett 
erbjudande så är författaren den som utformat detta erbjudande. När uttolkaren som i detta fall var 
Moa för en dialog med texten i sagan möts hennes förståelse av texten och författarens 
bevekelsegrunder och hon kan aktivt skapa sin mening i sagan utifrån sina egna intressen och sin 
förförståelse. Moa gick in i ett angränsande rum och kom tillbaka med en röd sko på ena foten. Den 
andra skon lade hon på golvet utanför dörren. När någon försökte ge henne denna sko blev hon mycket 
upprörd eftersom den skulle ligga just där ”i kanalen” eftersom ”Rickard har kastat skon i kanalen”. 
Moa verkade vara helt inne i sagan. Vi funderade på vad som hade hänt om det inte hade funnits några 
skor att leka med, hade hon då bearbetat någon annan del av sagan eller hade hon skapat sig någon 
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egen symbol för skorna? Inspirerade förskolans miljö henne att leka just denna sekvens eller var hon 
så påverkad av Madicken att allt i miljön blev färgat av det?   

Vi tycker oss se hur Moas kroppsspråk, ord, gester och minspel berättar för oss hur hon tolkar och 
förmedlar sagan som hon ser den och hur hon gör den begriplig tillsammans med sina kamrater.  
Precis så som Kress (1997:104f) menar, att i leken studeras barnens literacy bäst då den är fylld av 
symboler.                                                        

Att ha ett samarbete med föräldern är något Anna Barsotti (1997:14) ser som mycket värdefullt för att 
kunna skapa en miljö och ge information gällande barnets meningsskapandeprocess. När både 
föräldrar och förskollärare är medvetna om vilket ämne som är aktuellt för barnet skapas bättre 
förutsättningar för att i detta fall stötta och förstå Moas meningsskapande kring Madicken. 

Dessutom tar vi hjälp av det konstruktionistiska tänkandet som har fokus på situationen och kontexten. 
Elisabeth Nordin–Hultman (2006:175f) hävdar att barn kan vara på helt olika sätt i varje situation, 
man kan säga att varje människa har flera, multipla, sätt att vara på beroende på möjligheterna som 
varje situation/plats ger. Barnet positionerar sig, väljer sätt att vara, utifrån de möjligheter som ges. 
Samtidigt positioneras barnet, får en roll, av andra utifrån de diskurser som finns tillgängliga 
(2006:169). Man kan inte säga att ett barn är på ett specifikt sätt utan när man säger något om barnet 
säger man samtidigt något om sammanhanget och miljön. Detta gör att det är pedagogiken och miljön 
som ska förändras och inte barnet.  

Anna Palmer (2011:38) är inne på samma linje som Nordin-Hultman i sin bok Hur man blir 
matematisk där hon menar att miljön, situationerna och materialet påverkar den matematiska 
inlärningen. Vi tänker att detta gäller allt lärande, även literacy. När Palmer (2011:46) längre fram i sin 
bok skriver om lärande som en pågående process i sinne, intellekt och kropp, något hon betecknar som 
bodymind, stämmer hennes tankar väl överens med multimodalitet och konstruktionism.                                                                                                                  

Bakgrund 
I och med att samhället förändras har det skett en språklig förskjutning från det skrivna ordet mot det 
visuella bildspråket (Kress 1997:10). När vuxna fokuserar på tal och skrift kan det vara svårt att se 
andra symboler barnen skapar för att förstå sammanhang och kommunicera med andra. Det gäller för 
förskolläraren att förstå symbolgörarens intresse och motiv med symbolen. 

Vi vill genom våra observationer av möten mellan barn och pedagogisk miljö få chans att skärskåda 
symbolerna och dess sammanhang. En teckning bestående av fyra cirklar kan med vetskap om barnets 
bilintresse och de kommentarer barnet ger under ritandet visa sig vara en symbolisk bild för hur en bil 
ser ut, där det utmärkande för en bil, nämligen hjulen, är det framträdande. Att förskolans verksamhet 
ska gynna barnets meningsskapande processer står inskrivet i Läroplan för förskolan. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 
utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer 
ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 98 reviderad 2010:9). 

Elisabeth Björklund (2008:16) utgår från läroplanens mål när hon trycker på att barn i förskolan ska 
ges tillfälle att utveckla ett nyanserat talspråk i kommunikation med andra. Förskollärarnas utmaning 
är att fånga upp barnens intresse för skriftspråk och symbolers kommunikativa förmåga. Hon menar 
att talat språk och kroppsligt språk är början på att erövra läsförmåga. 



4 
 

Vi vill i observationerna ha fokus på barnet som aktiv aktör som i dialog och kommunikation med 
andra barn och vuxna och även med omvärlden skapar sin kunskap (Dahlberg & Lenz Taguchi 
1994:29). Förutsättningen för detta är att det finns en gemensam respekt mellan barn och vuxna, att 
möjlighet finns att mötas i ett gemensamt utforskande. 

Vi är nyfikna på i vilken utsträckning tekniska hjälpmedel används tillsammans med barn i förskolan. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom observation studera hur barn använder den pedagogiska miljön för sitt 
meningsskapande.  

Forskningsfrågor: 

Vilka meningsskapande literacy-aktiviteter sker i mötet mellan barn och pedagogisk miljö?                          

Vilka faktorer i den pedagogiska miljön påverkar barns meningsskapande med tanke på literacy? 

Tidigare forskning 

Den forskning vi har valt att fördjupa oss i gällande meningsskapande utifrån ett literacy-perspektiv är 
bland annat Carina Fasts avhandling och bok där hon lyfter fram barns utforskande av skriftspråket 
som något barn möter i alla olika miljöer de befinner sig i. Barn tar in erfarenheter och intryck hela 
tiden och omformar dessa till kunskap. Hon betonar vikten av en öppen dialog mellan hem och 
förskola. Eva Änggård ägnar sig enbart åt förskolans territorium, men är samtidigt medveten om vad 
olika miljöer skickar för signaler till oss. Hon menar att förskollärare måste låta barnen få mötas och 
skapa sin egen mening och sitt eget sammanhang till viss del utan vuxenkontroll. Dessutom studerade 
vi Hanna Thuressons licentiatuppsats om hur små barns sociala deltagande och kommunikation sker 
med hela kroppen. Gunther Kress forskning kring hur de små barnens meningsskapande i leken är 
avgörande för hur de så småningom kan ta till sig skriftspråkets symboler var en viktig utgångspunkt 
för vår multimodala ingång i studien Vi har tagit del av Elisabeth Nordin-Hultmans forskning om hur 
den pedagogiska miljön påverkar barnens chanser att skapa sin identitet. Hon menar att vi måste bli 
medvetna om hur planeringen av förskolans verksamhet påverkar barnen och vara beredda att ändra 
vårt arbetssätt istället för att försöka ändra på barnen. Slutligen läste vi Cathy Burnetts artikel som 
hade fokus på teknologi och literacy eftersom vi förväntade oss att stöta på tekniska hjälpmedel under 
våra observationer. 

Små barns meningsskapande utifrån ett literacy-perspektiv 

Carina Fast (2007) har i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva gjort en empirisk studie på i 
vilka sammanhang som barn möter läsande, skrivande och texter i sina hem.  Fast (2007:66) menar att 
miljöer är en sorts text eller meddelande som varje enskild person läser av och tolkar utifrån sina 
tidigare erfarenheter. Hon har ett sociokulturellt perspektiv på hur man kan förhålla sig till texter, där 
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läsning är en social och kreativ process som leder vidare mot meningsskapande (2007:193). I sin 
etnografiska studie kan Fast konstatera att literacy sker i barns olika miljöer. Inte bara på förskolan, 
utan också i hemmet, via traditioner och så vidare. Det är en social aktivitet men också något som kan 
göras på egen hand, utövas på en speciell plats för ett speciellt ändamål. I sin bok Att läsa och skriva i 
förskolan visar hon på många exempel där barn lär och skapar mening (2011:10f). Hon menar att det 
är barnets intresse och nyfikenhet som styr barnet. Det är inte heller i någon specifik ålder ett barn 
börjar utforska literacy. Fast hävdar att förskolans verklighet kan bidra till att barn på ett lekfullt sätt 
ges möjlighet att utforska skriftspråket utifrån sina egna förutsättningar. Det Fast beskriver är något 
som Eva Änggård (2005) bekräftar i sin avhandling om bildskapande i förskolan. Hon skriver med ett 
barnperspektiv, könsperspektiv och aktörsperspektiv hur mening skapas i förskolans vardag. Hur 
förskolans fysiska miljö är utformad, vilket och mängden av material som finns tillgängligt, 
organisationen kring aktiviteter samt tiden barnen får använda fritt har en avgörande betydelse för 
barnens möjlighet till meningsskapande (2005:7f). Hon beskriver vidare hur barnets bild har en 
avsändare och en mottagare och då den står i dialog med kulturella förebilder har en social funktion 
(2005:103). Hon menar att barnens agerande och meningsskapande då de ritar, målar, klipper och 
klistrar först och främst verkar vara ett sätt att skapa samhörighet med andra barn (2005:198). Änggård 
(2005:207) framhåller vikten av barnens kamratkultur och att vi i viss mån ska lämna barnen i fred i 
sitt bildskapande då de annars skulle förlora en frizon i en värld som blir alltmer vuxenkontrollerad. 

Hanna Thuresson (2013:4) har i sin etnografiska studie Att läsa bilder med kroppen forskat i hur små 
barn under 3 års ålder använder kroppen i meningsskapandet om bilder i olika sammanhang och 
medium. Studiens huvudfokus är kroppsliga resurser av olika slag som deltagarna använder och 
kombinerar i socialt samspel. Via det multimodala perspektivet utgår studien från och förankras i 
antagandet att alla kommunikativa resurser formas i socialt deltagande (2013:17). Thuresson ser på 
barnet som en aktiv deltagare i ett pågående meningsskapande, och med ett antagande att barn liksom 
vuxna väljer, anpassar och omformar mening genom att delta i kommunikation.  Studien görs på en 
svensk förskolas småbarnsavdelning där hon följer barnen och observerar sammanhang där barnen 
kommunicerar med bilder. Den visar att barn gör detta via kommunikation med gester och blickar 
samt pekningar eller liknande rörelser, kroppshållning och position samt verbal kommunikation 
(2013:43f). Studiens resultat visar också att gränserna mellan skrivande och text, och visuellt 
meningsskapande om bilder suddats ut (2013:101). Språk, läs- och skrivlärande handlar om 
kommunikation via symboler bilder och olika skärmar. 

I sin bok Before writing. Rethinking the paths to literacy studerar Kress (1997:xvii och xviii) barns 
meningsskapande kring literacy med en mångfald av resurser. Han framhåller bland annat följande: 

• Vi kan inte förstå barns väg till textad skrift om vi inte förstår deras meningsskapande. 

• Barn skapar mening med en mångfald av både tillvägagångssätt och material såväl två- och 
tre- som fyrdimensionellt. 

• Barn skapar mening med hela kroppen och alla sinnen. 

• I våra tankar och känslor pendlar vi både medvetet och omedvetet mellan olika resurser för att 
skapa mening. Detta är något som krävs för att förstå och finnas i dagens samhälle menar 
Kress. 

Barn ritar det som intresserar dem. Deras ritade/skrivna tecken är ett resultat av deras 
meningsskapande handlingar av det som intresserar dem och vad de har för resurser för tillfället 
(1997:17). Hans multimodala perspektiv visar hur vi använder många olika resurser för att skapa 
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tecken. Det kan vara allt från det sociala sammanhanget, gällande kultur till vilka artefakter som finns 
tillgängliga. 

Den pedagogiska miljöns betydelse för meningsskapandet 

Elisabeth Nordin-Hultman (2006:12f) har gjort en studie där hon undersöker den pedagogiska miljön i 
svenska och engelska förskolor. Dels gjorde hon jämförelser mellan länderna och dels undersökte hon 
organisationen av material och aktiviteter, hur tiden och rummens användningsområden reglerades. 
Genom sina observationer i engelska förskolor fick Nordin-Hultman (2006:50ff) syn på ett annat sätt 
att organisera pedagogiska miljöer än vi traditionellt gör i Sverige. De engelska förskolemiljöerna 
sände ut ett annat budskap än de svenska förskolorna gör om hur förskolebarn är och vad de kan 
sysselsätta sig med. Med utgångspunkt i sina observationer av tre svenska förskolebarn som alla tre 
verkade kompetenta i vissa pedagogiska miljöer och sammanhang men som alla tre även framstod som 
inkompetenta och passiva i samspelet med andra aktiviteter och material undersöker hon den 
pedagogiska miljön ur två aspekter som är viktiga för barns aktiviteter, relationer och 
subjektsskapande: Vilka möjligheter eller brist på möjligheter ger det pedagogiska materialet upphov 
till? Hur styr planering av aktiviteter och regleringen av tid och rum vad som är möjligt för barnen att 
göra? Nordin-Hultman (2006:37ff) har ett konstruktionistiskt perspektiv på sin studie. 

 

Teknologi och literacy 

Cathy Burnett (2010:247ff) har gjort en genomgång av den forskning som gjorts 2003 till 2009 om 
barn mellan 0–8 år, teknologi och literacy. Burnett menar att den dominerande delen av forskningen 
har fokus på teknik som stöd för det skrivna ordet i skolsammanhang. I sin sammanställning av 
forskningen har hon delat in den i tre perspektiv: teknik som en bärare av literacy, teknik som en 
mötesplats kring texter och teknik som ett verktyg för meningsskapande. Hon föreslår att man för att 
få en bredare kunskap om teknologins inverkan på barns literacy även ska ta hänsyn till barnens 
digitala lärande i hemmiljön. Med hjälp av Latours Actor-network theory som handlar om att varje 
aktör i ett skeende är påverkad av andra inblandade, närvarande objekt, rum och sina tidigare 
erfarenheter argumenterar Burnett för att det behövs mer forskning på en vidare aspekt av literacy där 
man ser på sambanden mellan lek, skapande aktiviteter, bilder, literacy-händelser i hemmet, literacy-
händelser i förskola/skola och läsandet och skrivandet. 

