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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om barnens utforskande kring literacy och teckenskapande frågor. Den är baserad på 

observationer av barn mellan 2 och 3 år på en kommunal förskola. Miljö, material, samspel med andra och 

pedagogiska strategier granskades för denna studie. Under undersökningens genomgång observerades planerade 

aktiviteter samt frilekstunder. Fokusfrågorna för denna studie var: hur skapar barn mening av skriftliga tecken? 

Vilka pedagogiska strategier för att stödja barnens teckenutforskande finns? Läroplanen (Skolverket 2010, s. 12) 

beskriver att barnen ska kunna ”utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner” och ” utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa”.  

Undersökningen genomfördes med kvalitativ metod genom observationer, anteckningar, bilder och 

ljudinspelningar. Projektet som barnen deltog i och som är grunden till denna studie handlade om bokstäver. 

Aktiviteter som presenteras senare skedde både i ute – och innemiljö. Sedan analyserades de med stöd av ett 

sociosemiotiskt perspektiv, konstruktionism och några referenser till sociokulturella begrepp. 

Utifrån resultaten kom jag fram till att en materialrik miljö lockar barnen till att utforska på ett lustfullt sätt. 

Pedagogernas kritiska tänkande kring sina strategier är också villkor för att stödja meningsskapande. 

Engagemang, genuin nyfikenhet och kreativitet hos pedagogerna hjälper barnen i sina läroprocesser och 

möjliggör teckenutforskning. Samspel med andra, material och miljö är nyckelpunkter till barns förståelse av 

literacy. 
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Förord 
Jag heter Nelly Castets, kommer ursprungligen från Frankrike och har alltid varit språk- och skrivintresserad. 

Det föll sig därför naturligt att jag skulle skriva om språkutveckling hos förskolebarn. Barns kreativitet och 

lärförmågor har jag alltid tyckt vara fascinerande. Min egen bakgrund inom konst och språk gör att jag delar 

intressen och kanske t.o.m. lärostrategier med barnen. När jag flyttade från Frankrike och började studera till 

förskollärare i Sverige anade jag inte hur lång resan skulle bli och vilka fantastiska upplevelser jag skulle få i 

mitt framtida yrke.  

Jag känner mig stolt och berikad av alla människor som jag har träffat under studiegången. Dock har inte resan 

varit lätt. Som invandrare, i början utan det svenska språket, fick jag lära mig otroligt mycket på en relativ kort 

tid. Detta hade inte varit möjligt utan ett stort stöd från både min familj som är kvar i Frankrike och de som jag 

kallar min ”hjärtfamilj i Sverige”: Åsa, Karsten, Rebecka, Linnea, Anna, Nataliya och i stort sätt hela Husberg - 

Mattsson klanen. Jag vill tacka er alla för alla gånger ni trodde på mig när inte ens jag gjorde det. Tack till alla 

inspirerande lärare och föreläsare som visade mig hur spännande lärandet kan vara och som skakade om mina 

tankar! Tack till bl.a. Torgun Finnset, Carina Fast, Hillevi Lenz-Taguchi och Kristina Pewe som inte bara lärde 

mig mycket utan utvecklade mig som person och blivande pedagog.  

     Merci,  

 

    Nell Castets. 
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Inledning 

Jag flyttade till Sverige för sju år sedan för att få en nystart i mitt liv. Min önskan att arbeta som lärare på ett 

kreativt och meningsfullt sätt hjälpte mig att fatta beslutet att lämna mitt land för en utbildning där barnsyn och 

värdegrunder bättre passade mina egna. Jag talar flera språk och att lära mig svenska var en spännande utmaning. 

Hela processen var ett äventyr: det gällde nu inte att lära sig ett främmande språk rent teoretiskt såsom under min 

skolgång utan mina språkkunskaper skulle nu komma till nytta och krävas i mitt vardagliga liv. Frustration över 

att inte förstå eller att inte kunna uttrycka mig fullt ut motiverade mig att arbeta hårt och att snabbt försöka 

utveckla mitt språk. Det var mitt i denna process som jag började relatera mina egna erfarenheter från då jag 

först lärde mig att skriva mitt modersmål till barnens sätt att utforska tecken. Att lära sig ett nytt språk som 

vuxen kan underlättas genom att läsa om hur det är uppbyggd, exempelvis i en grammatikbok. Men hur går det 

till när man håller på att lära sig läsa och skriva samtidigt som man lär sig själva språket? Hur utforskar barn de 

olika tecken som är byggstenarna i det skriftliga språket? Bilder, texter och tecken finns ju överallt! Jag blev 

fascinerad över barnens förmåga att skapa mening i alla dessa tecken, trots att de ännu inte kan läsa eller skriva. 

Min egen resa för att skapa mening i min nya omgivning motiverade mig att utforska barns strategier för att 

”teckna” och utveckla sin förståelse av skriftspråket och literacy. 

Via tekniken och nutida kommunikationsmedier, bombarderar konsumtionssamhället människor med symboler, 

texter och information. Redan från tidig ålder är barnen i kontakt med tecken. I allt från leksaker till tv, datorer 

eller sina föräldrars smartphones kan barnen inte undgå att möta olika sorts tecken- och skriftspråk. Vem har inte 

sett hur barn ibland kan använda sig av en smartphone eller en lärplatta helt utan att någon vuxen visat hur man 

gör? Barns sätt att undersöka ikonografiska symboler och nya kommunikationsmedier skapar en tidig bekantskap 

med det skriftliga språket och dess koder. Hur kan man som pedagog använda sig av pedagogiska redskap, 

alternativa material och barnens egna erfarenheter för att utmana dem kring meningsskapande och literacy?  

Med tiden har läroplaner och pedagogiska förhållningssätt förändrats drastiskt över hela världen. Från Platos 

teorier där kunskaper uppfattades som medfödda, till behaviorismens betingande metoder för att framkalla 

önskade respons och beteenden har nu synsättet på lärandet utvecklats till att barnen anses aktiva i processen 

(Phillips & Soltis 2004, ss. 27-31). Allt fler verksamheter arbetar nuförtiden med att utmana och engagera barnen 

i projektarbete som gynnar kunskapsproduktion (Lenz-Taguchi 2012, s. 17). Från en passiv roll i 

kunskapskonstruktionen har barnen blivit huvudaktörer på samma sätt som pedagogerna, miljön och material. 

Åberg och Lenz-Taguchi (2005, s. 123) bygger sina teorier på att barnen lär sig bäst om de är nyfikna, delaktiga 

och fantasifulla. Kreativitet och fantasi ses som en del av lärandeprocessen eftersom de möjliggör en 

kombination av gamla kunskaper och nya upplevelser. Människor använder sig av en mångfald av tecken, 

kroppsuttryck och andra resurser för att kommunicera med varandra. I relation till sociala -, biologiska – och 

kulturella faktorer påverkas vårt sätt att skapa tecken (Selander & Kress 2010, ss. 26-27). Vad händer om man 

inte delar normer, kultur eller språk? Hur kommunicerar människor som inte känner till dessa koder eller som 

håller på att lära sig språket? Kommunikativa strategier utvecklas ofta utifrån de resurser och redskap som finns 

till hands: att illustrera med kroppstecken det man vill, att härma, att rita eller visa en bild kan vara några 



2 

 

exempel på hur människor löser kommunikationsproblem när språket är begränsat. Alternativa 

kommunikationsmedel uppfattas som stöd och kan därmed användas till att fånga upp barnens intresse för att 

lättare kommunicera och sätta igång tankar och frågor (Selander & Kress 2010, ss. 103-105). 

Bakgrund 
I boken Lyssnandets pedagogik (Åberg & Lenz-Taguchi, 2005) beskrivs hur pedagoger utvecklar projektarbete 

tillsammans med barnen. Åberg och Lenz-Taguchi lyfter fram vikten av pedagogisk dokumentation av 

utforskandet. Barnens intressen tas till vara och deras frågor används som grundstenar i projektet.  

Läroplanen (Skolverket 2010, s. 10) definierar mål kring normer och värden: förskolan ska sträva efter ett 

empatiskt och demokratiskt sätt att tänka. Detta gäller både för barnen och pedagoger. Att ta hänsyn till barnens 

kunskaper och frågor är ett av många sätt att utveckla en etisk pedagogik . I utforskningsprocesser får barnen 

möjlighet att diskutera, reflektera, ställa frågor, beskriva, lyssna på andra, spegla sina och andras tankar eller 

teorier och att förstå att det finns olika sätt att tänka kring ett och samma ämne (Åberg & Lenz-Taguchi 2005, s. 

95). På detta sätt uppmuntrar pedagogerna barnen att utveckla respekt för andras tankesätt och förståelse för 

samarbetets effektivitet (2005, s. 107). Åberg och Lenz-Taguchi betonar hur material och miljö påverkar barnens 

lärande och hur de kan utgöra kraftfulla pedagogiska verktyg. De beskriver en meningsfull miljö som ”en 

verkstad fylld av möjligheter” (2005, s. 29). Demokratiskt och kreativt tänkande kommer vara viktiga aspekter i 

denna uppsats i. o. m. att barnens meningskapande påverkas av pedagogiska förutsättningar i form av inflytandes 

och delkatighets möjligheter. I projektarbetet tjänar dessa aspekter som en väg till barnens teckenutforskning och 

meningsskapande (Wehner-Godée 2011, ss. 122-123).  

Att skapa mening utifrån begrepp och omvärld är en del av barns vardagliga lärande. Fast (2007, s. 31) beskriver 

literacy som en samling förmågor som tillåter barn att skapa mening av diverse tecken i deras omgivning. 

Livsstil och kommunikationsmedel har förändrats snabbt i västvärlden. Nuförtiden är barns omgivning 

översållad med tecken, logotyper, bokstäver, ljud och färger. De lär sig gradvis att tolka dem och att själva skapa 

tecken. Barnen utvecklar dagligen sina förmågor till meningsskapande i relation till sin sociokulturella miljö. 

Kress begreppsanvändning har visat sig meningsfull för denna undersökning eftersom den tydliggjorde hur 

barnen utvecklar symboliska strategier för att skriftligt uttrycka sig. Kress bok (1997, s. 12) präglas av ett 

sociosemiotiskt synsätt dvs. att han refererar till kommunikation som ett system där meningsskapare använder 

sig av multimodala tecken (också kallade ”det betecknande” eller ”signifier”) för att förmedla sina tankar (”det 

betecknade”, ”signified”). Med andra ord sker kommunikation genom ett val av de tecken (t.ex. tal, skrift, ljud, 

material, bild, kroppsspråk, osv.) som bäst uttrycker en konceptuell idé. Enligt Kress är form och mening 

ihopkopplade och barn utvecklar tidigt strategier för att kunna kommunicera med varandra: genom denna 

process skapar de tecken på sitt eget sätt. Ett problem är att läsandets och skrivandets höga status suddar bort alla 

andra sätt att ”meningsskapa”. I följande studie redovisas hur barn upplever bokstäver på olika sätt och via 

multimodala medier. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att få kunskaper om hur samspel, miljö, material och pedagogiska strategier påverkar 

barnens sätt att undersöka tecken och literacy. Jag har valt två övergripande frågor som fokuspunkter i studien: 

• På vilket sätt skapar barnen mening av skriftliga tecken? 