 

Den tidigare forskning vi tagit upp baseras till stor del på det multimodala perspektivet och det 
konstruktionistiska perspektivet vilket vi beskriver ytterligare i följande kapitel. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Då vi var genuint intresserade av vad som hände i mötet mellan barnet och miljön, med alla dess 
facetter, valde vi det konstruktionistiska perspektivet och det multimodala perspektivet. Detta för att vi 
ansåg att dessa gav möjlighet att tolka och analysera situationer där allt som fanns runt barnet 
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påverkade utgången. Vi ville fördjupa oss i detta möte och dessa teoretiska perspektiv gav oss de 
verktyg vi ansåg oss behöva, därav den detaljerade beskrivningen nedan. Vi kommer att använda 
författare från båda perspektiven i våra analyser och diskussioner, då vi anser att perspektiven är 
närbesläktade samt att de ger oss verktyg för en djupare inblick och förståelse för vad som sker i 
mötet. 

Det konstruktionistiska perspektivet 
För att få syn på vad som händer i mötet mellan barn och den pedagogiska miljön för literacy, har vi 
använt det postmoderna konstruktionistiska perspektivet. Postmodernismen ifrågasätter modernismens 
idé om det universella barnet som lever i en objektiv värld byggd av regelbunden ordning (Nordin- 
Hultman 2006:39ff). Postmodernismen pekar på att det inte går att ha en värdeneutral världsbild 
eftersom det vi ser, beskriver och upplever hänger samman med den kultur och tidsanda som råder. 
Uppfattningen om hur ett barn är skapas dels genom teorier, begrepp och klassificeringar, men också 
genom konkreta pedagogiska aktiviteter och arrangemang. Med konstruktionism menas att diskurser 
hela tiden är i rörelse, de ändras och modifieras av människor och mellan människor. Nordin-Hultman 
(2006:37f) beskriver hur hon kunde ta till sig och använda postmodern konstruktionism i sitt 
undersökande arbete om pedagogisk miljö och barns subjektsskapande eftersom detta perspektiv har 
sin grund i Saussures semiotiska språkteori. Med semiotik menas läran om tecken. Saussure menade 
att det inte finns någon given förbindelse mellan det språkliga tecknet – ett ord, term eller uttryck - och 
vad detta verkligen betecknar. Varje ord, term och uttryck tillfogas betydelser utifrån den mening som 
människor lägger in i dem. Orden i sig betyder inget innan de getts en betydelse och därför kommer 
fokus att flyttas till vetandets och kunskapens redskap, nämligen språk, begrepp, kategorier och 
klassificeringar som barnet använder när det observerar och beskriver sin omvärld. 

Dahlberg, Moss och Pence (2001:76ff) beskriver barnet ur ett konstruktionistiskt perspektiv som 
medkonstruktör av kunskap, kultur och egen identitet. Barnet är alltså inte förutbestämt utan 
konstrueras beroende på kultur, tid, sociala omständigheter och så vidare. Författarna hävdar att det 
inte finns en universell barndom utan snarare många slags barndomar och barn. Det lilla barnet är ett 
unikt, komplext och individuellt subjekt. För detta barn är lärande en kooperativ och kommunikativ 
aktivitet i vilken barnet konstruerar kunskap och skapar mening i sin värld, tillsammans med vuxna 
och andra barn, med andra ord en aktiv medkonstruktör. Vidare skriver de att ett postmodernt barn har 
del i ett flertal överlappande identiteter i vilkas konstruktion de är aktiva deltagare. I kontexter som 
alltid är öppna för förändring och där meningen med vad barn är, kunde vara och borde vara inte kan 
etableras en gång för alla (1999:88). 

Det konstruktionistiska perspektivet 
För att få syn på vad som händer i mötet mellan barn och den pedagogiska miljön för literacy, har vi 
använt det postmoderna konstruktionistiska perspektivet. Postmodernismen ifrågasätter modernismens 
idé om det universella barnet som lever i en objektiv värld byggd av regelbunden ordning (Nordin- 
Hultman 2006:39ff). Postmodernismen pekar på att det inte går att ha en värdeneutral världsbild 
eftersom det vi ser, beskriver och upplever hänger samman med den kultur och tidsanda som råder. 
Uppfattningen om hur ett barn är skapas dels genom teorier, begrepp och klassificeringar, men också 
genom konkreta pedagogiska aktiviteter och arrangemang. Med konstruktionism menas att diskurser 
hela tiden är i rörelse, de ändras och modifieras av människor och mellan människor. Nordin-Hultman 
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(2006:37f) beskriver hur hon kunde ta till sig och använda postmodern konstruktionism i sitt 
undersökande arbete om pedagogisk miljö och barns subjektsskapande eftersom detta perspektiv har 
sin grund i Saussures semiotiska språkteori. Med semiotik menas läran om tecken. Saussure menade 
att det inte finns någon given förbindelse mellan det språkliga tecknet – ett ord, term eller uttryck - och 
vad detta verkligen betecknar. Varje ord, term och uttryck tillfogas betydelser utifrån den mening som 
människor lägger in i dem. Orden i sig betyder inget innan de getts en betydelse och därför kommer 
fokus att flyttas till vetandets och kunskapens redskap, nämligen språk, begrepp, kategorier och 
klassificeringar som barnet använder när det observerar och beskriver sin omvärld. 

Dahlberg, Moss och Pence (2001:76ff) beskriver barnet ur ett konstruktionistiskt perspektiv som 
medkonstruktör av kunskap, kultur och egen identitet. Barnet är alltså inte förutbestämt utan 
konstrueras beroende på kultur, tid, sociala omständigheter och så vidare. Författarna hävdar att det 
inte finns en universell barndom utan snarare många slags barndomar och barn. Det lilla barnet är ett 
unikt, komplext och individuellt subjekt. För detta barn är lärande en kooperativ och kommunikativ 
aktivitet i vilken barnet konstruerar kunskap och skapar mening i sin värld, tillsammans med vuxna 
och andra barn, med andra ord en aktiv medkonstruktör. Vidare skriver de att ett postmodernt barn har 
del i ett flertal överlappande identiteter i vilkas konstruktion de är aktiva deltagare. I kontexter som 
alltid är öppna för förändring och där meningen med vad barn är, kunde vara och borde vara inte kan 
etableras en gång för alla (1999:88). 

Några centrala begrepp 
De tre begreppen literacy, meningsskapande och pedagogisk miljö är fundamenten som uppsatsen 
vilar på och därför kan en grundligare presentation vara nödvändig för att tydliggöra texten. Vi vill 
med hjälp av det vida begreppet literacy få syn på hur barn närmar sig det skrivna språket. Allt barn 
upplever med sina sinnen transformerar de till något meningsfullt utifrån sina egna intressen och 
behov. För att kunna förstå analysen av hur literacy påverkas av den pedagogiska miljön behövs 
kunskap om betydelsen av begreppet meningsskapande. Det känns också viktigt att förtydliga vad 
begreppet pedagogisk miljö står för.  

Literacy 

Från början representerade literacy läs- och skrivförmåga i en snäv bemärkelse (Schmidt & 
Gustavsson 2011:39). Betydelsen har successivt vidgats till att innefatta relationen mellan olika 
språkliga system och sociala och kulturella sammanhang. Meningsskapandet genom skriftspråket tar 
sin utgångspunkt i personliga erfarenheter och intressen (2011:36f). Författarna lägger stor vikt vid 
den sociala praktikens betydelse. Även alla resurser i form av olika medier för kommunikation ger en 
komplex bild av språkligt användande. Barns textvärldar idag innefattar mycket mer än den vi som är 
vuxna idag möttes av som barn. 

David Bartons definition av ordet literacy är sammanfattad i följande 8 punkter (Barton 1994:34f). 
Barton menar att det inte behövs en exakt definition av vad literacy är utan snarare ett förhållningssätt.  
Carina Fast (2007:35f) har översatt dem på följande sätt. 

• Literacy är en social aktivitet. 

• Människor har olika typer av literacy-aktiviteter associerade till olika domäner i sina liv. 

• Människors literacy-praktiker är insatta i bredare sociala relationer. Därför är det nödvändigt 
att beskriva de sociala sammanhang där literacy-situationer äger rum. 
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• Literacy baserar sig på ett system av symboler. Det är ett symboliskt system som är avsett för 
kommunikation. 

• Literacy är ett symboliskt system som används för att representera världen. Det är en del av 
vårt sätt att tänka. 

• Vi har attityder, känslor, och värderingar förknippade med literacy och dessa attityder styr 
våra handlingar. 

• Literacy har en historia. Våra individuella liv består av många literacy-händelser alltifrån tidig 
barndom. 

• En literacy-händelse har också en social historia. En aktuell praktik har rötter i den förflutna.   

Literacy ses idag som en mänsklig rättighet och som ett redskap för frihet och självförverkligande 
(Schmidt & Gustavsson 2011:40ff). Författarna drar en parallell till hur de riktlinjer styrdokumenten 
från Skolverket och Skolinspektionens rapporter upprepar betydelsen av att utgå från barns olika 
förutsättningar och erfarenheter för att uppnå en likvärdig utbildning. De menar att krav på likvärdig 
utbildning kräver mer än deskriptiva studier. För att villkor för deltagande som 
utbildningssammanhang ska synliggöras krävs att mikro länkas till makro. Att vardagens verklighet på 
förskolan förankras i besluttagarnas medvetande. 

Meningsskapande 

Meningsskapande, liksom lärande, är en kreativ handling där olika aspekter på information omskapas 
till en ny förståelse (Selander & Kress 2010:33f). Denna omskapelse eller transformation av 
information leder i en pågående process vidare till en ny representation av barnets förståelse. Den nya 
representationen, som består av tecken formade i en viss bestämd ordning utifrån en konkret situation, 
utgår från tidigare representationer, transformationer och semiotiska resurser. Det teckenskapande som 
på detta sätt skett utgår från barnets personliga intresse i förhållande till socialt iscensatta aktiviteter 
och de resurser som vid tillfället var tillgängliga. Genom att jämföra ett barns representationer vid 
olika tillfällen kan man få syn på barnets lärprocess. 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012:190) skriver om att förskolans vardag innehåller ett ständigt 
meningsskapande utifrån identitet på kollektiv nivå. Centralt i meningsskapandet är att barnen söker 
efter och synliggör intressen som delas av de andra i gruppen. Utifrån responsen barnen får av 
varandra och förskollärarna skapar de sedan sina representationer. En kollektiv identitet skapas utifrån 
delade erfarenheter och sätts i relation till innehållet i aktiviteter som barnen engagerat sig i. På detta 
sätt omförhandlas förståelsen och tolkningen av världen. 

Lenz Taguchi (2012:48) menar att diskurser är meningsskapande och praktikskapande. Hon hävdar att 
dessa både ger upphov till, och producerar, mänskliga praktiker. Praktikerna begränsar och avgör vad 
som är möjligt att säga och vad som räknas som meningsfullt vid en viss tid och i en viss kultur, i en 
viss kontext och i specifika grupper av människor. Hur vi förstår och skapar kunskap om verkligheten 
beror på vilka diskurser som skapar innebörd och mening i en viss tid och i ett visst sammanhang. 
Dahlberg et al (2001:160) menar att då det gäller institutioner för barn handlar den meningsskapande 
diskursen först och främst om att konstruera och fördjupa förståelsen av förskoleinstitutionen och dess 
projekt, i synnerhet dess pedagogiska arbete, det vill säga att se innebörden av det som pågår.  

Nordin-Hultman (2006:38) beskriver meningsskapandet utifrån en språkteoretisk, semiotisk, 
utgångspunkt där de språkliga begreppen får sina betydelser genom den mening som olika människor 
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ger olika ord, begrepp och kategorier. Ordens innebörd är enligt detta sätt att se aldrig statisk utan 
betydelserna varierar mellan olika tider, kulturer, praktiker och klasser.  

Pedagogisk miljö 

Historiskt sett har förskolans miljö liknat ett vanligt hem (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:27). I sitt 
försök att skapa en miljö där utbyte av information mellan alla parter i miljön, det vill säga barn-
omgivning, barn-barn och barn-pedagog krävdes, enligt Åberg och Lenz Taguchi, observation av 
barnens interaktion med miljön. Författarna hävdar att den pedagogiska observationen, då också av 
den pedagogiska miljöns påverkan på barnets möjlighet till meningsskapande, är ett verktyg för 
yrkesmässig utveckling (2012:18). Det är enligt författaren ett nödvändigt arbetsverktyg både för den 
djupgående processen och för att göra barns inlärningsprocesser synliga för världen utanför förskolan. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005:18f) 

Observation – När jag observerar gör jag något mer än bara se. Att observera blir ett medvetet 
samlande av iakttagelser, något jag sett eller hört men ännu inte reflekterat över. En observation 
väcker frågor och gör mig nyfiken på något som jag vill förstå mer om. Det jag blivit nyfiken på i 
min observation fungerar som grund för hur jag i nästa steg kan välja ut vad jag vill dokumentera.  

Dokumentation – När jag dokumenterar har jag gjort ett val. Jag har medvetet valt ut något av allt jag 
sett och hört i mina observationer som gjort mig extra intresserad. Jag har också en klar idé om vad 
jag är ute efter och väljer att fördjupa mig kring en fråga som väckts. Den dokumentationen blir i 
nästa steg underlag för reflektion tillsammans med mina kollegor. 