• Hur kan pedagoger stödja utforskandet och bygga vidare på barnens egna erfarenheter om skriftliga tecken? 

Tidigare forskning 

En forskning med stor betydelse för denna studie är Fasts doktorsavhandling Sju barn lär sig att skriva. Fast 

presenterar barns meningsskapande av skriftliga tecken som en löpande process som inte begränsas till 

förskolans arena. Genom att följa flera barn från olika sociala miljöer, ursprung och kulturer observerade hon att 

barnens nyfikenhet för skriftliga tecken påverkas av andra faktorer såsom kulturella aktiviteter och sammanhang, 

personliga intressen, familjernas vanor kring läs- och skrivsituationer, m.m. I sin doktorsavhandling lyfter Fast 

(2007, ss. 14-15) fram att informella aktiviteter är meningsfulla tillfällen för att undersöka tecken. Med detta 

menar hon att barnens omgivning är fulla av tecken: från kläder till leksaker, från broschyrer till skyltar är 

barnen konstant i möte med symboler och tecken. Barsotti (2011, s. 58) beskriver barnens symboliska omgivning 

som ” en ocean av ord, av tecken”. Att använda sig av dessa möten mellan barn och tecken kan visa sig vara ett 

effektivt verktyg för utvecklingen av literacy. Barn kan då koppla tecken till konkreta livserfarenheter: läs- och 

skrivutveckling blir kontextualiserad och förankrad i verkligheten i stället för att vara ett abstrakt ämne (Fast 

2007, s. 32).  

Begreppet literacy har ibland översatts med ordet litteracitet. Björklund refererar till Axelssons arbete (Axelsson 

2005) och formulerar en definition av begreppet i sådana ord: 

Litteracitet har sin motsvarighet i engelskans literacy och är ett vitt begrepp som i 

ett socialt sammanhang innefattar såväl tal och tecken som bilder och symboler. De 

nämnda delarna står i direkt eller indirekt relation till någon form av text […] 

Flertalet forskare är idag överens om att läsande endast är ett av en mängd olika 

sätt som människor förstår världen på, och att vi använder olika medier integrerat 

och utan att alltid skilja skriven text från annat som kan vara av betydelse för att 

förstå ett sammanhang. (Björklund 2008, ss. 20-22) 

I Björklunds avhandling förklaras att ett svenskt ord som litteracitet behövs för att kunna vara precisare inom 

fackspråksområdet. Benämningarna kring literacy uppfattas som varierande och kan utvecklas med tiden i. o. m. 

att forskare fördjupar sig i ämnet och skapar nya terminologier. Nackdelen med att använda svenska ord är dock 

att internationella forskare kan ha svårigheter att förstå dem. Björklund väljer att använda sig av olika begrepp 

såsom litteracitet, literacitet och literacy eftersom hon inte tycker att ord konkurrerar med varandra. Språk är 

föränderligt och läs- och skrivprocessen kräver många nyanser för att kunna tränga igenom språkets komplexitet. 
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Fast möter Björklund i sitt resonemang kring literacy-terminologi. Liksom Björklund refererar Fast (2007, ss. 

33-35) till Svenska Dagbladets skrivare Olle Josephsons artikel om svårigheter att hitta ett bra ord för literacy. 

Josephson använder sig av uttrycket skrivkultur i stället men förklarar att det inte heller passar eftersom det 

utesluter individperspektivet. Fast redogör för hur andra forskare formulerat tio förslag på möjliga översättningar 

av begreppet literacy. Till slut bestämmer hon sig att oftast använda ordet literacy som konsekvent referens till 

den anglosaxiska forskning som hon bygger sin avhandling på. Däremot utesluter hon inte punktuell användning 

av andra terminologier såsom textorienterade aktiviteter där tal, skrift och bild innefattas. För Fast handlar 

literacy snarare om en aktivitet än ett bestämt mål. Barnen anses inte vara passiva in- och avkodare utan sociala 

och kreativa skriftspråkskapare.  

Synen på barns läs- och skriverfarenheter utanför förskolan och skolan betraktades tidigare ibland som 

bristfällig. Föräldrar ansågs inte tillräckligt kompetenta och kunde dessutom och dessvärre lära ut felaktiga 

kunskaper till sina barn. Barns möte med det skriftliga språket uppfattades bara som värdefull när det skedde på 

förskolan och i relation till litteratur. Med andra ord ansågs inte användning av populärkulturreferenser vara 

relevant för att lära sig skriva. Fast (2007, ss. 15-16) refererade till Pierre Bourdieus begrepp kapital för att 

beskriva hur barnen samlar erfarenheter och kunskaper som de bär med sig hela tiden, som en ryggsäck fylld 

med verktyg . Kapital skapas bl.a. av kultur, sociala sammanhang och egna vanor. Barn möter i sin vardag 

symboler, språk i olika former och en mångfald tecken. Ändå använder man sig, enligt Fasts påstående, på 

förskolan sällan av barnens erfarenheter och sociokulturella kapital. Det finns alltså olika status på barns 

kunskaper: de som kommer ifrån förskolan uppfattas som mer värdefulla än de som byggs genom personliga 

erfarenheter. Bourdieus teori beskriver hur finkultur och begåvning har högre status och värde än populärkultur 

och hårt arbete (Broady 1998, ss. 10-11). De barn som har andra kulturella erfarenheter än finkultur anses ofta 

inte ligga på samma nivå. Genom att bortse från barnens egna kunskaper om tecken missar förskolan ett viktigt 

verktyg i barnens meningsskapande.  

Fasts sociokulturella perspektiv på meningsskapandet understryker den kreativa - och den sociala aspekten av 

teckenutforskande. För henne är literacy resultatet av en nyfikenhet kring skriftliga tecken som utvecklas tidigt 

hos barnen. Hon använder sig av begreppen emerging literacy (Fast 2007, s. 14) och påstår att det inte finns 

någon bestämd ålder för att börja utforska literacy och meningsskapandet. Tack vare barns växande intresse för 

tecken utforskar de dem på egen hand hemma, på förskolan eller vid andra sociokulturella sammanhang. Att inte 

ta hänsyn till barns funderingar kring meningsskapande utanför förskolans ramar begränsar inlärningsmetoderna 

enligt Fast (2007, ss. 16-18). Hennes syfte med sin doktorsavhandling var att ta reda på hur mycket 

sociokulturella sammanhang påverkar barns utforskning av literacy, vilka slags texter barnen bemöter i 

informella aktiviteter och hur mycket förskolan använder sig av barns egna erfarenheter av läs – och 

skriftsituationer. Med andra ord ville Fast undersöka relationen mellan textorienterade aktiviteter på och utanför 

förskolan för att observera barnens sätt att utforska tecken genom vuxenstyrda aktiviteter i motsats till 

utforskande på sina egna villkor.  

Miljön påverkar barns lärande och utforskande. Materialval, inredning och aktivitetsformat har inflytande på 

barnens meningsskapande. I sin doktorsavhandling påstår Änggård (2005, s. 6) att barn inspireras av förskolan 

och samhället där bilder finns överallt: tv, spel, filmer, leksaker är medier som riktas till barn och vuxna med 

syfte att konsumera. I tidiga åldrar möter barn bilder som sedan approprieras och tolkas på barns egna sätt . 
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Änggård (2005, s. 6) refererar till Corsaro om Vygotskijs arbete och använder begreppet tolkande reproduktion 

för barns sätt att bearbeta verklighet och bilder och skapa egna tolkningar av dem. På så sätt är barns 

bildskapande kreativt och uppfattas som socialrelaterat. Änggård framhäver att för att ge de bästa 

förutsättningarna för barns utforskande och bildskapande behöver miljö och materialval anpassas till barnens 

behov och frågor. Bildskapandet är enligt henne inte bara ett bearbetningssätt av omvärlden utan det är också en 

möjlighet att skapa samhörighet med andra barn och en gemensam kultur (Änggård 2005, s. 198). Barn behöver 

dessutom en frizon för kunna skapa denna gemensamma barnkultur i lugn och ro, utan vuxen påverkan och 

inblandning. Enligt Änggård (2005, s. 207) behöver barn ha tillgång till material och miljö även vid informella 

aktiviteter så att de kan utforska bilder på egen hand eller tillsammans med andra. Fasts och Änggårds teorier 

möts i deras uppfattningar kring barns behov av att utforska tecken och bilder tillsammans med andra 

medmänniskor, utanför förskolans ramar och genom olika medier. De analyserar bägge barns bild- och 

meningskapande utifrån ett multimodaliskt perspektiv. Detta perspektiv presenteras senare i uppsatsen.  

Teoretiskt perspektiv 

I och med att denna studie fokuserar på barns möte med varandra, med material och med miljö valdes 

konstruktionism, några referenser till sociokulturella begrepp samt det multimodala perspektivet som stöd till 

senare analysen.  

Det konstruktionistiska perspektivet 

I nutidens samhälle strömmar information och kommunikativa tecken hela tiden och i varierande former. 

Kommunikation sker inte linjärt som i en bok där man hittar en början och ett slut. Digitala medier möjliggör ett 

oändligt klickande till nya informationer, nya bilder, filmer, ljud och olika sorters ikonografiska tecken. Barn 

såsom vuxna använder sig av interaktiva redskap för att hitta saker men också för att skapa mening i omvärlden 

och för att kommunicera med andra. Processen sker som sagt inte enligt en linjär kronologi utan löpande med 

möjlighet av att hoppa från skriftliga innehåll till andra utan att behöva gå igenom dem i sina helheter (Fast, 

2007, s. 38). Den som söker information letar sig fram genom olika medier allt efter behov. Palmer (2012, ss. 17-

18) pratar om rhizomatiskt lärande där kunskapsutveckling sker simultant åt olika håll . Hon förklarar utifrån ett 

konstruktionistiskt perspektiv att individer är medskapare av kunskaper i mötet med andra, med miljö och 

material. Barn beskrivs som kompetenta människor som är aktiva i sin kunskapsutveckling och för detta 

använder de sig av de omgivande tillgängliga resurserna. Denna punkt betonar vikten av att arbeta i en 

materialrik miljö som erbjuder barnen många valmöjligheter för att uttrycka sig. Den moderna uppfattningen att 

barnen är universella och att de växer enligt förutsägbara utvecklingsmönster i en objektiv värld ifrågasätts av 

konstruktionism. Sociokulturella faktorer och samtid påverkar var och ens uppfattning av världen (Nordin-

Hultman 2006, ss. 39-41). Det som är viktigt och meningsfullt för en nutidsmänniska i västvärlden skiljer sig 

drastiskt från en människas livsperspektiv vid medeltiden eller i andra kulturer. Världsordningen förändras 

konstant och bygger på mänskliga faktorer, dvs. det finns inte en absolut sanning som är garanterad att alltid 

gälla. Eftersom världen är bunden till det människor gör av den och till tidsutvecklingen anses kunskaper följa 
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samma regler enligt Nordin-Hultman (2006, s. 37). De är föränderliga och skapas av människor. Barn anses som 

kompetenta aktörer och medverkar i skapandet av sina kunskaper, sin kultur samt sin identitet. De påverkar och 

påverkas av tid, kultur och social sammanhang (Dahlberg, Moss, & Pence 2001, s. 76ff). Två barn från samma 

tid och sociokulturella miljöer uppfattas däremot som olika. Enligt Författaren finns det lika många barndomar 

som det finns barn. Var och ens upplevelse är personlig och unik. I relation till andra byggs individen. Samspel 

mellan det kollektiva sammanhanget och den individuella upplevelsen möjliggör barnens kunskapande 

(Johannisson 2008, s. 35). 

Det sociokulturella perspektivet 

Vygotskij utvecklade sin teori om att barnen är aktiva skapare av sina kunskaper och att de har 

utvecklingspotential. Hans uppfattning om barns lärande som en oändlig process kontrasterade mot Piagets 

begrepp om utvecklingsstadier (Phillips & Soltis 2004, ss. 58-60). I stället för att se lärandet som en serie av 

statiska mål som ska uppnås hävdade Vygotskij att barns utvecklingspotential nås om de stimuleras av miljö, 

material och sociala interaktioner. I sin doktorsavhandling skriver Kultti (2012, s. 21) en definition av det 

sociokulturella perspektivet:  

Utgångspunkten är intresset för människan som en social och kulturell varelse, och 

att studera utveckling och lärande som en fråga om hur människor tillägnar sig 

sociokulturella erfarenheter och förmågor […] Det innebär att man fokuserar på 

relationen mellan kollektiv och individ och på hur människor tillägnar sig vad som 

kallas kulturella redskap och lär sig använda dem i sociala praktiker.  

Vygotskij beskriver hur två barn med samma ålder och IQ-förmåga, som enligt Piagets teorier skulle tillhöra 

samma utvecklingsfas, kunde utveckla sin riktiga potential om de stimulerades enligt sina individuella behov. I 

kontakt med andra, miljö och material utmanas barnen till att lära sig nya kunskaper (Phillips & Soltis 2004, s. 

58). Säljö (2000, s. 13) skriver ”i en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv 

tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden”. Med detta menar han att människor lär sig i och 

utanför undervisningssituationer och att lärandet även sträcker sig ännu längre. Sekundära kompetenser och 

kunskaper bildas samtidigt. Vygotskij skapade ZPD begreppet (från engelskan zone of proximal development dvs 

den närmsta utvecklingszonen) och förklarar det med dessa ord: 

The distance between the actual developmental level as determined by independent 

problem solving and the level of potential development as determined through 

problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. 

(1978, s. 86) 

Med detta menar Vygotskij att det finns en utvecklingszon nära barnens nuvarande kompetenser som kan uppnås 

genom stimulering, social kontakt och utmaningar. Till exempel barn som försöker lösa problem i grupp kan lära 

sig nya strategier som de sedan individuellt kan återanvända. Utmaningarna anpassas efter barnens åldrar och 

förmågor så att de uppfattas som nåbara och rimliga. En uppgift för långt från barnens utvecklingszon skulle 

annars leda till att de inte ens försöker hitta en lösning. Lärandet uppfattas inte som målfokuserat utan lägger 

istället fokus på utvecklingsprocesser. 
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Det sociosemiotiska - och det multimodala perspektivet 

Det multimodala perspektivet passar denna studie eftersom syftet är att studera barns teckenundersökande via 

olika medier. Utifrån det multimodala perspektivet är teckenskapande en social process som möjliggör 

kommunaktion mellan individer och representation av världen. Elm Fristorp och Lindstrand påstår att ”[…] 

människor kommunicerar och skapar mening med hjälp av olika socialt och kulturellt formade semiotiska 

resurser för representation, eller teckensystem […]. Vi använder oss till exempel av talat och skrivet språk, 

bilder, gester och ljud i kommunikationen med varandra. Teckensystem används både för att skapa och för att 

tolka de tecken vi producerar i vårt samspel med omvärlden” (2012, ss. 45-46). Text finns i barns nära 

omgivning och får dem att fundera över innebörd och betydelse. Barn använder sig av olika medel för att 

kommunicera: blickar, kroppsspråk, teckningar, ljud, talspråk, gester m.m. För att kunna berika sitt språk 

behöver barn konfronteras med språksituationer som stimulerar dem på olika plan. Tuomela
1
 förklarar att 

inlärningsmetoder där barnen repeterar utan att verkligen leka med språket inte är effektiva. För att kunna förstå 

språk behöver barn pröva att använda sina språkkanaler för att kommunicera med andra i meningsfulla 

sammanhang . Med detta menar han att barn behöver kontextualiserade aktiviteter som låter dem kommunicera 

med andra på olika sätt. Nyfikenhet krävs för att engagera barnen och för att möjliggöra meningsskapandet. 

Enligt Tuomela tillägnas språk bäst om det upplevs via olika uttrycksformer och i relation till barnens konkreta 

erfarenheter.  

Denna punkt knyter an till Kress och Van Leeuwen idé om att barnen använder sig av motivated signs (2006, ss. 

12-13). Till skillnad mot Saussures sociosemiotiska teorier som hävdade att tecken var självsvåldiga och 

konventionella beskriver Kress och Van Leeuwen tecken som motiverade och konventionella. Motiverade i att 

människor inte slumpmässigt skapade tecken utan formade dem efter sina kommunikationsbehov och 

erfarenheter. Tecken formades för att kommunicera med andra om gemensamma begrepp, föremål eller 

händelser som var bundna till tid- och socialkontext. Tecken är konventionella i att de möjliggör kommunikation 

mellan människor som tillhör samma kultur och språk även om de kan utvecklas över tid i relation till nya 

behov. Kress beskriver konvention som ett hinder för nytt teckenskapande eftersom tecken måste kunna tolkas 

av alla. Barn skapar nya tecken på olika sätt med varierade medier men oftast betraktas dessa med lägre status 

eftersom skolor tenderar att bara värdera bokstäver, läs- och skrivkompetenser. Kress (1997, ss. 8-9) uttrycker 

denna paradox på detta sätt: 

First, in learning to read and write, children come as thoroughly experienced 

makers of meaning, as experienced makers of signs in any medium that is to hand. 

The wide range of media which they employ as a matter of course – toys and 

constructions of various kinds; Lego blocks; cardboard boxes; blankets; chairs; 

corners of rooms; pens and paper: scissors, paste and paper; and so on, are not 

taken up in schooling in a serious fashion. In school there is instead a focus on the 

single medium of lettered representation: literacy. Of course, there is some attention 

to other forms, such as painting, drawing, building, and play of various kinds […]. 

But they tend to be treated, with entirely god intentions, as expression of the 

children’s feelings, desires, emotions, rather than forms of communication.  

                                                     
1 Veli Tuomela, Stockholms Universitet, föreläsning den 9 februari 2011. 
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Kress anser barn vara kompetenta tecken- och meningskapare men att vi ofta förväxlar deras försök till skriftlig 

kommunikation med rena estetiska uttryck. Han lyfter fram rollen av material i barns teckenundersökande och 

meningskapande. Kress påstår att för barnen går form och mening in i varandra. När barnen leker och 

dramatiserar använder de sig av material som medierar deras idéer. Till exempel kan en filt bli ett tält och en 

kartong blir ett piratskepp. Form och mening hör ihop i barnens tankar. Kress (1997, s. 9) påpekar vidare de 

problem barn har att förstå relationen mellan bokstäver och mening eftersom bokstävernas former uppfattas som 

självsvåldiga och abstrakta . Barnens relation till material och form är en viktig del i processen för att förstå sin 

omvärld. De planerar, organiserar och skapar egen design av det material som finns till hands vilket blir en del 

av barnens personliga teckensystem. Selander och Kress (2010, ss. 26-29) förklarar multimodalitet som barnens 

sätt att samtidigt använda sig av en mångfald av material, medier och teckensystem för att kommunicera . På 

grund av denna mångfald benämns kommunikationen multimodal. Barnen fogar samman material och tecken 

enligt en intern logik. Resultatet blir barnens budskap i form av ljud, bild, tecken, bokstäver, rörelser. m .m. 

Kress och Van Leeuwen förklarar att för att kunna avkoda barnens teckenskapande krävs det att man förstår 

barnens pågående resonemang och färdigheter. Han ger exempel på ett barn som ritar bilar genom att rita cirklar 

bredvid varandra. I barnets tankar är hjul och ratt viktiga egenskaper som effektivt tolkar det han vill rita, dvs. en 

bil. Hjul och ratt är runda och barnet har här och nu förmågan att rita cirklar. Följaktligen kan barnets val att rita 

cirklar för att tolka en bil både vara medvetet och motoriskt relaterat (Kress & Van Leeuwen 2006, s. 7). Kress 

och Van Leeuwen hävdar att barn kommunicerar via metaforer och därför behöver vuxna läsa mellan raderna. 

Varken vuxna eller barn har förmåga av att representera saker i sin helhet. De tecken och medier som väljs för 

representationen föreställer deras viktigaste aspekter (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 47-48). Fokuserar 

man på barns tankesätt när de tecknar kan man upptäcka vilka kompetenta meningskapare de är. 

I Elm Fristorp och Lindstrands (2012, s. 50) bok betraktas inte lärandet som kunskaper som förs över från en 

människa till en annan utan det handlar snarare om en dynamisk process där individer tillsammans skapar egna 

tolkningar av världen, pedagogiska händelser, material, miljö och tidigare erfarenheter. För att gynna lärandet 

föreslår Rostvall och Selander (2008, s. 27) att barnen får så mycket verktyg som möjligt för att kunna delta och 

engageras i världen. För detta behöver de introduceras till teckensystem och utmanas att använda dem . På 

samma sätt som Fast uppfattar de lärandet och meningskapandet som löpande processer som stäcker sig långt 

utanför skolans väggar. Lärandet sker i mötet med andra och påverkas av de för stunden tillgängliga resurserna 

(Selander & Kress 2010, ss. 65-67). 

Centrala begrepp 

Literacy 

Kress påstår att information och kommunikation sker via varierande medier såsom tecken, bokstäver, bilder, 

siffror, ikoner och att alla dessa konstruerar språket. Språk är verktyget som alla människor använder sig av i tal- 

och/eller skriftlig form dock med olika kompetensnivåer och uttryck beroende på individen. Det skriftliga 

språket har idag fått en hög status i samhället och uppfattas som ett maktinstrument för de som behärskar det. 

Fokus på att klara av skrivandets finesser har lett forskare till att reflektera kring läroprocesser och 

meningskapande i tidiga åldrar. Hur barnen kopplar ihop skriftliga tecken med mening betecknas som förmågan 

till literacy (Kress 1997, ss. 1-2). I Fasts (2008, s. 41) studie förklaras att literacy inte bara handlar om läs- och 
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skrivfärdigheter eller tekniska kompetenser utan att många andra aspekter också ingår i barns literacy. Därför 

anser hon att det är svårt att entydigt definiera begreppet och refererar till Bartons arbete i stället. Barton (1994, 

s. 34) beskrev en bild av vad literacy innebär i åtta punkter. Fast (2007, s. 35). översätter dem med dessa ord: 

 • 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.  

 • Literacy baserar sig på ett system av symboler. Det är ett symboliskt system 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 det förflutna. 