Viktigast var enligt författarna, interaktionen med barnen själva vilket resulterade i diskussioner om 
miljöns utformning (2005:27). Dessutom krävdes kompetensutveckling bland personalen genom besök 
på andra förskolor. De hävdar att det sätt pedagoger ordnar miljön speglar den uppfattning 
pedagogerna har om förskolans roll, barn och barns lärande. 

I sin studie undersöker Nordin Hultman (2006:13) de villkor den pedagogiska miljön utgör för barns 
identitet och subjektskapande. Hon menar att det finns en avgörande faktor i hur material placeras, 
mängden material och hur materialet är arrangerat för barnets förutsättningar för meningsskapande 
(2006:74). Hur tillgängligt materialen är i skapande aktiviteter är avgörande för möjligheten till 
utforskande (2006:86). Regleringen, inrutning, av tid och rum präglar hur tillåtande eller begränsande 
miljön är (2006:101). 

Metod  

Val av metod 
Observation blev den metod vi valde för vår studie. Björndal (2002:26) beskriver hur observationer av 
första graden är då vi som utomstående forskare kontinuerligt observerar den pedagogiska situationen. 
Detta ska vara den primära uppgiften. Vi valde att göra observationerna tillsammans då vi liksom 
Björndal (2002:21) menar, att fyra ögon ser mer än två. Syftet med studien var att via observation av 
barnens aktiviteter i förskolan få syn på möten som stimulerade till literacy. Vad hände i dessa möten 
mellan barnen och miljön? Vi ville synliggöra barnens meningsskapande och för detta valde vi den 
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kvalitativa observationen, då denna lägger vikt vid sammanhang som sker i observationsmiljön, för att 
kunna beskriva och förstå (2002:23). Backman (2008:54) hävdar att i den kvalitativa strategin är 
människan det huvudsakliga instrumentet. Vidare beskriver han den kvalitativa strategin som 
undersöker fenomen i sin realistiska miljö eller kontext, och där gränser mellan fenomen inte är givna. 
Det är troligen, menar Backman, omständigheterna som tilltalar och passar det kvalitativa 
perspektivet.                                                                                                                                                                 

Då människan tar in information, via alla sina sinnen, blir resultatet ett enormt informationsflöde 
(Björndal 2002:27ff). Även från en kort sekund kan informationen som strömmat mot en vara svår att 
sortera och bedöma, vilket resulterar i en omfattande filtrering av resultatet. Denna filtreringsprocess 
påverkas av mänskliga faktorer såsom hjärnans kapacitet, välbefinnande och behov. En stor del av 
informationen glöms bort i processen, men det som finns kvar bearbetas och vi tolkar intrycken. Detta 
sker i stort sett omedvetet. Perceptionsprocessen tar oss till minne och glömska.                                                   

Då vi valde metoden observation beslutade vi att en av oss skulle filma medan den andre använde 
block och penna. Med andra ord triangulering, där vi observerade med flera metoder för att ”se” med 
olika ögon och också kompensera för de olika metodernas svagheter. Detta medförde att vi 
tillsammans kunde återgå till materialet då vårt minne svek oss men också för att bearbeta, analysera 
och tolka. Dessutom gav det vår observation en högre trovärdighet. Björndal (2002:72ff) hävdar att 
med användning av ljud- och bildinspelningar behåller man mer av det pedagogiska skeendet vilket 
annars skulle gått förlorat. Vidare framhåller han värdet av den konserverade observationen och den 
stora rikedomen på detaljer.  Dessutom betonas värdet av att kunna reflektera över det som sker på 
bildskärmen både ur ett meningsskapande syfte men också utifrån det som sker i de sociala samspelen. 
Han menar dock att trots dessa hjälpmedel finns inga objektiva observationsmetoder på grund av 
operatörens, det vill säga personens begränsningar som sköter kameran och teknikens begränsningar. 
Operatören gör val av vad som ska filmas. Det finns inte något tekniskt hjälpmedel som kan registrera 
hela den komplexitet som en pedagogisk situation rymmer. 

Vi som observatörer valde att ha observationen som vår primära uppgift och inte vara deltagare av 
aktiviteter (2002:43). Detta betyder inte att vi inte svarade på barnens frågor eller visade intresse om 
de ville visa något.  Graden av öppenhet var relativt hög då vi informerat personalen och föräldrarna 
om vad syftet och meningen med observationen var. Däremot informerade vi inte barnen om att fokus 
låg på literacy. 

Urval och avgränsningar 
Eftersom fokus var att studera barnens möte med miljön utifrån ett literacy-perspektiv valde vi att via 
internet söka efter förskolor som specifikt arbetade med språk. Våra sökord blev förskola, språk samt 
kommunens namn. Därefter läste vi många förskolors hemsidor och beslutade sedan vilka vi ville 
kontakta. Detta gjordes via e-mail och telefonkontakt. Vårt mål var att se så mycket som möjligt och 
med två olika sätt att observera och dokumentera hoppades vi få en bred informationsbas. Därför blev 
vår metod observation med både Ipad och penna och papper. Fokus låg på hur barn använde miljön för 
sitt meningsskapande kring literacy. Målgruppen denna studie riktar sig mot är andra förskollärare i 
Sverige (Backman 2008:65). 
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Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

De sex barnen vi observerade var mellan 2,5 år och 3 år, dessutom var deras förskollärare med. Vi 
gjorde våra observationer på en innerstadsförskola genom att dels filma med en Ipad och dels föra 
löpande anteckningar med papper och penna. 

Insamlingsteknik 
Som tidigare nämnts valde vi att föra anteckningar och filma med Ipad för att få ett rikt material där de olika 
metoderna kompenserade varandra (Björndal 2002:115). Kontinuerliga anteckningar gjordes genom 
alla observationer. Dessa var i hög grad ostrukturerade, men hade fokus på literacy (2002:50ff). 
Formen på det som antecknades i observationen var liksom Björndal beskriver ett observationsschema 
där person, aktivitet och vad som sades noterades. Tidsbrist är ett dilemma när man vill dokumentera 
mycket på kort tid, därav valet att också använda Ipaden som inspelningsverktyg. Detta gjorde att vi 
via inspelningarna kunde registrera det komplexa samspelet mellan verbal och ickeverbal 
kommunikation (2002:72). Vi var medvetna om att det vi fått med i anteckningar och filmer inte 
kopierade verkligheten, utan representerade en del av verkligheten (2002:74). Björndal hävdar att 
representationerna i form av ljud och videoinspelningar utgör ett begränsat och färgat urval av en 
pedagogisk situation.  

Vår erfarenhet var att även om vi var med barnen i deras aktivitet stördes de inte nämnvärt av att vi 
observerade och filmade. Vi upplevde dem som mycket koncentrerade på sin aktivitet, och det hände 
endast vid ett fåtal tillfällen att de tilltalade oss eller tittade på oss.  

Genomförande 
Under en tvåveckorsperiod gjordes sex observationer: 

• Samling 1 där barnen först fick frukt och där det fanns tid för spontana diskussioner. 
Förskolläraren presenterade sedan vad den kommande skapandestunden skulle innehålla. 
Samlingen var i matsalen. 

• Planerad skapandestund 1 där barnen fick arbeta med kartong, korkar, plastband, paljetter och 
flytande klister. Man skulle bygga broar. Denna observation var i ateljén. 

• En fri leksituation efter skapandestund 1, i rummen angränsande till ateljén. 

• Samling 2 med samma upplägg som samling 1.  

• Planerad skapandestund 2 då barnen arbetade med limstift, kartong, pennor och papper med 
olika symboler på. Det skulle bli fjärrkontroller. Aktiviteten genomfördes i matsalen. 

• Förskolläraren läser saga för barnen och har en planerad rörelseaktivitet relaterat till temat i 
sagan. I ett läs/lekrum. 

Vid observationerna av samling och kreativa aktiviteter satt en av oss vid sidan av och dokumenterade 
med penna och papper, medan den andra använde Ipaden för att filma händelsen (Björndal 2002:42ff). 
Filmaren rörde sig i rummet för att försöka fånga det som skedde på bild. När den fria leksituationen 
uppstod hade Ipaden inte plats på minnet för mer filmande så denna observation dokumenterades 
endast med papper och penna i löpande text. 
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En viktig del av genomförandet är enlig Björndal (2002:81) de generella och tekniska förberedelserna. 
Vi hade redan beslutat att fokusera på samspelet mellan barnen och miljön ur ett literacy-perspektiv. 
Förskolläraren som deltog i observationen var införstådd med detta och tog ansvar för att informera 
barnens föräldrar, söka samförstånd till inspelningen (se Bilaga 1 och Bilaga 2) och att förbereda 
barnen och informera dem ur ett etiskt perspektiv att detta var frivilligt. Hon skapade en grupp med 
barn vars föräldrar hade gett sitt medgivande till barnens deltagande. Vi hade en dialog med 
förskolläraren om hur vi bäst kunde genomföra observationen vilket resulterade i att hon planerade 
aktiviteter och plats. När vi väl kom till förskolan var dessa förberedelser redan gjorda. Andra 
förberedelser var att se till att den tekniska utrustningen, Ipaden, var laddad och tömd så utrymme 
fanns för inspelningarna. Dessutom att nödvändigt material som papper och penna var med till platsen. 
Vi hade också beslutat vem som skulle filma och vem som skulle göra anteckningar.  

När vi först kom till platsen presenterade pedagogen oss för barnen och berättade vilka vi var, och vad 
vi skulle göra. Vi startade i det som var matsalen där en del av rummet användes som samlingsplats. 
Här satt den av oss som tog anteckningar vid sidan om på golvet och den som filmade rörde sig 
försiktigt i rummet. Detta för att inte störa och distrahera under aktiviteten. Nästa observation skedde i 
en ateljé där barnen fick arbeta med en kreativ verksamhet. Då satt den som tog anteckningar på en 
stol vid sidan om och den som filmade rörde sig runt i rummet som tidigare. Vid andra 
observationstillfället var både samling och skapandestund i matsalen. Då satt observatören som tog 
fältanteckningar stilla medan den som filmade rörde sig runt i rummet. 

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Efter 4 års studier, och då oftast i samma studentarbetslag, hade vi lärt känna varandra väl och tyckte 
att vi haft ett bra samarbete under utbildningens gång. Vi hade gjort ett flertal grupparbeten 
tillsammans och var nöjda med vårt samarbete. Vi har haft en stor tillit och respekt för varandras 
arbete. Under denna studies gång har vi delat upp arbetet mellan oss så det blev en rättvis fördelning. 
Ingen har gjort mer än den andre. 

Under hela studiens gång har vi haft ett tätt samarbete i både skrivandet och bearbetningen av texterna. 
Vi har båda gjort litteraturstudier till grund för det område vi skrivit om. Efter att någon av oss skrivit 
något, har den andre läst, gjort ändringar och kommenterat detta. Detta upprepades ofta flera gånger av 
samma textavsnitt. Vi färgkodade de texter var och en arbetat med så den andre sedan lätt kunde 
identifiera ändringar som gjorts i texten. Denna färgkodning använde vi även när vi skickade texten till 
vår handledare så att hon lättare kunde se var i texten som omarbetade och nya stycken fanns. När vi 
så småningom kände oss klara med någon del av texten ändrade vi den till svart.  Som resultat av detta 
kan textavsnitt inte härledas till vem som har skrivit dem initialt, utan de är gemensamma.  

Dysthe, Hertzberg och Lökensgard Hoel (2002:72ff) tar upp problemen som kan uppstå i 
samskrivande som olika skrivstilar, tidsaspekten och ojämn arbetsfördelning. För oss var detta inga 
problem. Vår skrivstil är väldigt lika och vad det gäller tiden och arbetsfördelningen har vi från första 
början varit noga med att ingen skulle belastas mer än den andre. Vi har båda arbetat hårt. Vi är eniga 
med Dysthe et al om att det finns fördelar med olika kunskaper, erfarenheter och skrivexpertis och att 
dessa kan ge upphov till fler idéer, infallsvinklar och förslag på lösningar. 

Vi har träffats regelbundet under arbetets gång och vid dessa tillfällen planerat framåt vad var och en 
skulle fokusera på till nästa gång. För övrigt har vi haft täta telefonsamtal och utförliga e-mail-
konversationer. Dysthe et al beskriver att för att nå bästa resultat i planeringen av arbetet krävs detta 
(2002:149). Därutöver har vi båda deltagit i alla handledningstillfällen och föreläsningar som ingått i 
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kursen. Handledningen har varit en läroprocess där handledaren hjälpt oss tänka vidare och djupare 
(2002:159). Hon har också hjälpt oss se det stora sammanhanget i uppsatsens små delar. 

Under observationerna gjorde en av oss fältanteckningar, medan den andre filmade. Materialen läste 
och tittade vi på tillsammans direkt efter observationerna för att se vilka delar vi ansåg bäst att 
fokusera på (Björndal, 2002:59). Detta gjordes även av oss var och en vid upprepade tillfällen under 
de följande veckorna för att identifiera de delar vi ville transkribera och fördjupa oss i.  

 

Databearbetning och analysmetod 
Hillevi Lenz Taguchi (2002:72ff) skriver om det agentiska snittet vilket är ett fruset tillfälle i ett 
pågående flöde. Det är så vi har tagit ut små avsnitt ur flera timmars observation. I de agentiska snitten 
har vi för att garantera barnens anonymitet genomgående bytt ut barnens riktiga namn mot fingerade 
namn, detta beskrivs mer utförligt i avsnittet om forskningsetik. Till exempel har vi lyft fram två 
tillfällen när barnen har utgått från de resurser som varit tillgängliga och gett dessa nya betydelser. 
Anton, Fredrik och Moa viker de kartonger som ligger på bordet framför dem och ser då och uttrycker 
att kartongerna har transformerats till ”hustak”. Moa ser att det finns riskakor förutom frukt och ber att 
få en ”cirkel”. Förskolläraren är lyhörd för detta och bjuder in de andra barnen i diskussionen som då 
övergår till en gruppaktivitet. Björndal (2005:117) betonar också aspekten av att frysa ögonblick för 
att senare kunna gå tillbaka och bearbeta materialet. Då literacy var fokus är det just dessa avsnitt som 
vi fokuserat på. Författaren menar också att rummet stratifieras då det planeras och organiseras 
aktiviteter vid särskilda tidpunkter och med särskilda material (2005:74). Detta var ju fallet både vid 
samlingarna och i de kreativa aktiviteterna, vilket vi noterat i analyserna.  