Fast visar att hennes uppfattning av begreppet sträcker sig ut till sociala faktorer som påverkar literacys 

utveckling. Nämligen är människor en del av ett samhälle med social ordning, koder, värderingar och kultur 

m.m. Alla dessa aspekter har inflytande på människors sätt att uttrycka sig både verbalt och skriftligt. Literacy är 

med andra ord en personlig relation mellan individen och skriftliga symboler. Dessutom är det också kopplad till 

individens tillhörighet till diverse sociala sammanhang. Privata och offentliga sfärer interagerar och samskapar 

individuell uppfattning av symboliska system hos människor. 

Artefakter 

Vygotskij använde sig av begreppen mediering och artefakter för att förklara hur läroprocesser sker i ett 

sociokulturellt perspektiv. Barnens interaktioner med andra och vuxna genom kommunikation och samspel 

möjliggör reflekterande och kunskapsutveckling. Medieringprocessen resulterar i att barnen tolkar och skapar 

mening ur sin omgivning. De bygger egna erfarenheter ut av den och ökar sin förståelse för omvärldens 

strukturer (Säljö 2000, s. 66). Artefakter beskrivs som varierande redskap som används för att kunna 

kommunicera med andra, delta i samhället och lära sig. Säljö (2000, s. 20) ger följande definition av 

artefaktbegreppet: ”Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som 

fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den”. Artefakter på 

förskolan kan referera till miljöanpassning, pedagogiska strategier, gruppkonstellationer, material m.m. Dessa 

faktorer påverkar barnens lärande och bör för att gynna meningskapandet innefattas i planeringen av 

pedagogiska händelser.  
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Meningsskapande 

Meningskapande refererar till kreativa processer och handlingar där tecken tolkas, sorteras, ordnas och 

kombineras för att skapa ett nytt kommunikativt system. Utifrån detta bygger barn upp en förståelse för begrepp, 

händelser och skapar föreställningar av omvärlden (Selander & Kress 2010, ss. 33-35). Varierande teckentyper, 

material och sociala interaktioner är en katalysator för barnens kommunikationsutforskande. Meningsskapande 

handlar inte om efterhärmning av andra utan om omtolkning av information och tecken. Barn utgår ifrån sina 

intressen och tankar och förmedlar dem till andra. På detta sätt påverkar barn varandras förståelse för omvärlden 

och bygger ett kollektivt meningskapande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 190). Dahlberg et al. ger följande 

definition av meningskapande:  

Den relaterar […] till en förståelse av lärande […] som en process av med- 

konstruktion genom vilken vi i interaktion med andra gör världen meningsfull. Den 

antar att varje person med– eller samkonstruerar sin egen förståelse av det som 

sker. (2001, s. 162) 

Med detta menar de att meningskapandets omtolkningsprocess både sker individuellt och i relation till andra. 

Miljö  

Åberg och Lenz-Taguchi (2005, ss. 27-28) förklarar i Lyssnandets pedagogik att den pedagogiska miljön kan 

säga oss något om vår uppfattning av förskolans roll, barn och läroprocesser . Den styrs av vilka material vi 

anser som ”smutsiga”, hur tillgängliga våra resurser är för barnen och i stort sätt vilket förtroende vi har för 

barnens egna val. Författaren utvecklar sitt resonemang och påpekar att tidigare fick barn anpassa sig till miljön i 

stället för tvärtom. Det skedde sällan förändringar i miljön och eventuella stökiga situationer betraktades som 

barnens ”fel”. Åberg och Lenz-Taguchi (2005, s. 30) berättar om förändringar som skedde i miljön efter långa 

diskussioner mellan pedagogerna. Miljöändringarna ledde först till barnens glädje och sedan till kaos eftersom 

pedagogerna inte hade beaktat barnens synpunkter. Andra gången bestämde barnen tillsammans med 

förskolelärarna hur och vad de ville ha i sin pedagogiska miljö och då blev resultatet enkom positivt. Miljön blev 

ett till redskap för barnens lärande och meningskapande. Detta exempel visar hur barn har nytta av en miljö 

anpassad utefter barns behov och intressen. Nyfikenhet och valmöjligheter gynnar barns undersökande och 

meningskapande. Lenz-Taguchi (2012, s. 19) redogör för hur pedagoger inom Reggio Emilia ser en välutrustad 

miljö som den tredje pedagogen. Hon hävdar att miljön, material och organisation av tid, plats och rum agerar 

som performativa agenter i verksamheten. Detta möter Nordin-Hultmans påstående om hur placering, mängd, 

urval och presentation av material betingar och påverkar barns undersökande. Tillgång till en rik miljö med 

materialvariation samt möjlighet att själva välja vilka medier som ska användas i deras utforskning är 

förutsättningar för meningskapandet (Nordin-Hultman, 2006, s. 74 & 86). På detta sätt anser Nordin-Hultman 

(2006, s. 13) att goda material- och miljöförutsättningar bidrar till att förstärka barnens identitet samt 

subjektskapande.  
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Metod  

Val av metod 
Kvalitativ metod i form av observationer valdes för att genomföra denna studie (Backman 2008, s. 33). Genom 

att fotografera, spela in och observera pedagogiska aktiviteter samlades data till uppsatsen. Metoden betraktas 

som etnografiskt eftersom den möjliggjorde användningen av olika kvalitativa metodansatser och bedrog till att 

få syn på socialt samspel (Garsten 2004, ss. 145-146). Garsten ger följande definition av etnografisk metod: 

”[…] etnografi som metod lämpar sig lika väl för studiet av det moderna samhällets organisationer och nätverk 

som för studiet av lokalsamhällen och subkulturer”. Emerson et al. (1995, s. 1) beskriver att etnografisk metod 

hjälper att få syn på samspel och interaktioner mellan människor i social kontext under en lång period. Dessutom 

präglas metoden av att systematiskt och på ett löpande sätt anteckna observationer. Delvis valdes metoden för att 

öka flexibiliteten av studien och för att möjliggöra följandet av nya spår genom processen (Björndal 2002, s. 

108). Fokus på denna studie var på barnens görande i mötet med andra variabler såsom material, miljö, 

pedagogernas förhållningssätt, m.m. Eftersom studien utgick från barnens egna intressen och baserar sig på 

teorier kring literacy hade en kvantitativ metod varit felanpassad: fokus hade lagts på hur många barn som 

reagerar på vissa sätt i stället för hur barnen spontant samspelar med varandra och de andra tidigare nämnda 

variabler. Etnografisk metod möjliggör insamling av ett rikt material som sedan kan sorteras. Valet av denna 

metod kan också motiveras av barns språkkunskaper. De barn som deltagit i undersökningen var 2 till 3 år 

gamla. Det fanns en stor variation i barnens talspråk och berättarkunskaper. Strukturerade intervjuer hade varit 

svåra att använda eftersom barns förmåga att fokusera vanligtvis är kortare än vuxnas. Det skulle medfört en risk 

för att barnen tappade fokus under intervjun vilket kunde påverkat resultatet. Valet att observera dem och att 

delta i informella samtal (Fast 2007, s. 44) framstod tidigt som det rätta. Björndal berättar om hur människor 

upplever information via alla sina sinnen och hur hjärnan filtrerar den stora mängd data som strömmar in. Enligt 

författaren är den kognitiva processen såpass krävande att den lämnar minimala spår av information i 

observatörens medvetande (Björndal 2002, s. 27). En stor del av information silas omedvetet bort och denna 

filtreringsprocess påverkas av observatörens sinnestillstånd, trötthet, kognitiva förmåga, m.m. Med andra ord är 

observationer en tolkning av intryck. Björndal (2002, s. 28) redovisar Batesons teori om att vetenskaplig 

objektivitet bara är en illusion. Syftet med min undersökning är att den ska vara så opartisk som möjligt. 

Däremot råder jag läsaren att ha i åtanke att total objektivitet inte finns.  

Urval och avgränsningar 

Undersökningspersoner 

Deltagarna i studien bestod av barn i åldern 2 till 3 år samt två förskolelärare. Den ena 30 år och nyexaminerad, 

den andra 38 år med 14 års erfarenhet som förskolelärare. Barnen kom från alla möjliga sociala miljöer och hade 

varierande ursprung: vissa barn var helt svenska och andra hade blandade etniciteter med flera modersmål. 

Undersökningen skedde i en kommunal förskola under tre veckors tid. Förskolan ligger i en Stockholms förort 

och har en Reggio Emilia - inspirerad pedagogik. Med tanke på genus var det viktigt för mig att observera 
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deltagaren oaktat om denne var pojke eller flicka, man eller kvinna. Jag kunde ha använt mig av beteckningar 

som ”barn 1”, ”barn 2”, ”barn 3”, osv. i mina observationer eftersom kön inte var en relevant aspekt för 

undersökningen. Dock valde jag att för läsbarhets skull använda fiktiva förnamn. Senare i uppsatsen redovisas 

pedagogiskt material som skapats under studien med anknytning till barnens verkliga förnamn. Att då referera 

till en bokstavsartefakt formad som ett S i relation till ”barn 1:s” riktiga förnamns initial hade blivit förvirrande 

för läsaren och svårt att tydligt redovisa.  

 

Undersökningsmaterial 

I denna studie användes tre sorts pedagogiskt material som betecknas enligt följande: 

• Bokstavspåsar (se Bilaga 2.a): små genomskinliga plastpåsar fyllda med olika material såsom sand, 

stenar, trä, jordgubbar …  

• Bokstavsartefakter (se Bilaga 2.c): laminerade bokstäver gjorda av färgglatt papper. 

• Plastfickor fyllda med färger (se Bilaga 3): genomskinliga plastfickor fyllda med flytande färger.  

Dessa pedagogiska verktyg redovisas eftersom de utgör viktiga verktyg för barnens undersökande och 

nyfikenhet. Materialen skapades av pedagogerna och designades med syftet att sätta igång barnens reflekterande 

kring teckenskapandet. Pedagogerna berättade att materialen hade anpassats till barnens sätt att bearbeta 

omvärlden via sinnena. Materialval, design och upplägg hade diskuterats länge. Pedagogerna betraktade inte 

materialen som färdiga produkter utan som verktyg med utvecklingspotential.  

Insamlingsteknik 
Minnesanteckningar och egna reflektioner skrevs ner i samma takt som studien. Eftersom jag genomförde denna 

studie själv valde jag att dokumentera barnens görande och tankesätt genom att fotografera aktiviteterna och 

frilekstunder. Jag har dessutom spelat in dessa tillfällen med diktafon. På detta sätt kunde jag titta på bilderna 

och lyssna på inspelningarna flera gånger. Arbetssättet valdes för att kunna fokusera på en aspekt i taget och 

analysera samma aktivitet ur olika synvinklar. Metodvalet möjliggjorde också en flexibilitet att under 

aktiviteterna växla mellan en observerande och en deltagande roll. Björndal (2002, s. 26) kategoriserar 

observation med varierande roller: 

 Observation av första ordningen innebär att observatören inte deltar aktiviteten som analyseras. 

 Observation av andra ordningen är relaterad till aktivitet som forskaren själv medverkar i. 