Den initiala kodningen/kategoriseringen var att identifiera de agentiska snitt vilka vi tyckte 
representerade literacy, för att sedan i den fokuserade kodningen titta efter detaljer som påverkat detta 
snitt (Fast 2007:52). Att det blev dessa snitt som blev stomme för kommande analys berodde på att vi, 
efter att ett flertal gånger ha tittat på filmerna och följt Linus process med klister och hans ihållande 
fascination av detta, blev nyfikna på vad som skedde i denne 2,5 år gamla pojke. Samma sak hände i 
såväl valet av diskussionen av cirklar i samlingen som barnens samspel i leken efter en sagostund. Vi 
blev nyfikna på vad som skedde i samspelet i det vi tolkade som literacy-snitt och ville fördjupa oss i 
dessa. 

Här vill vi betona att vi valde att analysera ur både ett barns perspektiv och ett barnperspektiv (Halldén 
2003:13). Vi ville försöka förstå vad som hände från barnets synvinkel men också utifrån miljön och 
dess påverkan i stunden. Här valde vi att analysera vårt material utifrån en barnsyn som tror att barnet 
har förmåga att konstruera kunskap i relationen mellan andra människor, miljön och dess resurser. 
Qvarsell (2003:111) hävdar att barns perspektiv på villkor i sin omvärld, på andra människor, på 
fysiska ting och sociala förhållanden kan ge väsentlig kunskap för den pedagogiska 
kunskapsbildningen och det praktiska pedagogiska arbetet. 

De så kallade frysta sekvenserna av observationen transkriberades. Vi använde en egen mycket enkel 
transkriptionsnyckel inspirerad av Catrin Norrbys (2004:95ff) principer för transkription. 

Transkriptionsnyckel 

Vanlig stil beskriver skeenden och faktiska förhållanden. 

Kursiv stil beskriver verbalt språk 
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X beskriver ett ord som inte hörs 

xxx beskriver tre eller flera ord som inte hörs 

ord beskriver ord som betonas eller sägs högt 

Under transkriberingsprocessen delades skeendena upp i trespaltsdokumentation, något som Anna 
Palmer (2011:53) beskriver. Vi använde oss då av rubrikerna: Vem, Vad sades och Vad hände, för att 
underlätta och framför allt fokusera på de literacy-händelser vi identifierat som extra intressanta i vårt 
material. Björndal (2002:51) skriver om liknande observationsscheman som det vi använde, skillnaden 
var att vi valde de rubriker som passade vår studie bäst. 

Forskningsetiska aspekter  
Vikten av etiska överväganden i arbetet med observationer kan inte nog betonas (Björndal 2002:141f). 
Frågor som vad, var och hur observationen kommer att genomföras är väsentliga frågor att ta hänsyn 
till. Här måste också syftet med observationen beaktas samt hur materialet kommer att användas. Vi 
hade skriftligt med hjälp av förskolans personal, tillfrågat vårdnadshavare i god tid innan 
observationstillfället om tillåtelse för barnets medverkan i vår undersökning. Barnens anonymitet 
garanterades. Vårdnadshavaren gavs möjlighet att välja om barnet skulle delta i studien eller inte (se 
Bilaga 1 och Bilaga 2). När det gäller barnen hade förskolläraren i ett tidigare möte informerat dem 
om syftet med vårt besök och att det var frivilligt att delta. Dessutom informerade förskolläraren 
barnen om detta ännu en gång strax före vår observation. Vid detta tillfälle frågade ett av barnen om de 
kunde få se filmen senare. Pojken Linus uttryckte då att han var osäker på om han ville vara med om 
att bli filmad, han ändrade sig dock under den inledande samlingen och valde att delta. Efter 
observationens slut visade det sig att det barn som verkligen ville titta på filmen tillsammans med oss 
var just Linus. Pojken William var bara med i den första observationen som var en samling. Han valde 
att gå ut på gården när samlingen var slut och det var dags för den första skapandestunden. De 
efterföljande gångerna som vi skulle vara med och observera valde han också att inte vara med, detta 
trots att hans föräldrar hade godkänt hans deltagande. 

Enligt God forskningssed av Vetenskapsrådet (2011:66ff) är begreppen sekretess, tystnadsplikt, 
anonymisering/avidentifiering och konfidentialitet av stor betydelse. Sekretess och tystnadsplikt gäller 
inom barnsomsorgen och dess verksamhet. Då vi arbetade med materialet var vi medvetna och 
angelägna om att ingen skulle kunna se det utom vi. Detta gällde särskilt i offentliga lokaler.  
Anonymiteten är viktig då många förskolor idag arbetar med dokumentation i form av bilder som 
läggs ut på hemsidor. Så också för oss. För att det inte ska gå att identifiera någon så har barnens namn 
bytts ut. Förskolläraren betecknas helt enkelt som förskolläraren. 

Eftersom vi valde att arbeta med Ipad och skriftlig dokumentering kom vi nära barnen. Rätten att inte 
vilja vara med var därför viktigt att informera om. Alla skulle ha vetskapen om att man kunde välja att 
avbryta sitt deltagande när som helst. Detta gällde både barn och vuxna.  

Qvarsell (2002:111) frågar sig hur det är med etiken inom den barnpedagogiska forskningen. Hon 
betonar att barn är de mest avbildade, och de minst hörda av alla samhällsmedborgare och att detta 
måste sättas i förhållande till vuxnas barnsyn. Empati och respekt gäller konkreta personer, inte 
teoretiska objekt och därför kan alltså respekten för barnets rättigheter medföra etiska problem i såväl 
pedagogiskt arbete som i forskning (2002:103). I Barnkonventionens paragraf 12 står det: 
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Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 
lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 
barnet. 

 I paragraf 13 står följande: 

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag. I tal, skrift 
eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksätt som barnet väljer. 

Halldén (2003:17) menar att diskussionen mellan vikten av ett barnperspektiv och vikten av att söka 
efter barns perspektiv och dess relation till barnkonventionen och dess markering av barns rättigheter 
knyter an till en syn på barnet som individ. Detta kan också diskuteras i relation till metodologiska 
frågor och en ståndspunktsteori med dess kunskapsteoretiska implikationer. I båda fallen är de etiska 
frågorna viktiga. Både hur man hanterar ansvarsfrågan och barnets rätt, och hur man respekterar 
integritet och är noga med barnets medgivande att delta i studien. Vårt mål var att genom en respekt 
för det enskilda barnet och tilltro till det kompetenta barnet göra denna studie. Huruvida vi till fullo 
nådde detta mål kan ifrågasättas. När vi fokuserade på ett enskilt barn i observationerna uteslöt vi 
andra. Det blir tydligt för oss att det vi dokumenterat var en representation av det agentiska snittet, och 
inte en kopia av verkligheten som Björndal (2002:74) skriver. Vi förstår vårt eget ansvar i hur vi 
analyserar oss själva och vår barnsyn. Den speglar ju hur vi tolkar det som vi anser vara barns syn, och 
vad barn gör.  

Vi kan också fråga oss vad barnen egentligen förstod gällande deras fria vilja att delta. Det var ju dock 
i slutänden ändå föräldrarna som gav medgivande till barnets deltagande i vår studie. Här tolkar vi 
situationen med våra vuxna ögon, medan barnet på 2,5 till 3 år i sin erfarenhetsvärld inte har ett 
helhetsperspektiv för vad ett sådant beslut innebär. Ett dilemma i allra högsta grad utifrån den respekt 
till barnet vi poängterat tidigare, och de rättigheter barnet har som vi skrivit om. Å andra sidan, vad 
skulle hända om vi inte observerade och forskade i barns lärande? Det är inte ett alternativ i vår 
mening. Därför poängterar vi vikten av att som vuxen alltid befinna sig i ett tillstånd av självanalys 
och sätta det i förhållande till sin barnsyn. 

Metoddiskussion 
Precis som vi skrev under rubriken Forskningsetiska aspekter är det viktigt att göra en analys både till 
förhållandet forskare/barn/barnsyn som till forskare/barn/metod. Att forska om barns literacy är viktigt 
för att förstå meningsskapandeprocessen. Detta ska göras på ett värdigt sätt, med en ständig diskussion 
om vilken barnsyn vi har och vad vi tolkar som barns syn, men också på ett sätt som gagnar syftet. 

Vårt val av observation i form av anteckningar och filmning med Ipad gjordes för att vi ansåg att 
fältanteckningar är det vanligaste sättet att synliggöra sina observationer och för att det ligger i tiden 
att använda digitala verktyg ute på landets förskolor. Vi hade ett utmärkt samarbete och med dessa två 
alternativ samlade vi mycket material. Men, validiteten av studien påverkas av att Ipaden hade 
begränsningar vilket gjorde det svårt att fånga hela gruppen på skärmen. Hade vi valt en videokamera 



17 
 

med en vidvinkelkapacitet hade helhetsbilden blivit annorlunda och till det bättre tror vi. Att se det 
fulla samspelet gick inte på grund av teknik och rummens storlek och därmed förlorades potentiell 
information för studien. Heikkilä och Sahlström (2003:38) diskuterar videofilmningens fördelar och 
nackdelar och menar att det konkreta valet av metod måste bestämmas av studiens syfte. Dessa beslut 
är avgörande för hur man skapar sina data, vilket i sin tur får avgörande betydelse för hur man kan 
genomföra sina analyser. Vi anser att kombinationen av fältanteckningar och filmning med Ipad var 
tillräckligt bra för vår studie, men kunde varit ännu bättre om vi haft annan filmutrustning.  

Rent tekniskt insåg vi efter första observationstillfället vikten av att hålla Ipaden stilla och inte flytta 
runt i rummet. Mycket av tillfället gick förlorat då Ipaden var i rörelse. Ateljén var ganska liten vilket 
begränsade vad som fick plats på skärmen. Detta påverkade att bilden senare inte visade hela scenariot 
utan ibland visade bara delar av barngruppens aktiviteter. Med tanke på att barnens samspel har stor 
inverkan på mötet med miljön var detta en negativ faktor för vår studie. Här bör också vår okunskap 
om hur mycket tid av filmande med Ipaden kunde innehålla nämnas. Det orsakade att stunden då Moa 
utforskar sagan om Madicken inte kunde filmas. 

Fördelen med filmad observation i kombination med anteckningar var att vi snabbt och enkelt kunde 
hitta tillbaka till de olika skeendena. Film återger dessutom tonfall, blickar, gester, ljud och 
kroppsspråk som kan vara svåra att i sin helhet få med i anteckningar. Just dessa nyanser är utifrån de 
teoretiska perspektiv vi valt oerhört viktiga då dessa i synnerhet påverkar meningsskapandet. Hade vi 
inte filmat hade vi missat så mycket att den här studien inte haft tillräckligt med information för att 
kunna göra en, enligt dessa perspektiv, lika giltig och trovärdig analys. 

Det finns en inbyggd brist med att enbart analysera vad som sker utifrån observationerna. Själva 
observationstillfället är nuet och detta nu kanske beror på något som hänt respektive deltagare tidigare 
under dagen eller vid en liknande aktivitet vid ett annat tillfälle. Här drar vi paralleller till Björndal 
(2002:40) som menar att det är viktigt att i förväg tänka på vad som kan påverka dig när du observerar. 
Du kan se vad andra gör, men inte veta varför. Värderingen av vad andra gör är din egen värdering. 
Du kan inte heller observera vad andra tänker eller upplever. Med det i åtanke kan det vara bra att 
kombinera observationen med samtal, eller kanske intervjuer, för att få mer information. Detta blev 
fallet för oss, vi fick i inledningens exempel om Moa genom samtal med förskolläraren vetskap om 
graden av hennes fascination för Madicken. 

Vi upplevde det som att vårt samarbete med förskolläraren lade grunden för ett projekt där vi alla fick 
utbyte och ny kunskap. Hennes öppenhet och värme mot oss smittade av sig på barnen som 
välkomnade oss och lät oss göra vårt arbete. 

Här kan vi ställa oss frågan om studiens generaliserbarhet (Backman 2008:75). Visar det vi sett under 
våra primära observationer generellt Sveriges förskolors arbete med språk? Troligtvis inte, eftersom vi 
sökte specifikt efter en förskola med språkinriktning. Dessutom var förskolläraren insatt i vårt syfte 
och planerade aktiviteterna utifrån detta. 

Resultat och analys 

Nedan följer agentiska snitt ur våra observationer som vi särskilt vill lyfta fram och analysera för att få 
svar på våra forskningsfrågor: 
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Vilka meningsskapande literacy-aktiviteter sker i mötet mellan barn och pedagogisk miljö?                          

Vilka faktorer i den pedagogiska miljön påverkar barns meningsskapande med tanke på literacy? 