Data i denna uppsats härrör från observationer av både första och andra ordningen (i. o. m. att mitt 

förhållningssätt till barnen vid inspelningen av informella samtal under frilekstunder kan uppfattas som en form 

av medverkan). Gustafson (2006, s. 43) betraktar detta arbetssätt som fördelaktigt för materialets kvalitet: att 

kunna hoppa mellan olika roller gynnar variationen i empirisk data. Att ta kort på barnen motiverades också av 

småbarns sätt att kommunicera på icke-verbala sätt: deras blickar, kroppsställningar och ansiktsuttryck tyder på 

hur de bearbetar nya informationer och till viss del även på hur de tänker. Samspelet mellan barnens verbala- och 

icke-verbala språk redovisas i denna uppsats genom att kombinera flera olika insamlingsverktyg. Enligt Björndal 

(2002, s. 115) kan man med en kombination av dessa olika metoder kompensera för deras respektive nackdelar .  
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Under tre veckors tid har data samlats på tre olika sätt: anteckningar på fältet och efter aktiviteter (anteckningar 

samlades i en loggbok i pappersform), fotografering av pedagogiska aktiviteter och frilekstunder samt 

ljudinspelningar med en diktafon. Detta för att ha möjlighet att lätt kunna ”återblicka” till dessa pedagogiska 

händelser. Bilder togs på viktiga detaljer såsom barnens spontana lek i relation till literacyfrågor och 

barnteckningar samlades in. Datainsamlingen består av: 

• 25 barnteckningar 

• 250 bilder 

• 11 ljudinspelningar (motsvarar sammanlagt drygt 164 minuter) 

• Anteckningar i form av en loggbok 

• Transkriberingar av ljudinspelningarna 

 

Att samla ihop data på dessa sätt fungerade väldigt smidigt. Nackdelen var dock att datamängden blev stor och 

stort blev även arbetet med att välja ut de mest relevanta sekvenserna, bilderna och observationerna för att 

besvara undersökningens frågor.  

Databearbetning och analysmetod 
Datainsamlingen var omfattande och det blev nödvändigt att välja de mest relevanta och representativa 

ljudavsnitten, bilderna och observationerna för att kunna genomföra analysen inom uppsatsens rammar. Med 

tanke på objektivitet och en vetenskaplig förhållningsätt till materialet blev sorteringsfrågan ett dilemma: blir 

undersökningen inte påverkad av att vissa ljudavsnitt väljs framför andra? (Fast 2007, s. 48) Blir inte 

undersökningens resultat partiskt? Vilken validitet har studien? I referens till tidigare nämnda Björndal och 

Bateson kan inte forskningsarbete bli objektivt i. o. m. att all data som samlas bara är en representation av 

verkligheten (2002, s. 74). Materialet bearbetas sedan omedvetet av forskarens sinnen. Det som är kvar av data 

är redan resultaten av en partisk process: den mänskliga faktorn. Utan att forskaren är medveten om det har redan 

en del av informationen silats bort på grund av variabla faktorer såsom välmående, personlighet osv.  

Efter flera samtal med min handledare valdes följande förhållningssätt till insamlingsmaterialet: all data sparades 

till slutet av studien och kunde således användas, analyseras och diskuteras genom olika synvinklar. Poängen 

med detta är att materialet har sin validitet i. o. m. att jag kan backa, titta in i data igen med ”nya ögon”, fokusera 

på en detalj i taget för att försöka analysera pedagogiska händelser på ett kvalitativt sätt. Tanken är att samla in 

data genom varierande medier för att kunna få syn på saker på ett konkret och konsekvent sätt. Bilder, 

inspelningar och snabba anteckningar på fältet blev som Björndal beskriver en variation av ”metodiska ögon” 

(2002, s. 7). Urvalet av data och material till analysen utgick ifrån de två huvudfrågorna i uppsatsen: 

 • På vilket sätt skapar barn mening av skriftliga tecken? 

 • Hur kan pedagoger stödja utforskandet och bygga på barnens egna erfarenheter 

    av skriftliga tecken? 

De pedagogiska händelserna som ska beskrivas valdes eftersom de var relevanta för att besvara frågor gällande 

literacy och barns interaktion med varandra, med miljön samt med det pedagogiska materialet. Delar av 
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materialet valdes också ut för att redogöra för barns undersökande och tankeprocess på ett demokratiskt sätt 

(Åberg & Lenz-Taguchi, 2005, s. 95). Vissa inspelningar avlyssnades om och om igen och vissa bilder fångade 

blicken på ett särskilt sätt: det var tecken på att någonting höll på att hända just där i relation till mina frågor. 

Kodningsprocessen som användes i denna studie illustreras av Fasts ord i sin doktorsavhandling (2007, s. 52). 

Begreppen initial - och fokuserad kodning (Lofland & Lofland 1995, s. 192) refereras i Fasts forskning. I denna 

uppsats har initial kodning skett genom att identifiera hur material, miljö och pedagogiska strategier inverkar på 

barnens literacyutforskande. Fokuserad kodning hjälpte att lyfta fram hur barnen responderar till dessa 

varierande parametrar.  

Forskningsetiska överväganden  
Ett av de första stegen i undersökningen var planeringen av studiebesöket och övervägandet av de etiska 

frågorna kring insamlingsmaterialet. Alla medverkande behövde informeras om sina rättigheter till anonymitet, 

sekretess, tystnadsplikt och konfidentialitet. (Vetenskapsrådet 2011, ss. 66-69). Eftersom denna studie ska 

publiceras måste flera aspekter kring deltagarnas integritet beaktas (Hartman 2003, ss. 129-132). De ska inte 

kunna identifieras och tilldelades därför fiktiva namn. Bilderna som visas i uppsatsen har redigerats för att dölja 

barnens ansikten och eventuella tecken på deras riktiga identiteter. Krypteringsnyckel till deltagarnas riktiga 

identitet och bilderna har förvarats i digital form på ett krypterat USB - minne som bara varit tillgängligt för mig 

och skyddat med lösenord. Alla personer som deltog i studien garanterades anonymitet, tystnadsplikt och 

konfidentialitet samt att de inte skulle komma att utsättas för kränkande eller bedömande värdering. 

Personalen, barnen och barnens familjer informerades om att de skulle spelas in och fotas och de kunde därefter 

välja att delta i studien eller avstå. Föräldrarna fick en fylla i en fullmaktsblankett där studiens syfte, fokus och 

regler förklarades (se bilaga 1). I linje med Vetenskapsrådets (2002, s. 10) forskningsetiska principer kunde 

barnen och deras föräldrar välja om de ville delta i undersökningen och närsom avbryta sin medverkan .  

En nyckelaspekt i studien var att personalen och barnen alltid skulle vara medvetna om att jag spelade in 

och/eller fotograferade. Qvarsell (2003, s. 111) beskriver barnsynen i samhället och i forskningen som 

paradoxal: barn undersöks, deltar i forskning och delar med andra sin integritet. Dock är lyhördheten och 

respekten ofta låg vad gäller barnens rätt att själva välja om de vill delge personlig information eller delta i 

aktiviteter. Vuxna behöver aktivt reflektera kring barnsyn för att respektera de rättigheter barn ges i FN:s 

Barnkonvention, såsom yttrandefriheten (FN 2009, s. 18). I sin doktorsavhandling berättar Fast (2007, ss. 45-46) 

att de barn och vuxna som deltog i hennes studie alltid visste när hon började och slutade spelade in. Hon var 

tydlig i sitt agerande och gjorde aldrig smygupptagningar . Barnen var nyfikna på hennas bandspelare och fick 

möjlighet att pröva den. Efter att de hade undersökt hur den fungerade slutade de gradvis att bry sig om 

bandspelaren. Samma förhållningssätt användes under hela denna datainsamlingsperiod: barnen och vuxna 

informerades när inspelningarna började och slutade. Barnen fick även lyssna på sig själva och titta på 

dokumentation i form av bilder på datorn. Att bygga upp en ömsesidig respekt för varandras integritet och tankar 

var en kompromisslös grundval i undersökningen. I Läroplanen för förskola 2010 uttrycks målen för normer och 

värden med följande ord: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 
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• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja 

att hjälpa andra, 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman 

och livsfrågor i vardagen, 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionsnedsättning. (Skolverket 2010, s. 8) 

 

Om målet är att förskolan ska främja barnens förståelse och respekt för varandra är det självklart att deltagare i 

studien ska bemötas på ett respektfullt sätt. Dock växte ett etiskt dillemma under studiens genomgång: hur 

mycket förstår barnen om sina rättigheter och konsekvenserna av att delta i undersökningen? Barnen var 2 till 3 

år gamla. Hur mycket de förstod att de hade makten att sluta medverka i studien är oklart. Det är dessutom 

abstrakt för barn att tänka sig vilka framtida konsekvenser deras medverkan skulle kunna ha. Vi vuxna brottas 

nuförtiden med problemen som digitala medier skapar i relation till sekretess, integritet och användning av 

privata informationer. Allt oftare väljer människor att skydda personlig informationsspridning via internet. Vi 

väljer ut det som ska vara tillgängligt och i vilken utsträckning. Men barnen då? De får sällan vara med och välja 

vilka bilder av dem som ska läggas ut på sina föräldrars sociala mediers sidor. Vem vet om dessa bilder inte 

leder till problem i barnets framtida liv? Vår och tidigare generationer har haft makt och kontroll över hur 

mycket vi vill dela information med andra. Barnen har inte fått den makten än. På samma sätt kan barnens 

godkännande av studiens villkor uppfattas som en retorisk fråga eftersom deras uppfattning av insatserna är 

begränsad. Slutligen är det viktigt för mig att betona att trots att studien ska vara så opartisk som möjligt är den 

resultaten av mina observationer och mina tolkningar. Undersökningen kan inte betraktas som en kopia av 

verkligheten utan snarare som en representation av pedagogiska händelser (Björndal 2002, s. 74).  

Studiens kvalitet 
Valet att använda sig av kvalitativ metod visade sig vara positiv eftersom det gav möjlighet att samla ett rikt 

material. Möjligheten att kunna återblicka till dessa pedagogiska händelser genom inspelningarna var extremt 

praktisk för bearbetningen av det innehållsrika materialet. Tonfall, barnens egna ord m.m. fångades. Möjligheten 

att lyssna på dem flera gånger verkade som återbesök till verksamheten och de senare refererade aktiviteterna. 

Specifika detaljer uppmärksammades mycket lättare än i mina anteckningar. Att kunna spola tillbaka 

möjliggjorde för mig att fokusera på en sak i taget och gå djupare i mina observationer. Skulle jag vilja lägga 

fokus på andra saker vore det fullt möjligt tack vare inspelningarna, mina anteckningar samt bilderna. Efter 

studiens genomgång har materialet förstörats.  

Ljudinspelningar och bilder gav på gott och ont mycket information vilket ledde till mycket och tidskrävande 

arbete med att granska och begränsa urvalet av data. Att sortera data, prioritera, välja bort och kategorisera 

materialet var tids - och energikrävande. Valet att skriva uppsatsen själv blev en nackdel i detta fall eftersom 

materialet inte kunde diskuteras med någon annan. Vad var det som var viktigast? Vilka data skulle användas 

eller inte? Oftast bestämde jag någonting en dag och ifrågasatte mitt val dagen efter. Den delen var också tids – 

och energikrävande. När materialet väl var valt och sorterat blev på samma sätt analysen problematiskt: var den 
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opartisk eller hade min egen uppfattning påverkat den? När två personer undersöker och skriver tillsammans är 

möjlighet till dialog – och kritisk gransknings en effektiv redskap för studien. 