Agentiskt snitt 1.                                                                                                                                                     
Innan den vuxenledda skapandestunden har kommit igång sitter Alma, Anton, Fredrik och Moa vid bordet och 
väntar på att förskolläraren och Linus ska komma. Moa tittar mot Anton som sitter snett emot henne på andra 
sidan bordet, hon verkar ha fokus på vad han gör och säger. På bordet ligger varsin kartongbit till barnen 
framlagda. Anton, som sitter bredvid Fredrik, puttar Fredriks kartongbit mot honom samtidigt som han tar 
ögonkontakt och säger: ”Här!” Anton sätter sin kartongbit på huvudet så att den viker sig runt hans huvud, 
blixtsnabbt gör Moa likadant. Fredrik tittar tillbaks på Anton och gör också likadant. (Alma har under tiden suttit 
vi bordets kortända nära Moa och druckit ett glas vatten utan att verka intresserad av vad de andra barnen sysslar 
med.) 

Anton: ”xxx.” 

Anton: ”Ett hustak” 

Förskolläraren: ”Ett hustak!”  

Fredrik: ”Hustak”  

Moa ler och skrattar mot Anton och Fredrik. Förskolläraren tar fram några bilder som hon vill visa barnen som 
inledning på skapandestunden. 

Kress (1997:95ff) menar att ju mer barn använder sitt språk i samspel med andra ju närmre kommer 
han/hon sin egen rätta betydelse av ordet. Text är för barn något multimodalt som finns överallt i den 
miljö och de artefakter som finns tillhands. När Anton viker wellpappkartongen på mitten blir 
vikningen automatiskt rak. En fyrkantig vikt kartong som man håller i sina händer framför sig har ett 
helt annat uttryck än en kartong som ligger platt på bordet. Här finns paralleller till det Selander och 
Kress (2010:25f) skriver om lärande. Anton ser kartongens nya egenskaper och transformerar den 
kunskap han redan har om objekt med just denna design och sätter ord på vad hans representation 
betyder: ”Hustak”. En multimodal process pågår när barnen med hjälp av sina händer, röster, gester, 
förskolläraren och kartongen som fanns till hands skapar en gemensam betydelse av kartongen i den 
stunden.  

Förskolläraren bekräftar visserligen barnens utforskande av begreppet hustak men eftersom hon har en 
annan plan för vad som ska ske under den här skapandestunden utvecklar och utmanar hon inte 
barnens meningsskapande process om hustak. Nordin-Hultman (2006:92ff) skriver om att inrutningen 
av tid och rum är den viktigaste styrningsformen i sociala och pedagogiska praktiker. De dagsrutiner 
och aktiviteter som organiseras i förskolan kan med tanke på det historiska arvet inte ses som något 
objektivt. Nordin-Hultman beskriver ett forskningsprojekt om nordiska småbarnsfamiljers liv där 
begreppet övergångssituation kopplas ihop med förskolebarns vardag. I denna vardag finns ett flertal 
övergångssituationer som vuxna planerat. Vidare beskrivs tiden som en konstruktion, något som bara 
existerar i vårt medvetande, så förskolans traditionella dagsprogram kanske inte är nödvändigt? Frågan 
blir då att förstå vilka principer som trots allt styr förskolans verksamhet.                                                                                      
Utifrån detta ser vi barnens meningsskapande kring begreppet hustak enligt det konstruktionistiska 
perspektivet som en övergångssituation där det lärande som sker inte uppmärksammas nämnvärt 
eftersom barnen har samlats ihop kring bordet för att de och förskolläraren ska kunna starta dagens 
skapande kring ett gemensamt tema. Här synliggörs ett typiskt dilemma i förskolan nämligen att det 
barn för tillfället intresserar sig för och undersöker avbryts för att man ska syssla med en planerad 
aktivitet som de vuxna arrangerat utifrån observationer av vad barnen är intresserade av.  

En princip som styr förskolans verksamhet är dess uppdrag att följa läroplanen. Med detta i åtanke är 
det inte konstigt att övergångssituationernas lärande osynliggörs när det temainriktade arbetssättet 
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lyfts fram som ett bra sätt att skapa förutsättningar för lärande, vilket följande citat ur Läroplan för 
förskolan visar. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten 
ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn 
söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom 
att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt 
och sammanhängande (Lpfö 98 Reviderad 2010:6f). 

I denna situation samspelar barnen med varandra och med materialet och får även av förskolläraren 

bekräftelse på sina kunskaper, men förskollärarens fokus ligger på den planerade skapandestunden där 
barngruppen arbetar med temat ”Barnen och staden”. Detta tema utgår från en sommaruppgift där 
barnen och deras föräldrar fick uppdraget att fotografera ett ställe i staden som barnet var nyfiket på 
eller intresserat av. Temat bygger alltså på något som intresserar barnen, liksom kartongerna för 
tillfället också är ett intresse.  

Agentiskt snitt 2.                                                                                                                                                
Under samlingen har barnen fått äpplen. Barn och förskollärare sitter i en ring på golvet. När Moa ätit upp sitt 
äpple tittar hon ner i skålen där det ligger en rulle riskakor:  

Moa: ”Jag vill ha en cirkel!”  

Förskolläraren: ”En cirkel som riskaka! Ja! Finns det någon mer cirkel här någonstans?” 

Alma: ”Där!”  

Förskolläraren och barnen ser åt det håll Alma pekat. Anton och William pekar upp mot taket åt ett annat håll där 
det finns en globlampa i taket.  

Förskolläraren pekar åt samma håll och säger: ”Där, ja! Vad är det för något?” 

Barn: ”Där en boll.”  

Förskolläraren: ”En boll! Ja, det är det!” 

Moa pekar mot klockan ovanför förskollärarens plats: ”Nej, klockan är en cirkel!”   

Förskolläraren: ”Mmm, vad bra:”  

Anton: ”Å lamporna är cirklar!”  

Förskolläraren: ”Å, lamporna är cirklar! Har vi på oss några cirklar då?”   

Alma tittar uppåt mot taket och pekar: ”Där, en båt!” Kryper närmre förskolläraren och tar hennes hand medan 
hon upprepar: ”Där, en båt!” 

Förskolläraren: ”Var då? Vart är en båt?” 

Alma pekar upp mot taket. 

Förskolläraren: ”Tycker du att det ser ut som en båt? Jaha!”    

Alma nickar medan hon fortsätter titta mot båten. 

William: ”Nej, det är inte båt!” 

Förskolläraren: ”Alma tyckte att det såg ut som en båt!” 

William: ”Nej.” 

Anton: ”xxx.” Låtsasskrattar. //….. 

…..// Förskolläraren: ”Men har Alma några cirklar på sig, på sina kläder?” 

Alma tittar på sina kläder: ”Ja!” Lyfter upp kjolen medan hon kryper närmre förskolläraren: ”Ja, jag har det på 
klänningen!”          
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Förskolläraren tittar på klänningens cirklar och pekar på dem: ”Ja, där är ju cirklar!” Börjar sedan titta på de 
andra barnen: ”Är det någon annan som har cirklar på sig?”  

Barnen tittar på sig själva och på varandra. 

Anton: ”Inte jag, jag har en björn!” 

Samtalet övergår till att handla om björnar. 

Meningsskapande, liksom lärande, är enligt det multimodala perspektivet en kreativ handling där olika 
aspekter på information omskapas till en ny förståelse (Selander & Kress 2010:33f) I detta fall utökas 
barnens förståelse av ordet cirkel från att representeras av riskakan till att även innefatta klockan, olika 
lampor och mönstret på Almas klänning. Denna omskapelse eller transformation av information leder i 
en pågående process vidare till en ny representation av barnens förståelse. När barnen på detta sätt har 
fått syn på, och kommunicerat kring flera nya symboler för cirkel, kan denna upplevelse mycket väl 
leda vidare till nya symbolupptäckter. Den nya representationen, som består av tecken formade i en 
viss bestämd ordning utifrån en konkret situation, utgår från tidigare representationer, transformationer 
och semiotiska resurser. Det teckenskapande som på detta sätt skett utgår från barnets personliga 
intresse i förhållande till socialt iscensatta aktiviteter och de resurser som vid tillfället var tillgängliga. 
Om förskolläraren och barnen hade suttit i ett annat rum och istället ätit hårt bröd hade förmodligen 
samtalet och meningsskapandet sett ut på ett helt annat sätt! 

Elfström, Nilsson, Sterner och Whener-Godée (2008:92ff) beskriver kunskap som något skapat 
tillsammans av människor med hjälp av språket. Världen blir begriplig när man delar erfarenheter och 
upplevelser med varandra, de menar att det inte går att betrakta världen utifrån eftersom alla 
människor ständigt är involverade i världen. Lärandet pågår här och nu i en process mellan människor 
som undersöker miljön de befinner sig i. Med ett konstruktionistiskt synsätt påverkar var och ens 
unika erfarenheter den kunskap vi skapar tillsammans. Det handlar om att fokusera på början, vad som 
utlöste själva utforskandet, och inte fokusera på ett färdigt mål. 

Moas önskan om att få en cirkel istället för att be om en riskaka utmynnar i ny gemensam kunskap om 
vad begreppet cirkel kan innebära för såväl barnen som förskolläraren. De använder sig av de resurser 
som rummet erbjuder och utbyter erfarenheter i en gemensam diskussion om vad de ser. 
Förskolläraren följer och uppmuntrar barnens undersökande. Hon hindrar inte Alma att undersöka det 
som ser ut som en båt utan verkar precis som Elfström et al (2008:32ff) skriver ha uppfattningen att ett 
sidospår kan berika och ge nya insikter om ett ämne. Efter en stund lotsar hon tillbaka barnen mot det 
språkliga undersökandet av begreppet cirkel. Förskolläraren engagerar sig i och är också själv 
involverad i den gemensamma process där ny kunskap utvecklas, hon förmår dessutom att samtidigt 
styra denna process i riktning mot läroplanens intentioner, något som betecknar ett konstruktionistiskt 
sätt att arbeta. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser 
samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. ( Lpfö 98 Reviderad 2010:10)                                  

Agentiskt snitt 3. 

Linus, 2,5 år, hade vid de två skapandestunderna ägnat den mesta tiden åt att utforska klister. Vid det första 
tillfället satt han mest tyst hela tiden och jobbade med de material som erbjudits honom. 

Linus tar lite klister med fingret och luktar på det. Torkar av fingret mot andra handen//…… //Tar spateln och 
målar med det flytande klistret//…..//Plockar upp en kork, vilket följs av flera korkar som sätts fast med klistret. 
Han tar plastremsor som han klipper av för att fästa med klister//…….// Han trycker med tummen mot en av de 
tidigare fastklistrade korkarna som lossnar. 



21 
 

Linus: ”Titta, jag kunde!!” Han tar bort flera korkar som han lägger i en stapel vid sidan om pappret. Tittar upp 
mot Moa som sitter mittemot. Tar bort en kork till//…..//Tittar på sina händer. Plockar bort torkat klister som 
torkat fast på händerna i flera minuter. 

Under tiden har alla barnen avslutat sina projekt och lämnat rummet. 

Förskolläraren: ”Linus, nu kan du gå och tvätta händerna”  

Linus går mot toaletten, men vänder om och visar Kajsa sina händer.  

Linus:” xxx” Sätter sig igen…. 

Vid det andra tillfället av kreativa aktiviteter berättar förskolläraren att det första Linus sagt till sin 
förälder då han hämtades på kvällen var att med betoning och kroppsligt agerande genom att sträcka 
fram sina händer säga: ”Titta här, allt är borta!” Föräldrarna förstod inte men efter pedagogens 
information kunde de ta med sig Linus erfarenheter hem den kvällen. 

Agentiskt snitt 4.                                                                                                                                                         

Linus tar av locket på limstiftet, tittar på klistret och pekar på det. Tittar upp på förskolläraren. 

Linus: ”Det här är vitt! ”. Han ”målar” med klistret på pappret. Lyfter limstiftet från pappret. Pappret följer med. 

Linus: ”Då kan den följa med!”.  Han fortsätter klistra, lyfter pappret med limstiftet. 

Linus: ”Den bara följer med!”. Bankar med klistret på pappret, lyfter igen. Sätter på locket och sätter fast 
pappret på ett annat papper. 

Linus: ”Och jag kan limma mer!”.  

Förskolläraren: ”Kan du?”.  

Förskolläraren är upptagen av barnens önskningar om olika saker. 

Linus: ”Jag kan limma mer….. jag kan limma mer!”  

Förskolläraren är upptagen med de andra barnen dels med att hjälpa dem, visa dem och prata med dem. 

Linus: ”Jag vill limma mer! Jag vill limma mer!”  

Förskolläraren: ”Vill du limma mer?”  

Det händer mycket, alla pratar och vill ha förskollärarens uppmärksamhet. 

Linus: ”Mmmmm” . Tar bort locket till limstiftet  

Linus: ” Jag kan limma mer! ” 

Förskolläraren ger Linus några papper. 

Linus: ”Den följer med, den följer med.” Lyfter pappret som sitter fast på limstiftet. Viftar med den! Han sätter 
sig på knä. Lutar sig över det han jobbar med. Klistrar med hela kroppen//………. //Linus går på toaletten. Alma 
sitter vid sidan om Linus. 

Alma: ”Titta, titta, titta hit!!” samtidigt som hon lyfter pappret med hjälp av limstiftet. 

Vi tolkar agentiskt snitt 3 och 4 som att Linus hade möjligheten att göra egna erfarenheter och bilda 
sig ett begrepp om vad klister var (Elfström et al 2008:30).  Till skillnad mot händelse 1 där barnen 
använder sitt språk för att dela och skapa innebörd av ett ord utforskar Linus klistrets verkan både via 
sin egen kropp och via sina sinnen. Likväl som effekten av klistret då det fastnade både på hans egen 
kropp, pappret och även fäste andra saker till pappret. Han utforskade i nuet, inget var planerat utan 
det skedde mellan honom, pappret och klister i olika former. Planen pedagogen hade var att det skulle 
bli en fjärrkontroll gjord av olika symboler. Detta var i tillfället oviktigt för Linus i vår mening. Det 
var klistret som begrepp som var det centrala för honom. Han skapade mening av begreppet klister. 
Elfstöm et al (2008:59) betonar vikten av att låta barnet äga frågan och hur barnets frågor, tankar, 
teorier och intressen ska få vara drivkraften. Kress (1997:13) skriver utifrån det multimodala 
perspektivet om hur barn använder det som finns tillgängligt för dem och hur de formar/skapar sin 
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egen kunskap kulturellt och socialt, baserad på redan etablerad kunskap och värdekultur. Hans 
uppfattning är att vuxna fokuserar på det verbala språket och därför har svårt att se barns ickeverbala 
meningsskapande. Här uppfattar vi pedagogens inställning till barnet som bejakande och tillåtande då 
Linus fick möjligheten att utforska klister och få befinna sig i sin utforskarglädje.   

Vi frågar oss hur Linus meningsskapande sett ut om andra material hade erbjudits honom. Stunden vi 
observerade var en planerad aktivitet med material framtaget av förskolläraren. Även om vi tror att 
hon noterat intresset av klister redan vid första observationstillfället och nu hade med det som en del 
av den andra aktiviteten, misstänker vi att själva utforskandet av klister, hade med mer material att 
klistra med, fått ett annorlunda förlopp. Nordin Hultman (2006:74) menar att omfattningen och 
mängden material kan ha stor betydelse för barnets meningsskapande. Fast (2011:130) skriver om 
klotter och hur det lilla barnet kan använda alla sorters material för detta, inte bara papper och pennor. 
För Linus var det klister. 

Barton (1994:3f) skriver om hur olika literacy, utifrån det multimodala perspektivet, används i livets 
skilda domäner såsom skolan och hemmet. Förskolan är stratifierad annorlunda än hemmet vilket 
påverkar literacy-händelser, alla händelser som sker i livet och literacy-praktiker, hur man använder 
literacy och hur den kulturella bakgrunden påverkar dessa praktiker. Linus utforskade klister i 
förskolan tillsammans med andra barn och en förskollärare, men använde egna tidigare erfarenheter i 
sina nya upptäckter. 

Här vill vi också notera det Lenz Taguchi (2012:74) tar upp om det pedagogiska rummets stratifiering 
från ett konstruktionistiskt perspektiv och hur det kan påverka utgången av det som lärs både på gott 
och ont. Vid tillfället för agentiskt snitt 2 och 3 befann sig barnen och pedagogen i matsalen. Här fanns 
inga resurser som papper, klister, pennor och liknande förutom de som pedagogen tagit med sig för 
den aktivitet hon planerat. Vid flera tillfällen upprepade Linus att han kunde klistra mer. Han sa också 
att han ville klistra mer ett par gånger innan pedagogen uppmärksammade honom och gav honom 
mera papper. Detta för att de övriga barnen krävde hennes uppmärksamhet. Kanske denna aktivitet 
gjort sig bättre i ett rum där resurser fanns nära till hands för barnen att hämta själva? Där tror vi att 
det kompetenta barnet kunnat tillgodose sitt behov av exempelvis mera papper utan att behöva gå via 
pedagogen. 

Vi ser också exempel på det som konstruktionismen kallar det kooperativa lärandet och den 
smittspridning som Åberg och Lenz Taguchi (2005:40f) skriver om. Alma blev inspirerad av Linus att 
också utforska klistrets verkan och gjorde så. Hon inte bara gjorde, hon delade också med sig av sin 
nya insikt/kunskap genom att vilja visa och få uppmärksamhet av den övriga gruppen. Kress (1997:94) 
däremot föreslår att det egentligen inte är kopiering utan från ett multimodalt perspektiv en 
transformativ process som sker. Denna process kan vara osynlig för ögat men ändå ständigt pågående. 
Situationer och dialoger uppstår där lärande sker. Guidici, Rinaldi & Krechevsky (2006:286) beskriver 
en lärandegrupp som en samling personer som engagerar sig emotionellt, intellektuellt och estetiskt i 
lärandets dimensioner. I denna händelse liksom händelse 3 sätter barnen ord på det de gör. Det kan 
synas som en monolog, men det som sägs hörs av de andra barnen och det som görs ses också av de 
andra. Alma hade suttit vid sidan av Linus och både hört och sett honom arbeta med klistret. 

Vad vi finner intressant i de här två agentiska snitten är att vi tolkar att förskolläraren har ett 
konstruktivistiskt utgångsläge i det att hon planerat en aktivitet där alla barnen skulle göra samma sak, 
med fokus på en specifik, objektiv kunskap (Nordin-Hultman 2006:34ff). Men vi tycker oss se att hon 
i och med sin lyhördhet för vad som intresserade barnen och de samtal hon hade med dem utifrån detta 
istället övergick till ett konstruktionistiskt arbetssätt under pågående aktivitet (2006:39f). Barnen gavs 
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tillfälle att bli kompetenta och att ta vara på de resurser som fanns för att omvandlar dessa till ny 
kunskap. I det här fallet då Linus gick in med lust och själ i klistrets verkan och möjligheter vilket 
skapade ny kunskap i honom. 

Agentiskt snitt 5.                                                                                                                                                
Barnen Alma, Anton, Linus och Fredrik har satt sig tillsammans i en soffa. Förskolläraren läser en saga som 
handlar om barnen på förskolan som har hittat en fjärrkontroll, likadan och med samma symboler som man 
arbetat med strax innan i ett angränsande rum. När barnen då skulle bestämma vad symbolerna på fjärrkontrollen 
skulle representera var det en hel del tal om ”att bajsa”. Förskolläraren har läst en bit av sagan redan.                                                                                                          
Förskolläraren: ”Ska vi se vad den kan göra? Nej men det är samma fjärrkontroll som vi har!” Ser på Alma som 
ställt sig upp och visar med handen bredvid sig. ”Kom och sätt dig här”. Alma sätter sig ner bredvid 
förskolläraren.                                                                                                                                                   
Fredrik pekar mot boken: ”Det är mina.”                                                                                           
Förskolläraren: ”Kommer ni ihåg?” Lägger sin hand på Antons axel så att han sätter sig ner i soffan igen. ”Om 
man tryckte på stjärnan vad hände då?”                                                                                                             
Linus: ”Alla bajsar.”                                                                                                                            
Förskolläraren: ”Nej, men titta på bilden där, så kan man läsa texten” (pekar på boksidan). ”Och då började alla 
de såg omkring sig att”…                                                                                                                                    
Barn: ”Hoppa.”                                                                                                                                                     
Barn: ”Hoppa.” Alma börjar hoppa och studsa upp och ner i soffan.                                                                      
Förskolläraren: ”Och cirkeln då börjar alla att”…                                                                                             
Anton: ”Klappa.”                                                                                                                                                 
Barn: ”Klappa.” Alma och Fredrik börjar klappa händer.                                                                        
Fredrik:”X.”                                                                                                                                          
Förskolläraren: ”Nej men, nu titta nu läste jag ju fel. På hjärtat börjar alla klappa händer. Det är tur att man är 
fler som läser!”                                                                                                                                                   
Anton som har rullat sin fjärrkontroll till ett rör: ”Tut tuuut”.                                                                
Förskolläraren: ”Och när man tryckte på cirkeln börjar alla att”…                                                                
Anton: ”Dansa!” Samtidigt som han säger det börjar han dansa med hela överkroppen.                                   
Alma: ”X. Nicka.”                                                                                                                                                
Anton ser på Alma och säger bestämt: ”Dansa sa jag!”                                                                       
Förskolläraren: ”Dansa. Och när man trycker på kvadraten”…                                                                       
Fredrik: ”xxx.”                                                                                                                                      
Förskolläraren: ”så börjar alla att”…                                                                                                              
Anton: ”Nicka.” Börjar skaka huvudet fram och tillbaka. 

Elm Fristorp och Lindstrand skriver om två olika perspektiv på begreppet design, design för lärande 
och design i lärande (2012:60ff). Båda baserade på det multimodala perspektivet. Design för lärande 
handlar om hur vuxenvärlden iscensätter lärprocesser utifrån sina idéer om vad som ska ske och hur 
det ska gå till. Sagan som förskolläraren läser för barnen har koppling till fjärrkontroller och symboler. 
Genom att barnen vid ett tidigare tillfälle lekt med en sula som just då var en fjärrkontroll blev 
förskolläraren inspirerad att ge barnen fler perspektiv på vad en fjärrkontroll kan vara och vad 
symbolerna på den kan betyda. I sagan som pedagogen skrivit betyder kvadrat:nicka, stjärna:hoppa, 
hjärta:klappa händer och cirkel:dansa Tidigare denna dag har barnen fått klistra ihop en bild av 
kontrollen och dess symboler på en kraftigare kartong och de har skrivit vad som händer när man 
trycker på respektive knapp (vilket händelse 4 är en del av). Därefter har de praktiskt fått pröva sina 
kontroller tillsammans genom att en i taget trycka på sina knappar och berätta vad som ska ske – och 
dessutom till exempel ”dansa” precis som knapptryckaren sagt. Genom denna planering verkar 
förskolläraren ha tänkt sig att barnen ska få kunskap om hur symboler kan användas. Design i lärande 
handlar istället om hur barn väljer att reagera på de erbjudanden de möter i den pedagogiska miljön 
och hur de väljer att kommunicera sitt meningsskapande till andra. När förskolläraren läser sagan och 
vill få barnen att berätta vad som ska ske vid de olika knapptryckningarna kopplar Linus ihop 
symbolen stjärna med diskussionen om bajs tidigare. Förskolläraren uppmanar då barnen att titta på 
bilderna och läsa texten för att komma underfund med vad hon menar. Utifrån denna information 
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väljer Alma att uttrycka sin förståelse av begreppen hoppa och klappa händerna genom att göra 
begreppen med sin kropp. Även Fredrik klappar sina händer. Anton väljer att uttrycka sig både verbalt 
och kroppsligt om att dansa och nicka.            

Anna Palmer (2011:46) beskriver hur lärande inte bara sker intellektuellt utan som ett flytande förlopp 
i hela kroppen, något hon benämner som bodymind. När Alma, Fabian och Anton hör och tänker på 
begreppen hoppa, klappa händerna, dansa och nicka omformas deras tankar och upplevelser av 
begreppen till kroppsspråklig benämning av orden. I Antons fall uttrycker han sig dessutom parallellt 
genom det verbala språket. Palmer menar också att bodymind kan vara ett tankehjälpmedel när man 
ska planera lärandesituationer, för att få syn på hur barnen aktiveras. Utmanas både intellekt och 
kropp? Hur påverkar miljön och dess material den tänkande kroppen? Förskolläraren har under denna 
förmiddag planerat lärandesituationen så att både kropp och intellekt blir utmanade. Hon verkar ha en 
färdig plan för vad barnen ska lära sig, men släpper den emellanåt och följer barnens intressen och 
infall som dyker upp inspirerade av miljön och de möjligheter den erbjuder. 

Vi observerade att trots barnens utvidgade meningsskapande kring begreppen hoppa, dansa med flera, 
som de undersökte med hela kroppen så bekräftade inte förskolläraren dessa uttryck utan hade 
verbalspråkligt fokus. Detta handlingssätt är något som Hanna Thuresson (2013:94f) med sitt 
multimodala perspektiv lyfter fram i sin text, där hon menar att läroplanens fokus på träning av barns 
språk, lärande och identitet kan vara en orsak till beteendet. Något som i förlängningen kan hindra och 
begränsa barns användande av gester, miner och annan ickeverbal kommunikation. 

Agentiskt snitt 6.                                                                                                                                  
Förskolläraren, Fredrik, Alma, Linus och Anton sitter runt ett bord och samtalar. Linus har just berättat att det 
fanns en spindel som var svart under hans säng.                                                                                                   
Linus: ”Spindlar brukar vara svarta.”                                                                                                    
Förskolläraren: ”Ja det brukar de kanske. Fast finns det kanske spindlar i en annan färg?”                                
Linus: ”Nej!”                                                                                                                                              
Förskolläraren säger i frågande ton: ”Det finns inte det?”                                                                                    
Alma börjar då berätta om en krokodil med hål i magen som hon hade ramlat ner i när hon drömde.      /…./                                                                                                                                           
Förskolläraren: ”Jag tänkte bara säga att vet du vad Linus, vad vi kan göra sen? Vi kan gå in på datorn och 
söka. Vi kan skriva spindlar, eller vi kan skriva: Finns det spindlar som inte är svarta? Så får vi se om internet 
kan svara på det! Kanske finns det spindlar i en annan färg.”                                                                                      
Linus: ”Ja det kan det finnas, det kan finnas gröna spindlar!”                                                                 
Förskolläraren: ”Tror du det?”                                                                                                                           
Linus: ”Mmm.”                                                                                                                                                    
Anton: ”Mycket färger.” 

Detta är enda gången som tekniska hjälpmedel nämns under våra observationer. Under själva 
observationstillfället gick man inte iväg till datorn för att söka informationen. Elm Fristorp och 
Lindstrand (2012:84ff) skriver om hur datorns placering på avdelningen kommunicerar till barnen i 
vilken mån de har tillgång till och makt att använda sig av den i sitt meningsskapande. Vi tolkar det 
som att förskollärarens förslag om att gå in på datorn var något man i denna grupp brukade använda 
sig av när ett informationsbehov uppstod, men i och med att datorn inte befann sig i rummet så kom 
informationssökandet av sig. Författarna poängterar också att man egentligen aldrig kan veta vad i ett 
rum som kommer att användas som en resurs för lärande eftersom de val som deltagarna i en aktivitet 
gör är avgörande för vad som blir en resurs. Dessutom spelar det sociala sammanhanget och 
relationerna mellan deltagarna i aktiviteten också in i hur meningsskapandet utvecklar sig. 
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Diskussion  

Syftet med vår studie har varit att genom observation få svar på våra två forskningsfrågor:                             
Vilka meningsskapande literacy-aktiviteter sker i mötet mellan barn och pedagogisk miljö?                            
Vilka faktorer i den pedagogiska miljön påverkar barns meningsskapande med tanke på literacy?                                        
Vi var även nyfikna på i vilken utsträckning tekniska hjälpmedel används tillsammans med barn i 
förskolan.  