Gällande studiens giltighet och möjligheten av att generalisera resultaten är jag medveten om att data samlades i 

en förskola. Generalisering skulle kräva observationer på flera förskolor. Dock var detta inte möjligt inom 

studiens tidsramar. Data var redan omfattande och svårt att sortera eftersom jag hade samlat så mycket. Det var 

orimligt att genomföra likadana undersökningar på flera förskolor under en så kort period. Däremot kan jag 

intyga att jag har lagt mycket tid och energi för att samla och analysera mitt material på ett vetenskapligt sätt.  

Resultat och analys 

Data består av observationer som upptecknades på fältet (snabba minnesanteckningar) och efter aktiviteterna, 

ljudinspelningar av pedagogiska händelser och informella samtal med barnen, bilder och samling av 

barnteckningar samt teckenskapande. 

Observationer av pedagogiska aktiviteter 

Bokstavsjakt i skogen – del 1 

Två pedagoger går till skogen med Tova, Oszkár och Silvia. John skulle vara med den gruppen men blev sjuk. 

Oszkár uttryckte sin vilja att delta i aktiviteten. Pedagog 1 berättar för dem att de ska spana efter bokstäver som 

har gömt sig i skogen. Bokstäverna presenteras som om de var vänliga och blyga levande varelser. 

Bokstavspåsarna har lagts på saker som börjar med samma bokstav (t.ex. S som Sand ligger i sanden).  

 Pedagog 1: Kan ni några bokstäver? 

 Silvia: Ett S. 

 Pedagog 1: Ett S… som? 

 Silvia: Som i mig! 

 Pedagog 1: Som i ditt namn? Och vad heter du? 

 Silvia: Silvia. S som Silvia. 

 

Med uttrycksfulla ansiktsminer och rörelser drar Pedagog 1 upp laminerade pappersbokstäver från en korg som 

hon hade med sig. Barnen identifierar bokstäverna: 

 Pedagog 1: Vad är det för bokstav? 

 Tova: T som Tova! 

 Pedagog 1: Ja. Och den då? 

 Silvia och Tova (tillsammans): S! Som Silvia! 
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Sista bokstav är ett J och barnen hjälps åt att hitta ett kompisnamn som börjar med det. Pedagogen 1 berättar att 

bokstäverna brukar vilja gömma sig bland saker som börjar med samma bokstav dvs. med S, J och T. Hon ber 

barnen att säga till om de ser saker i skogen som börjar med dessa bokstäver så att de kan gå närmare för att titta 

om en bokstav finns på detta ställe.  

Barnen och pedagogerna går genom skogen med korgen. Oszkár tänker på ordet ”pinne” men hittar ingenting där 

han står. Han kommer på att pinne börjar med ett P. Pedagogerna uppmuntrar barnen att återberätta för varandra 

vilka bokstäver som ska spanas efter. Barnen säger: ”S som Silvia och Sonja”, ”J som John” och ”T som Tova”. 

Efter en kort stund hittar de en genomskinlig plastpåse som är utformad som ett S och fylld av sand (Obs: se 

materialet i Bilagan 2.a). Bokstaven ligger på en sandgrop. Barnen känner på påsen och observerar innehållet. 

Gruppen letar vidare i skogen. Barnen hittar successivt två bokstäver som symboliserar ett J: en påse är fylld 

med jord och den andra med jordgubbsskivor. Barnen identifierar bokstaven. ”Ett J!” säger Tova. ”Jordgubbar” 

säger Oszkár. ”Och ett till J, som i John… och som i Jord” tillägger Silvia. Barnen vill individuellt känna på 

påsarna och lukta på dem. Barnen ser nyfikna ut och börjar fundera över möjliga ställen för att upptäcka 

ytterligare bokstäver. Oszkár springer iväg och ropar på gruppen: 

 Oszkár: Där! En bokstav! 

 Pedagog 1:  Vad är det? 

 Oszkár: Det är… (Oszkár känner på påsen med fingrarna) 

 Tova: Stenar i! 

 Oszkár: Stenar… Bokstav har… stenar. 

 Pedagog 1: Vad är det för bokstav? 

 Tova:  Ett sådant där (hon ritar ett S med sitt finger i luften). 

 Pedagog 1:  Och vad är det för bokstav då? 

 Tova: S. 

 Pedagog 1:  S som? 

 Tova: Sonja! 

 

Pedagogerna sammanfattar vilka bokstäver som har hittats och vilka som är kvar. Barnen sprider sig mer och 

mer och letar vidare. Pedagog 1 säger att hon hör några bokstäver ”viska”. Barnen spanar, lyssnar noggrant och 

hittar de kvarstående bokstäverna. Gruppen samlas, undersöker påsarna och går tillbaka till skolan. Vid 

lunchsamlingen berättar Oszkár, Tova och Silvia om aktiviteten och presenterar bokstäverna de hittat i skogen. 

De visar runt påsarna för sina kompisar och bjuder dem att känna och lukta på artefakterna. Hela barngruppen 

visar tecken på nyfikenhet. 

En viktig aspekt av småbarns lärande är sinnena. Första händelsen i skogen bevisade att barnen verkligen 

fångades av materialet eftersom de kunde känna på det, titta och lukta (t.ex. tallbarr och jordgubbe). Vid första 

lunchsamlingen efter bokstavsjakten var det så spännande att pedagogerna t.o.m. fick ändra bokstävernas form: 

Tova, Oszkár och Silvia ville berätta om bokstavsspaningen. De lyckades tyvärr inte berätta klart eftersom de 

andra barnen bokstavligen hade kastat sig på bokstavspåsarna. De ville också känna med händerna och lukta på 

bokstäverna. Problemet var att påsarna var ganska bräckliga och lätt kunde förstöras. Det blev omöjligt för 

pedagog 1 att få gruppen att lugna sig ner och lyssna. Bokstavspåsarna agerade som artefakter: barnen behövde 
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interagera med materialet och bearbeta dessa egenskaper för att kunna skapa mening, eller meningskapa, av 

omvärlden. I detta fall, former, färger, lukter och konsistens var olika egenskaper som medierade kopplingen 

mellan ord och bokstav. Barnen skapade relation till själva föremålen via sinnena och diskuterade eventuella 

betydelsen. Bokstavpåsarna verkade som kopplingsredskap mellan abstrakta begrepp, mening och sammanhang. 

Enligt Björklund (2008 ss. 36-37) är mediering en process som möjliggör förståelsen av omgivningen och andra. 

Den sker däremot inte individuellt utan kollektivt. Kunskaper förs mellan människor och leder till interaktivt 

meningskapande.  

Utforskandet betyder mycket för barnens tankeutveckling; projektet hade inte som unikt syfte att få barn att lära 

sig bokstäverna utan att utveckla barnens medvetande om tecken och symboler som verktyg för kommunikation 

med andra. Själva processen och resonerandet var målet (Åberg & Lenz-Taguchi 2005, s. 70). Reflektioner och 

samspel bidrar att utveckla både individen och gruppen. Samspel sker dessutom mellan barnen och pedagogen. 

Att lyssna på barnens tankar och upplevelser ger dem värde och synliggör nya spår för projektets utveckling. 

Lyssnandet slutar däremot inte efter aktiviteten; barnens tankar måste dokumenteras hela tiden. Först ger det 

bekräftelse på att deras agerande och tänkande är viktigt. Brodin och Hylander (2010, s. 42 & 120) lyfter 

dessutom fram pedagogiska strategier där barn smittar av varandra med sina intressen, nyfikenhet och tankar. 

Pedagogernas förhållningssätt i projektet var verkligen att forska tillsammans med barnen istället för att bara 

styra eller observera. Det skedde genom att dramatisera och använda sig av kroppsspråket för att förstärka deras 

engagemang i barnens utforskande. Tonfall, blickar och även pedagogernas sätt att gå bidrog till att få barnen att 

komma igång och att känna sig trygga i uppgiften. Aktiviteten präglades av glädje, nyfikenhet och fokus 

(Hägglund & Fredin 2001, s. 126).  

 

Frilek med magnetiska bokstäver 

John och Malala sitter bredvid en magnetisk tavla. De tittar i en låda med magnetiska bokstäver, siffror och 

tecken. Malala tar fram bokstäver och visar dem för Pedagog 1 medan John benämner varje bokstav han tar ur 

lådan: ”T som Tomas… I som Igelkott…” säger han. Malala vill också veta vad hennes bokstäver heter för 

någonting. Pedagog 1 uppmuntrar Malala att visa sina bokstäver för John så att han kanske kan berätta vad de 

heter. John hjälper glatt Malala med hennes bokstäver. Sedan iakttar han ett tecken i lådan och frågar: 

 John: Är det en bokstav? 

 Pedagog: Nej, det är ett tecken.  

 John: Vad är det? 

 Pedagog: Det är ett plustecken. Man använder det tillsammans med siffror när man 

  räknar. Det används när man vill lägga ihop saker. 

 

John och Malala leker med bokstäverna. Connor, Tova och Gustav sätter sig ner bredvid dem och börjar plocka 

fram bokstäver. John och Gustav börjar lägga bokstäver på den magnetiska tavlan. Pedagogen leker med 

bokstäver och ritar en ”gubbe” med bokstäver i stället för kroppsdelarna. Gustav sätter upp T-S-Å på tavlan och 

säger att han har skrivit ordet ”tåg”. Pedagogen uttalar det han har skrivit och uppmuntrar honom att fortsätta 
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skriva på tavlan. John och Tova upprepar ”tså” flera gånger. Pedagogen frågar om de kan skriva sina namn eller 

ord som de känner till. Hon uttalar gradvis det som barnen skriver på tavlan.  

John och Silvia sitter tillsammans bredvid tavlan. Pedagogen skriver sitt namn på tavlan och visar det för John. 

John säger att han vill skriva ödla och letar efter rätt bokstäverna i lådan. Han plockar fram ett Q och får veta hur 

det låter i talspråket. Efter ett tag sätter han upp flera bokstäver i rad, bl.a. M-Q-Ö. Tillsammans med Pedagogen 

övar han på att uttala dessa bokstäver: /m/, /k/, /œ/. John upprepar dessa ljud flera gånger och reflekterar högt: 

 John: Mycket! (John pausar) Det blir som där…  

John tittar bort från tavlan och pekar på en rad små bilar som ligger nära honom  

 John: Mycket med bilar… mycket bilar i kö… där är en kö. 

 Pedagog: Det blir mycket bilar i en bilkö? 

 John: Ja… (John pausar och bläddrar mellan bokstäverna i lådan) J som 

  John… J som Julia! 

John letar efter bokstäverna för att skriva sitt namn på tavlan. När han har skrivit klart det förlänger han sitt 

namn med andra bokstäver. Det blir som en lång rad av bokstäver. Pedagogen observerar honom tyst. John visar 

stolt det han skrivit på tavlan och säger: ”Jag har skrivit bilkö!” (se Bilaga 2.b). 

 Ett exempel på hur barnen resonerar kring literacy och meningskapande är Johns (se bilaga 2.b). Barnet 

funderade över bokstävers roll och sammanställning i ord. Hans utforskande av tecken för att ”lösa en 

kommunikativ och skriftlig utmaning” ledde honom att sammankoppla material (magnetiska bokstäver), 

skrivande (hans eget namn, John) och symbolisk representation (magnetiska bokstäver parkerade bredvid 

varandra som en illustration av en bilkö) för att skriva ordet bilkö. Hans resonemang var tydlig, konsekvent och 

använde sig simultant av flera teckensystem. Johns strategi i relation till literacy bemöter Fasts och Bartons 

definition av den som ett symboliskt teckensystem som utformas i kommunikativt syfte och som representerar 

världen och ett tänkesätt (Fast 2007, s. 35). Dessutom visar John i sitt kreativa skrivande att han går genom 

meningskapande processer och utforskar hur han kan kombinera dem för att behärska skriftliga koder (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 183-184). John utformade ett teckensystem som kunde uttrycka bäst hans 

budskap enligt sina nuvarande skriftliga kompetenser. 

 

Bokstavsjakt i skogen - del 2 

Pedagogerna observerade att bokstavsartefakterna som användes vid första grupptillfälle var svårhanterade och 

ibland otydliga pga. själva materialets konstruktion. Påsarna böjde sig åt olika håll och bokstäverna blev oläsbara 

för barnen. Pedagogerna bestämde tillsammans att åtgärda bokstavsartefakterna genom att laminera bokstäver 

med illustration i färgglada papper (se materialet i Bilaga 2.c). Bokstäver som representeras denna gång är O, J, 

T och S. Bokstavsartefakterna används sedan i skogen med samma metod som vid första tillfället.  

 

Tova, Oszkár, Silvia, John, Pedagog 1 och Pedagog 2 går på bokstavsjakt i skogen. John hade varit borta vid 

första tillfället men vill gärna vara med på bokstavsjakt. Gruppen samlas i skogen och Pedagog 1 sammanfattar 

kort det gruppen gjorde förra gången och använder sig av bilder som tagits under aktiviteten. Bilderna visar 

Silvia, Tova och Oszkár i skogen och deras upptäckter av bokstavspåsarna. Pedagog 1 säger att bokstäverna inte 

Jag#_Bilaga_2.b:_
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är lika blyga som förut och att de har klätt sig med glada färger. Gruppen börjar leta samtidigt som de diskuterar 

vilka bokstäver de känner till. Snabbt hittar Silvia en bokstav med jordgubbsmönster på. Tova säger: ”J som 

John och Jordgubbar”. Tova, Silvia och Oszkár springer och verkar vara trygga med uppdraget. John är lite 

tillbakadragen och iakttar sina kompisar. Oszkár hittar sedan ”O som Orm”: han känner igen det och säger att det 

är hans bokstav eftersom hans namn böjar med O. Barnen samlas runt bokstäverna vid varje upptäckt och 

granskar materialet. De tittar, vill hålla bokstaven och visa för de andra. John har blivit nyfiken och letar aktivt 

efter flera bokstäver med sina kamrater. Barnen springer före pedagogerna och ropar när de hittar artefakterna. 

Barnen pratar med varandra och hittar ord och namn som börjar med samma bokstav. Silvia och Oszkár är 

ganska fästa vid bokstäverna som finns i deras namn. Pedagogerna påminner barnen om att dela med andra: 

”bokstäver finns inte bara i barnens namn utan också i alla ord. Orden som vi använder för att prata med 

varandra tillhör alla”.  

I slutet samlas gruppen och reflekterar tillsammans om aktiviteten, bokstäver och ord. Pedagogerna hade tagit 

med ”bokstavspåsarna” som hade använts tidigare och lägger fram dem med de nya bokstavsartefakterna. 

Barnen får tid att känna på bokstäverna och uttrycka sina tankar. Tillsammans med pedagogerna sammanfattar 

de vilka bokstäver de har hittat. När gruppen är tillbaka vid förskolan deltar de i en gruppsamling innan lunch. 

Tova, Oszkár, Silvia och John får möjligheten att berätta om bokstavsspaningen inför hela gruppen och visar 

runt artefakterna de har samlat i skogen. Turvis erbjuds varje kamrat att känna på bokstäverna och utforska dem 

kort.  

Upplevelser med sinnena ingår i barns strategier för att skapa strukturer och ordning i deras konkreta 

erfarenheter. Barn utvecklas generellt genom faser: sensorisk, motorisk och sensomotorisk.
2
 Känseln betyder 

mycket för småbarns uppfattning: att ta detta sinne ifrån dem innebär att de missar en hel del av aktiviteten. 

Bokstävernas grundmaterial anpassades därför till deras behov och byttes ut mot laminerade och färgglada 

papper; resultatet blev att barnen blev mer fokuserade efter att de fått möjlighet att känna och leka med 

bokstäverna. Dessutom utgjorde materialets kombination av flera teckennivåer (färg, ikoner, form, grafer) en 

introduktion till multimodal meningsskapande (Kress 1997, s. 10). Barnen visade tydligt tecken på att de 

kombinerade begrepp, symboler och koncepter.  

Pedagogernas agerande analyserades och åtgärdades. I samband med barnens meningsskapande ändrade 

förskollärare sina pedagogiska strategier och gjorde justeringar på materialet för att bättre stödja barnens 

undersökande och literacy utveckling. Pedagogerna uppfattade materialets val som en viktig del av aktiviteten. 

De anpassade bokstavspåsarna och artefakterna enligt barnens nyfikenhet, intressen och kunskaper (referenser 

till sånger, namn på barn i gruppen, begrepp som möts i vardagen…). Pedagogerna reflekterade länge kring de 

visuella och taktila aspekterna av artefakterna: de ville att barnen skulle kunna uppleva dem med flera sinnen. 

Bokstavspåsarna kunde klämmas på och vägas. Pedagogens roll är ett konstant sökande av alla möjliga åtgärder 

som kan bidra till barnens lärande. Samma process skedde när pedagogerna upptäckte att ”fryspåse-bokstäverna” 

var för mjuka; det var svårt för barnen att röra dem försiktig. Bokstavspåsarnas former förvandlades till oläsbara 

tecken, därefter hade barnen svårt att identifiera bokstävernas ursprungliga former. Med andra ord var 

bokstavspåsarnas form inte optimal för att fylla funktionen av tecknande material eftersom det tecknade inte 

kunde läsas längre (Kress 1997, s. 9). Laminerade och illustrerade bokstäver fick ersätta de gamla, en förändring 

                                                     
2 Bo Sundblad, Stockholms universitet, föreläsning den 3 februari 2011. 
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som gav tydligare material för barnen. Det faktum att barnen kunde röra på de nya artefakterna utan att formen 

skadades möjliggjorde att de kunde sitta och diskutera längre stunder kring materialet. Det gav dem mer tid att 

dela sina kunskaper och funderingar med varandra. Materialet påverkade barnens sätt att delta i utforskandet och 

i gruppen.  

Miljön spelade en viktig roll för barnens trygghetskänsla. Valet av skogen som scen för våra bokstavsjakter gav 

en positiv respons hos barnen: de visade intresse både för omgivningen och för uppgiften själv. Skogen gav 

barnen möjlighet att komma i en nästan magisk värld, med spännande varelser och element. Det var också ett 

sätt att inkludera en del av barnens erfarenhet och intresse i aktiviteten. Miljön gynnade barnens nyfikenhet och 

kommunikation med varandra (Åberg & Lenz-Taguchi 2005, s. 33).  

 

Plastfickor fyllda med flytande färg 

Inne på avdelningen samlas Tova, Oszkár, Silvia, John och Pedagog1 och 2. Pedagogerna börjar aktiviteten med 

att visa några bilder från de tidigare grupptillfällena. Barnen återkopplar till bokstavsspaningar och -artefakterna. 

Plastfickor fyllda med flytande färger (se Bilaga 3) är tejpade på två av fönstren. Ovanför plastfickorna och 

mellan fönstren står dessutom bokstavsartefakterna som inspirationsbilder. Pedagog 1 erbjuder barnen att klättra 

upp på stolar för att nå plastfickorna. Pedagog 2 uppmuntrar barnen att känna på materialet. John är lite försiktig 

först och säger att han är rädd för att bli kladdig. Efter några minuter börjar alla barn pröva olika tryck på 

plastfickorna: streckar, prickar, linjer, … Tova vill rita ett hjärta. John vill rita en ko.  

 Pedagog 1:  Vad har du ritat för något? 

 Silvia: Ett plus. 

 Pedagog 1: Aha… Och du då, vad har du ritat eller skrivit för något? 

 John: 1…0…Tusen… Tiotusen. 

Alla barn är upptagna med att känna på materialet, att få färgerna i påsen att blanda ihop sig och att rita. Inget 

barn verkar visa intresse för bokstavsartefakterna. Efter grupptillfället samtalar pedagog 1 och 2 och bestämmer 

sig att åtgärda miljön och materialet för att observera om barnen börjar inspireras av bokstavsartefakterna när de 

använder sig av plastfickorna. Hela barngruppen går in innan lunchsamlingen. Flera barn närmar sig fönstren och 

börjar spontant undersöka plastfickorna. Ett barn trycker med sin hand på en plastficka och gör likadant på en av 

bokstavsartefakterna. Barnen samlas till lunchsamlingen. 

När barnen vilar flyttar Pedagog 1 ner bokstavsartefakterna närmare plastfickorna så de står precis ovanför eller 

bredvid dem. Plastfickorna och alla bokstavsartefakter finns nu i barnens höjd. Några barn har vaknat efter vilan 

och går till plastfickorna på fönstren. Pedagog 1 säger att de får pröva dem om de vill. Connor, Malala och Anna 

klättrar på stolarna. Deras blickar går mellan bokstavsartefakterna och plastfickorna. De känner omväxlande på 

plastfickorna och bokstäverna. Anna rör sitt finger i ett O som Orm. Hennes finger går i cirklar. Hon flyttar sitt 

finger till plastfickan bredvid och härmar samma rörelse: Anna skriver ett O på plastfickan. Hon går lite längre 

bort och ställer sig bredvid Connor. Connor har hittat en liten pinne i naturmateriallådan som han använder för 

att rita på plastfickorna.  

 Pedagog 1:  Vad gör du Connor? 

 Connor: Jag skriver. Titta! Det är en pinne-penna! 
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 Pedagog 1: Vad skriver du för något? 

 Connor: Ett O. Det ser ut som en orm.  

 

Anna och Connor ritar andra bokstäver på plastfickorna: ett S och ett T. Så småningom kommer flera barn in i 

rummet. Spontant klättrar de på stolarna för att undersöka plastfickorna. Vissa barn frågar vad Connor och Anna 

gör. Connor och Anna berättar och visar för dem.  