Våra resultat av studien tyder på att barns inre drivkraft och intresse är utgångspunkt för deras samspel 
och skapande av gemensam förståelse och mening i den pedagogiska miljön. Tillgängliga resurser, 
urval och mängd av material, förskollärarna/arbetslagets förhållningssätt och hur tid och aktiviteter är 
disponerade i förskolan är också av stor betydelse för literacy. 

Att det sker meningsskapande i mötet mellan barn och den pedagogiska miljön har bekräftats i 
analyserna vi gjort av observationerna på förskolan. Barnen, förskolläraren och miljön, med dess 
resurser såsom kartonger, riskakor, lampor och förskollärarens förhållningssätt, erbjöd många tillfällen 
för möten i meningsskapande. Dessutom fick vi syn på faktorer som påverkar barns möten med den 
pedagogiska miljön ur ett literacy-perspektiv, såsom tidsaspekten som kan vara ett hinder för barns 
meningsskapande i en i övrigt inspirerande och bekräftande miljö. Angående i vilken utsträckning 
tekniska hjälpmedel användes fick vi i observationen av agentiskt snitt 5 se hur en saga som skrivits 
om de närvarande barnen användes. Sagan innehöll digitala bilder på barnen och text skriven på en 
dator. Denna saga hade lästs tillsammans med barnen vid flera tillfällen. Dessutom nämndes tekniska 
hjälpmedel vid ett annat observationstillfälle, i agentiskt snitt 6. Vi kan konstatera att förskolan 
använde tekniska hjälpmedel, men att dessa i stort sett var frånvarande under våra observationer.  

Vi har valt att dela upp den kommande resultatdiskussionen utifrån de aspekter som känts viktiga för 
oss under vår forskning, vilka vi tagit upp tidigare i texten och som gett oss förutsättningar att skapa 
en bredare bild av barns meningsskapande kring literacy. Våra resultat kommer därför diskuteras 
utifrån: Formuleringsarenan, Läroplanen, Makt, Det kompetenta barnet, Stratifiering och Sambandet 
mellan pedagogisk miljö och literacy. Kapitlet avslutas med att vi diskuterar resultatet i förhållande till 
Vårt eget meningsskapande i ämnet. 

Resultatdiskussion  
Med diskussionen ovan som underlag kommer vi här att redovisa de resultat vi identifierat under 
studiens gång. 

Formuleringsarenan                                                                                       

Det som blir intressant är vad som påverkade barnens möten med den pedagogiska miljön. Vi anser att 
förskolläraren var mycket lyhörd för barnens tankar och funderingar och hade väl förberedda 
samlingar och aktiviteter. Hon tydliggjorde i sitt samspel med barnen att det finns flera sätt att se på 
saker och ting. Med andra ord kunde vi tydligt se sambandet mellan formuleringsarenan, läroplanen, 
och hur verksamheten i en förskola fungerar i verklighetens realiseringsarena. Läroplanen framhåller 
att förskolan ska vara en både trygg och utmanande miljö som lockar till lek och utforskande (Lpfö 98 
reviderad 2010:6). Trots detta måste man vara medveten om den makt förskolläraren har i förhållande 
till barnen. Vi frågar oss vilken yttre påverkan som finns som inte syns i stunden. Schmidt och 
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Gustavsson (2011:40ff) menar att styrdokumenten från Skolverket och Skolinspektionens rapporter 
ger direktiv för hur vi ska förhålla oss till det individuella barnet och till att ge alla en likvärdig 
utbildning. Begrepp och klassificeringar blir ramverk som begränsar och formar vårt tänkande; de styr 
mer eller mindre omedvetet våra tankar och handlingar - men att vi styr själva genom att förkroppsliga 
och använda dem (Dahlberg et al 2001:49). Precis som vi skrev i inledningskapitlet blir 
styrdokumenten och hur arbetslaget förhåller sig till dessa en del av förskolans miljö. Förskolläraren 
arbetade temainriktat tillsammans med barnen i sin grupp, något som framhålls som en bra 
arbetsmetod i läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010:7). Planeringen av gruppens skapandestunder och 
andra aktiviteter följde temat ”Barnen och staden” men förskolläraren var ändå lyhörd för vad barnen 
uttryckte intresse för under de gemensamma aktiviteterna. Paradoxalt nog krockar läroplanens 
intentioner om ett tema skapat utifrån barnens intresse med andra fenomen som barnen blir 
intresserade av i stunden. Medan barnen väntar på att den planerade skapandestunden skulle starta 
började de utforska begreppet hustak, som vi beskriver i agentiskt snitt 1. I detta fall fokuseras det 
temainriktade arbetssättet som läroplanen förordar framför barnens egen dialog och meningsskapande 
kring hustak. Detta är inte på något sätt fel, men det är viktigt att som förskollärare ändå vara 
medveten om de läroprocesser som barnen skapar tillsammans medan vuxna förbereder för nästa 
planerade aktivitet. Det är kanske i de läroprocesserna förskolläraren sedan ska fortsätta arbetet. 

Läroplanen                                                                                                      

När vi ser på våra observationer och analyserna av dessa menar vi att den verksamhet vi fick ta del av 
gav barnen möjligheter att tillsammans skapa en gemensam mening och kunskap ur ett literacy-
perspektiv om de fenomen de mötte i verksamheten och som de blev intresserade av. Verksamheten 
följde som vi ska exemplifiera läroplanens intentioner angående barns meningsskapande.  

I agentiskt snitt 1 får barnen chans att nyansera betydelsen av vad ett hustak är. Även om 
förskolläraren inte utvecklar detta tillsammans med barnen så bekräftar hon vad de gör och säger. 
Genom det material hon lagt fram till den planerade skapandestunden ges barnen tillfälle till 
utforskande av sin omvärld. I agentiskt snitt 4 ges Linus chansen att verkligen undersöka limmets 
egenskaper och innebörd. Förskolläraren har fullt upp med de olika barnen, men när hon får chansen 
är hon lyhörd för Linus behov och kommentarer. Detta är två exempel på hur man i verksamheten 
arbetade med det strävansmål som handlar om att ge varje barn nya innebörder och nyanser i begrepp, 
samt att synliggöra samband som leder till nya sätt att förstå omvärlden (Lpfö 98 reviderad 2010:10). 
Även agentiskt snitt 2 ger tillfälle till nyanseringar av begreppet cirkel. Denna gång utvecklar 
förskolläraren utforskandet tillsammans med barnen och därigenom skapas i den gemensamma 
diskussionen tillfälle för barnen att lyssna, reflektera och argumentera för sin sak (Lpfö 98 reviderad 
2010:10). Förskolläraren lyfter också fram att man kan och får ha olika åsikter. I agentiskt snitt 5 har 
förskolläraren utifrån barnens tidigare uttryckta intresse skrivit en saga om dem som bland annat 
handlar om symboler och vad de kan betyda. Dessutom bjuder hon in barnen att läsa i boken 
tillsammans med henne genom att se på bilderna och texten tillsammans. Här menar vi att 
förskolläraren i planeringen och genomförande av sagostunden med barnen strävar mot att ge barnen 
förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt att skapa en vidare förståelse för symboler och 
hur de kan användas kommunikativt (Lpfö 98, reviderad 2010:10)  

Hur mycket tekniska hjälpmedel används tillsammans med barnen vet vi inte men digitalkamera och 
datorer fanns på förskolan. I läroplanen framhålls att barn ska få chans att utveckla intresse och 
kännedom om olika media och praktiskt använda dessa i till exempel dokumentationer (Lpfö 98 
reviderad 2010:10f). Under våra observationer såg vi huvudsakligen att man använde digitala bilder 
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som illustration till sagor och som dokumentation av händelser som gruppen varit involverade i 
tillsammans. Bilderna blev på detta sätt en del av de gemensamma diskussionerna. Under 
skapandestunderna användes olika material såsom kartong, papper, korkar, paljetter, snören, pennor 
och lim för att den ena gången bygga broar och den andra gången konstruera fjärrkontroller. Mycket 
av det som skrivs i läroplanen om barns kommunikation och skapande såg vi därmed i realiteten (Lpfö 
98, reviderad 2010:7). 

Makt                                                                                                                           

Schmidt och Gustavsson (2011:40ff) skriver hur maktfrågan blir synlig då man ser på literacy ur en 
global synvinkel. Ett exempel på detta är Sydafrikas utbildningspolicy som bestämt att engelska ska 
vara den dominerande normen och där barn får sin läs- och skrivundervisning på ett språk de antingen 
inte förstår eller har som andraspråk. Författarna drar en parallell till vårt system där styrdokument och 
rapporter skrivs, men inte blir förankrade i landets förskolor. Dahlberg et al (2001:190) hävdar att det 
finns en klyfta mellan formuleringsarenan, där pedagogiska idéer formas till läroplaner och så vidare 
och realiseringsarenan där dessa idéer faktiskt praktiseras. Assarson (2009:17) menar att 
globaliseringstanken om den flexibla människan omsätts i lärarrollen där lärarna införlivar dominanta 
samhälleliga förväntningar och gör dem till sina egna. Med en medvetenhet om de maktförhållanden 
som pedagoger utsätts för kan detta vara till stöd i yrkesutövningen och förhoppningsvis ge en distans 
som underlättar möjligheten att hantera komplexiteten i förskolan. Vi tolkar det på lokal nivå som att 
läroplanens intentioner om temainriktat arbete ger förskolläraren makt att fokusera på just detta och att 
hon därför kan välja bort att fokusera på barnens meningsskapande utifrån ett literacy-perspektiv kring 
vad hustak är. Men man kan också se det som att det snarare handlar om att tiden inte riktigt räcker till 
åt både planerade aktiviteter och spontana undersökningar av den pedagogiska miljön. Till exempel att 
lunchen serveras vid en viss tid som inte går att ändra eftersom dagliga rutiner och personalens raster 
inte skulle fungera som förväntat då. 

Hur är det med förskollärares egenanalys? Att vara självkritisk och nytänkande kräver mycket av den 
enskilda personen. Men detta är ett måste, anser vi, då vi tolkar barns agerande och literacy-aktiviteter 
utifrån de perspektiv vi valt. Det kan vara överväldigande att gå från ett synsätt där man projicerar 
ansvar på andra diffusa personer utanför och ovanför en själv, till exempel politiker och tjänstemän i 
samhälleliga strukturer, till att se ansvar som en inneboende del av odefinierad kollektiv 
maktproduktion som vi alla är delaktiga i (Lenz Taguchi 2012:36). Huruvida förskollärarens makt 
förstärkte eller förminskade möjligheter för meningsskapande i de literacy-snitt vi valt att analysera är 
svårt att säga. Hon hade noga planerade aktiviteter för ett specifikt ändamål både i samlingarna och i 
de skapande aktiviteterna. Vi vet att hon baserat sin planering på det barnen utforskat tidigare samt att 
de på förskoleenheten där hon arbetar hade ett tema vilket hon ville få med i aktiviteten. Graden av 
stratifiering kan vara både på gott och ont. Vi tolkar det som att andra resurser och platser för 
skapande kunde gett ett annat resultat. Men vi anser att hennes öppna förhållningssätt och vilja att 
lyssna på barnen hade stor inverkan på meningsskapandets process. Trots att hon hade ett syfte/mål 
med aktiviteterna utifrån ett literacy-perspektiv, mottogs aldrig det barnen skapade eller sa som fel 
utan förvaltades väl. Hon upprepade det de sa, tittade på dem och med teckensystem såsom gester och 
miner bekräftade hon dem. Vi tolkar pedagogen som varande i en diskurs som tror på det kompetenta 
barnet.  
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Det kompetenta barnet                                                                                    

Vi anser att genom valet av ett multimodalt och konstruktionistiskt perspektiv i vår studie blev det 
lättare för oss att få syn på barnens kompetens. Multimodalitet handlar ju som Thuresson (2013:10f) 
beskriver det om ett socialt samspel mellan människor där det verbala språket tillsammans med många 
andra meningsbärande resurser som blickar, gester, rumslig placering, miljön och tillgängligt material 
ger de närvarande personerna chans att utbyta sina symboliska tolkningar av det man just varit med 
om. Barnen visar sig i vår mening besitta inre krafter för sitt utforskande. De utnyttjar resurser som 
finns till hands för att omskapa kunskap till sin egen. Resurserna för barnens literacy-aktiviteter var 
bland annat klister, former, symboler, lappar med siffror och bilder på väggen, varandra, 
förskolläraren, leksaker och rummet. Kraften att omskapa ny kunskap var så stark att barnen ofta 
gjorde något helt annat än vad pedagogen hade i åtanke. Barnen och förskolläraren förde en ständig 
dialog med varandra, både verbalt och kroppsligt, om vad de upplevde och skapade därigenom 
gemensam förståelse. Nordin-Hultman (2006:39f) beskriver konstruktionism som ett möte mellan 
individer som förhandlar, diskuterar och modifierar vad de händelser de är med om betyder nu, med en 
vetskap om att dessa kan omförhandlas till något helt annat senare. 

Stratifiering                                                                                                 

Typiskt för många förskolor i Sverige är att vissa aktiviteter är lokaliserade till specifika platser. Man 
äter i matsalen, läser böcker i biblioteket, räknar i matematikhörnan och så vidare, något som vi anser 
motverkar multimodalt lärande. Varför det blev just de lokaler som användes i våra observationer vet 
vi inte. Detta kan ha varit en organisationsfråga som pedagogen inte styrde över. Återigen ser vi 
stratifieringens påverkan. Måste ateljén bokas? Var personal sjuka vilket påverkade dagens aktiviteter? 
Det vet vi inte heller. Men vi tror med all sannolikhet att om de tillbringat den andra skapandestunden 
i ateljén hade det funnits fler resurser att utforska med, vilket hade gynnat den meningsskapande 
processen. Änggård (2005:8) menar att bilder alltid kan skapas, men att platsens fysiska utformning 
och placering i förskolan skiljer sig åt och därigenom skapas olika möjligheter för barnens agerande 
och meningsskapande. Även tiden var planerad i det här fallet. Assarson (2009:123) hävdar att tidens 
användning i olika rumsliga sammanhang inte är okontroversiell eller fri från intressekonflikter och 
makt. Halldén (2007:90) skriver om rumsdiskurser och hur platsen, i vårt fall förskolan, inte bara har 
en fysisk dimension utan också är ett symboliskt rum. En plats blir till genom att den laddas med 
symbolisk mening av en grupp människor. Den får mening och blir därmed viktig. Kan detta ha haft 
betydelse för förutsättningarna för barnens meningsskapande? Vi tyckte oss se en stramhet i det att 
barnen satt i matsalen för sin skapandestund. Ateljén hade - tyckte vi - just denna symboliska mening 
vilket vi anser saknades i matsalen. Barsotti (1997:34) skriver om just ateljéns betydelse och hur den 
är en plats för barn att arbeta med alla de symboliska språken i. Den är också en plats för vuxna att 
förstå barns lärprocesser i. Å andra sidan var avskildheten säkert av stor vikt. Att kunna arbeta ostört 
har ett stort värde, anser vi. Tiden då observationen skulle genomföras var planerad sedan tidigare och 
kan i detta fall vara just en sådan intressekonflikt som Assarson (2009:123) tar upp. Tiden orsakade 
kanske valet av plats vilket resulterade i valet av den, i vårt tycke, strama matsalen. Tidsinrutningen av 
förskolans aktiviteter har en avgörande inverkan på det vi observerar i agentiskt snitt 6. Under 
samlingen föreslår förskolläraren att man ska söka information om spindlars färg på internet, men 
ingen dator fanns tillgänglig. Förskolläraren bekräftar visserligen barnens utforskande av spindlar men 
eftersom hon har en annan plan för vad som ska ske efter samlingen, och begränsad tid för att utföra 
det hon planerat, följer hon inte upp barnens intresse för spindlar direkt. Nordin-Hultman (2006:92) 
utgår från Michel Foucalts tankegångar om hur inrutningen av tid och rum används som en viktig 
styrningsform i sociala och pedagogiska praktiker. Inplanerade aktiviteter och rutiner gör, menar hon, 
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att barnen får mycket litet inflytande över tid, rum och aktiviteter samtidigt som detta kräver mycket 
anpassning från barnens sida (2006:107). 

Sambandet mellan pedagogisk miljö och literacy 

Vi har sett hur det enskilda barnet har en inre drivkraft att vilja förstå och skapa mening med de 
resurser som finns tillgängliga. Just resurserna har en stor betydelse för resultatet av detta 
meningsskapande, liksom stratifieringen av verksamheten. Vi tycker oss se svaret på vår fråga: Vilka 
meningsskapande literacy-aktiviteter sker i mötet mellan barn och pedagogisk miljö? i det vi nämnt 
ovan. Det Änggård (2005:7f) skriver om förskolans fysiska miljös utformande, vilka och mängden 
material som finns tillgängliga, organisationen kring aktiviteter samt tiden barnen får använda fritt har 
en avgörande betydelse för barnens möjlighet till meningsskapande överensstämmer med det vi sett i 
våra observationer. Även Nordin-Hultman (2006:12f) beskriver hur hon i sin forskning av förskolor i 
England och Sverige kunde se skillnad i miljöns utformning och hur det påverkade meningsskapandet. 
Svaret på vår andra fråga: Vilka faktorer i den pedagogiska miljön påverkar barns meningsskapande 
med tanke på literacy? påverkas av svaret på vår första fråga. Resultaten och svaren på våra frågor 
påverkar alltså varandra. Att meningsskapande sker ser vi i våra analyser av observationerna men vi 
ser även vilken stor påverkan miljön och dess planering och upplägg har. Här vill vi också betona hur 
vi sett det lilla barnets, 2,5-3 år, förmåga till meningsskapande även med begränsade resurser. Vi har 
sett hur viljan till lärande och meningsskapande tar stor plats om barnet ges tid och tillåtelse för 
utforskandet. Vi såg det som Elfström et al (2008:32) skriver, att varje barns väg till kunskap är unik, 
precis som varje barn är unikt. Som då Moa lyfter pappret med limstiftet och utbrister glädje över en 
ny upptäckt hon gjort genom att sitta bredvid Linus under en skapandestund. Linus upptäckter 
smittade av sig på Moa som i och med detta startade ett eget forskande kring lim, som hon i 
förlängningen kommer att dela med sig av! 

Vi kunde under våra observationer se att den pedagogiska miljön inspirerade barnen till gemensamt 
utforskande av begrepp såsom cirkel och hustak. Dessutom observerade vi Linus mer individuella 
utforskande av limmets egenskaper som smittade av sig på andra. Moa kunde i förskolemiljön genom 
lek fortsätta sitt intertextuella utforskandet av sagan om Madicken som hon hade påbörjat hemma. 
Förskolläraren vi observerade tillsammans med barnen var lyhörd för barnens utforskande och 
utvidgade deras meningsskapande genom sin bekräftande och samtidigt nyfikna dialog med barnen. 
Ett förhållningssätt som beskrivs i läroplanen: ”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 
möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (Lpfö 
98 reviderad 2010:6) 

När, var, hur spelar roll för meningsskapandet. Vi förstår hur vikten av observationen av både barn 
och verksamhet blir avgörande för hur kvaliteten blir. Hillevi Lenz Taguchi (2012:18) betonar detta 
och menar att pedagogisk dokumentation är ett nödvändigt arbetsverktyg både för den djupgående 
processen och för att göra barns lärande synligt. 

Vårt eget meningsskapande  

Ett viktigt resultat av den här studien är vårt eget meningsskapande och fördjupade förståelse av 
begreppen vi använt i studien. Precis som Kress (1997:8ff) beskriver kan vi inte förstå barnets väg till 
den textade skriften om vi inte förstår principerna av deras meningsskapande. Det vi lärt oss är vikten 
av att observera barnet i aktiviteten och analysera vad som verkligen sker. Stannar vi inte upp och gör 
detta förloras all den kunskap om sig själva som barnen ger oss via sina handlingar och sitt skapande. 
För detta krävs tid och det leder tankarna till stratifieringen av förskolan. Vi anser att den har stor 
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betydelse för kvaliteten på verksamheten. Vi tar med oss dessa kunskaper och kommer att låta dessa 
påverka vår egen kunskapsresa gällande vårt yrke och det ansvar vi har, och kommer att ha, för barn 
och de miljöer vi driver verksamhet i. Vi tycker oss under studien ha fått syn på hur barnen och 
förskolläraren kommunicerat med varandra genom tal, gester, blickar, positioneringar, bilder och text 
för att skapa mening i de gemensamma aktiviteterna och har utifrån våra litteraturstudier kunnat tolka 
detta som literacy-aktiviteter (Schmidt & Gustavsson 2011:39). Åberg och Lenz Taguchi (2005:92) 
betonar att förskollärarens lust och lärande är minst lika viktigt som barnens. För att som aktiv 
förskollärare under lång tid orka detta uppdrag behöver vi befinna oss i ”ett livslångt lärande”.   

 

Slutsatser                                                                                                                   

Även om vi parallellt med våra studier är yrkesverksamma inom förskolan drar vi våra slutsatser 
utifrån det forskarperspektiv vi intagit under studien. 

Vi har i vår studie fått syn på olika meningsskapande literacy-aktiviteter i mötet mellan barn och 
pedagogisk miljö. Utifrån våra analyser av de agentiska snitten och efterföljande diskussion tolkar vi 
det som att barns meningsskapande sker utifrån inre drivkrafter, intresse, förmåga att använda vad som 
finns tillhands och att barn är kompetenta. Angående vilka faktorer i den pedagogiska miljön som 
påverkar barn med tanke på literacy så vill vi särskilt lyfta fram: Den fysiska miljön och dess tillgång 
på material, förskollärarnas/arbetslagets förhållningssätt samt hur tiden disponeras. Dessutom 
tillkommer yttre faktorer såsom lagar och styrdokument. Slutligen krävs en medvetenhet om den makt 
vuxna har gentemot barn och även om hur rutiner och traditioner påverkar både barn och vuxna. 

Miljön ger olika förutsättningar och möjligheter för barns meningsskapande. Ibland påverkas barnen 
på ett annat sätt än förväntat, då är det viktigt, anser vi, att observera och analysera det 
meningsskapande som faktiskt sker och möta barnens behov. Utifrån vår empiri menar vi att om vi 
använt oss av våra observationer i studien för att istället göra pedagogisk dokumentation med ett 
multimodalt och konstruktionistiskt perspektiv hade det varit ett bra hjälpmedel för att få syn på barns 
kommunikation och hur den utmynnar i gemensamt meningsskapande. Vi anser att pedagogisk 
dokumentation, precis som läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010:14) skriver fram, kan synliggöra hur 
barn utforskar den gemensamma pedagogiska miljön och vad de upplever som intressant, roligt och 
meningsfullt. Vi menar att först när förskollärare får syn på vad som sker i verksamheten kan en 
kvalitativ verksamhet skapas utifrån olika barns behov.  

Hur barns meningsskapande i samspel med den pedagogiska miljön, som vi genom våra 
litteraturstudier blivit medvetna om och fått bekräftade genom våra observationer, kommer att påverka 
dessa barns literacy senare i livet är dock något som vi genom denna studie inte fått mer kunskap om. 
Till detta krävs en annan långsiktig forskning. 

Vidare forskning 
Våra observationer var i stort sett endast av planerade aktiviteter. Vi funderar över det Änggård skriver 
att man i viss mån ska lämna barnen i fred i sitt bildskapande då de annars skulle förlora en frizon i en 
värld som blir alltmer vuxenkontrollerad (2005:207). Visserligen menar hon att vuxenstyrda aktiviteter 
har sitt värde i att lära sig olika genrer, vilket vi håller med om (2005:206).  Här tänker vi att det skulle 
varit intressant att göra studier av fritt skapande och vad som där händer i mötet mellan barn och miljö 
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ur ett literacy-perspektiv. Att sedan jämföra dessa med de lärarstyrda vore spännande. Vad är 
skillnaden om en sådan finns?  

Uppfattningen vi fått genom den litteratur och forskning vi tagit del av är att det fortfarande finns 
behov av studier på det lilla barnet, 1 till 3 år, och deras meningsskapande process i förhållande till 
literacy. Det finns småskaliga studier om framförallt barn från 5-årsåldern och äldre, och sambandet 
mellan literacy och teknologi. Cathy Burnett har gjort en sammanställning av dessa, hon hävdar att det 
finns ett behov av ytterligare forskning utifrån ett brett perspektiv på literacy som till exempel 
sambandet mellan lek och skapande aktiviteter, bilder, literacy-händelser i hemmet och i förskolan 
(2010:247ff). Hennes tankar speglar det vi upplever, och vi vill poängtera att literacy-forskning bör 
göras på barn mellan 1 och 3 år, med en uppföljande forskningsinsats när dessa barn så småningom 
nått skolåldern. 
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     Bilagor 

 Bilaga 1  
 
Kajsa Lindblom mobilnummer, mailadress.                                                                                          
Helén Otterdahl Baker mobilnummer, mailadress.                               
Handledare Susanne Kjällander, mailadress. 
 
 
Informationsbrev och fullmakt. 
Vi är två förskollärarstudenter som ska skriva vår C–uppsats inom språkområdet 
Literacy.  
Vi vill genom filmad observation studera om/hur barn använder förskolans 
pedagogiska miljö för sitt meningsskapande av det skrivna språket.                                       
Syftet med detta är att få svar på våra två frågor: 
Vilka meningsskapande literacy-aktiviteter sker i mötet mellan barn och 
pedagogisk miljö?     
Vilka faktorer i den pedagogiska miljön påverkar barns meningsskapande med 
tanke på literacy?                                         
  
Resultatredovisning, etik och sekretess. 
Studiens resultat kommer att dokumenteras i en uppsats samt redovisas på 
seminarier. All resultatredovisning sker i textform. Alla namn, personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att 
behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204). Läs mer på 
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm. Alla dokument, originalfilmer och 
arbetskopior kommer att förvaras oåtkomliga för obehöriga. Endast vi har 
tillgång till detta material. Projektet genomförs helt i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning. Läs mer på 
www.codex.vr.se 
 
 
 
 
 
Stockholms universitet Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm 
Besöksadress: Frescati Hagväg 24, 20 & 16B www.buv.su.se 
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Bilaga 2 
 

Medverkan  
Medverkan i studien är helt frivillig och deltagarna kan när som helst välja att 
avbryta sin medverkan.  
 
Denna fullmakt ger oss, efter ert medgivande, tillstånd att dokumentera 
situationer där du/ditt barn medverkar. Materialet kommer endast att användas 
av oss och endast i vår uppsats. 
 
 
 

Jag/mitt barn – namn: ……………………………………………………      
vill medverka i studien och tillåter att det dokumenterade materialet används 
i studien. 
 

 

Jag/mitt barn – namn:………………………………………………………   
vill inte medverka i studien. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