Under målaraktiviteten på fönstren hade pedagogerna klistrat bilder av de laminerade bokstäverna ovanför 

barnens arbetsstation. De hade övervägt att placera dokumentationen i barnens höjd men bilderna kom ändå lite 

för långt upp ifrån dem. En del av barnens funderingar kring bilderna försvann på grund av detta. Åberg och 

Lenz-Taguchi betonar den pedagogiska dokumentationens vikt under hela projekts process (2005, s. 129). Efter 

första tillfället samtalade pedagogerna om positiva och negativa aspekter av aktiviteten. Deras observationer 

kring avståndet mellan barnen och bokstavsbilderna ledde till omflyttning inför nästa grupptillfälle: bokstäverna 

klistrades då bredvid plastfickorna med flytande färger vilka också flyttades lite längre ner. Resultaten kom 

omedelbart: alla barn på avdelningen kom direkt till stationerna och de som tidigare hade deltagit i aktiviteten 

började spontant visa ”hur man gjorde”. De som hade varit med på andra aktiviteter under samma tid kom med 

nya idéer om materialets användning (t.ex. Connor hämtade en pinne och skrev med sin ”pinne - penna”) och 

observerade noggrant dokumentationen. Efter bara några minuter spårade vissa barn bokstävernas form med 

fingret och försökte rita bokstäver. En enkel förändring i materialets placering gjorde möjligt för barnen att 

utforska på egen hand och inspirera varandra. Barnen började tänka högt, smittade av varandra och visade hur 

plastfickorna med färger kunde användas i samband med skriftliga aktiviteter. Med andra ord visade de tydligt 

sin förmåga av att lära sig kollektivt kring det som Selander och Kress beskriver utifrån ett sociosemiotiskt 

perspektiv som teckenskapande aktiviteter (2010, s. 20). Samarbetet mellan barnen var en viktig aspekt i 

projektarbetet. Barn bär med sig ett kapital av kompetenser och erfarenheter (Fast 2007, s. 49). Användningen av 

dessa i utforskandet ledde till att barnen kommunicerade, utbytte kunskaper och sedan utvecklade nya förmågor. 

Barn lär och smittas av varandras intressen. Tillsammans skapar de kommunikationsstrukturer, mening samt 

kunskaper. Sedan kräver yttrandet av resonerande i talspråket användning av kommunikationssystem, koncepter 

och kognitiva förmågor. Genom att sortera och uttrycka sina tankar utvecklar barn meningskapandeförmågan. 

Barnen lär sig att tala om konceptuella – eller icke-kontextbundna saker i form av metaforer (Kress 1997, s. 12). 

Om de dessutom försöker uttrycka sina tankar på ett skriftligt och symboliskt sätt innebär det att barnen literacy 

uppfattning utvecklas.  

 

Bokstavsjakten på gården 

Pedagog 1 och 2 har bestämt att det är dags att bjuda in flera barn till bokstavsjakten. I stället för att gå till 

skogen ska pedagogerna nu ha nästa grupptillfälle ute på gården. De har tillverkat ytterligare några 

bokstavsartefakter som börjar med samma bokstav som barnens namn i gruppen. Förutom de första artefakterna 

finns det nu: E som Eld, H som Haj, C som Citron, A som Anka, V som Vattenmelon och L som Lejon. 

Pedagogerna berättar att illustrationerna på bokstavsartefakterna är inspirerade av barnens vardag och kunskaper. 

De refererar nämligen till ord och begrepp som barnen möter i samlingssånger, i barnböcker och i vardagen på 

förskolan eller hemma. Artefakterna har gömts på gården. Gruppen är ute och pedagogerna vill se barnens 
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spontana reaktion när de upptäcker bokstavsartefakterna. De väljer att först låta barngruppen sprida sig på 

gården. Efter en kort stund upptäcker John J som Jordgubbar bland växterna i en rabatt och ropar på 

pedagogerna och andra barn. Barnen samlas runt honom och de börjar diskutera. ”Vad gör den här?”, ”Var har 

du hittat den?”, ”Finns det mera?” är exempel på frågorna som ställs av barnen. Pedagog 1 svarar att det finns 

andra bokstäver som har gömt sig på gården och att gruppen kanske kan leta efter dem tillsammans. Barnen är 

nyfikna och börjar leta. Pedagog 1 använder sitt kroppsspråk mycket: hon smyger när hon letar med barnen, 

ropar på bokstäverna som om de levde och kunde svara, använder ansiktsuttryck etc. Barnen är fokuserade och 

letar koncentrerat efter bokstäverna. De drar med pedagogerna och barn från andra grupper i jakten. Pedagog 1 

följer barnen utan att styra var de ska leta. Så småningom hittar Sonja S som Snigel. Pedagog 1 och barnen 

diskuterar vilken bokstav de har hittat. Pedagog 1 frågar om de känner igen bokstaven: ”S som i mitt namn” 

säger Sonja. Barnen fortsätter spana efter bokstavsartefakterna. Gruppen som letar efter bokstäver har blivit allt 

större då andra barns nyfikenhet har väckts. Vid varje upptäckt frågar Pedagog 1 om barnen kan koppla 

bokstaven till ett ord eller ett namn de känner. Till slut har alla bokstavsartefakter hittats. Barnen känner på dem 

och vill gärna hålla i dem. De låter fingrarna följa bokstävernas form. Efter aktiviteten går barnen in på 

avdelningen och leker fritt en stund. Victor, Sonja och Tova går till tavlan med magnetiska bokstäver och börjar 

prata med varandra. Sonja ställer flera bokstäver i rad: 

 Sonja:  Titta Victor, jag har skrivit ett ord! 

 Victor: Ja och det här är en bokstav! 

 Sonja: Ja… 

De benämner bokstäverna de plockar upp och kopplar dem till ord som de känner till. Tova går ifrån och ställer 

sig framför en vägg med pedagogisk dokumentation. Hon rör vid en skylt där det står ”ljudexperiment”. ”Det här 

är en bokstav” säger hon. ”Här är E som min kompis Edwards bokstav”. Pedagog 1 instämmer och Tova går 

glatt tillbaka till den magnetiska tavlan.  

Trots att miljön ingick i deras vardagliga rutiner upplevde barnen den som en fantasifull bakgrund. Detta kan 

bero på att på den skyddade innergården kunde barnen förflytta sig friare. De kunde leta bokstäver långt ifrån 

pedagogerna och följaktligen kunde de själva ta ett större ansvar i processen. En del av aktivitetens framgång 

berodde nog på att det var ett barn som introducerade bokstavsjakten till de andra. Barnet gjorde oss 

uppmärksamma på hans upptäckt varpå de andra barnen verkade uppleva aktiviteten som en positiv slump och 

samspelade för att förstå var och varför konstiga föremål hade dykt upp på deras förskola. Miljön tillät dem att 

utforska fritt och spontant och fungerade som den tredje pedagogen (Barsotti 2011, s. 62). På så sätt kan miljön 

och materialplacering också betraktas som artefakter. Skogen hade en spännande faktor medan förskolans gård 

kändes trygg och bekant. Både ställen hade egenskaper som användes förskollärare med syfte att inkludera 

barnen. Några barn engagerades mer av att vara ute i naturen och att utmanas av terrängen. Andra föredrog att 

utforska bokstäverna på en bekant miljö som underlättade för dem att fokusera på just aktiviteten. Projektet 

utvecklades från en liten grupp av fyra barn till ett ”gäng”.  

Alla barn ska få möjlighet att delta och bidra till projektet. Alla har idéer och funderingar som kräver pedagogens 

uppmärksamhet: att de är tokiga eller tar en annan väg än projektets planering. Faktum att pedagogerna tar in 

barnens förslag tyder på deras hänsyn till barndelaktighet i verksamheten. Olikheter berikar varandra och ger 

projekt nya utvecklingsmöjligheter (Åberg & Lenz-Taguchi 2005, s. 69). Enligt Läroplanen ska alla barns 
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uppfattningar bemötas med lika värde (Skolverket 2010, s. 14). Det handlar alltså inte om att svara rätt eller 

skapa något fint (Änggård 2005, s. 111). Hela processen är viktig och kräver genuin uppmärksamhet. Hur kan 

barn skapa mening och förstå olika teckennivåer utan tillgång till material och utmanande aktiviteter? 

Kommunikationens mysterium kan bara begripas genom att interagera med andra. I detta projekt gav 

pedagogerna talutrymme till alla barn så att alla fick chans att utveckla sina egna teckenskapande förmågor och 

resonemang samt att ge möjlighet till reflektion tillsammans med andra. Med andra ord var pedagogerna inte ute 

efter att bara få fram det ”rätta svaret” av ”det sanna barnet” (Åberg & Lenz-Taguchi 2005, s. 46).  

Mina frågor var ”på vilket sätt skapar barnen mening av skriftliga tecken?” och ”Hur kan pedagoger stödja 

utforskandet och bygga vidare på barnens egna erfarenheter om skriftliga tecken?”. Efter analysen av data 

framstår det tydligt att barnen inte ser det skriftliga språket som ett absolut och linjärt ämne utan mer som en 

samling av kompetenser, tecken och begrepp som interagerar, växer parallellt och i varandra för att skapa 

mening av världen. Barnen utformar sina egna symbolsystem enligt sammanhängande tankar och samspel med 

andra. De inspirerar varandra och utforskar tillsammans hur de kan gå vidare i sitt lärande. En vuxen ofta ser 

skriftspråket som en aktivitet i sig medan barn kanske kombinerar ritning med bokstäver eller andra medier. 

Detta tyder på att barnens meningskapande utvecklas multimodalt och rhizomatiskt. Enligt ett 

sociokonstruktionistiskt perspektiv uppfattas barnens literacy som en löpande process som inte bara kan 

begränsas till syftet att kunna skriva. Eftersom kunskapssynen inte uppfattas i relation till bestämda mål inom 

sociokonstruktionism kan barnens vägar till literacy och meningskapande betraktas som mångsidiga och 

obegränsade i sina former . Exemplet av förskollärare som anpassade material, miljö och pedagogiska strategier 

visar på att de tog hänsyn till hur barnen lär sig bäst, dvs. i mindre grupper, med utmanande föremål, vid 

upprepade tillfällen, m.m. De tänkte på att använda sig av barnens tidigare erfarenheter (förnamnens bokstäver, 

referenser till sånger eller till bekanta begrepp), barnens samspelsförmågor och deras reflektioner för att utmana 

vidare gruppen. Pedagogernas sätt att kunna ifrågasätta sin praktik för att erbjuda meningsfulla pedagogiska 

aktiviteter blev en viktig redskap för att stödja barnens meningskapande av teckensystem. Detta möjliggjorde 

bevaringen av barnens nyfikenhet och kreativt tänkande.  

Diskussion  

Utifrån mina observationer av dessa pedagogiska aktiviteter har jag hittat många kopplingar mellan praktik och 

teori. Tanken var att fokusera på barnens teckenundersökande i relation till miljö, material och samspel med 

andra. Barnen har visat hur de använder sig av alla resurser som finns tillhands: ute – och innemiljö, material, 

andras reflektioner m.m. De visade stort intresse för materialundersökningen, både i skogen, på gården och på 

avdelningen. Aktiviteterna blev meningsfulla tillfällen där barnen fick tid och utrymme för att undersöka, ställa 

frågor och formulera sina tankar. Pedagogernas förhållningssätt var att ta reda på barnens funderingar, deras 

förslag samt att skapa användbara redskap för barnens teckenutforskande. Miljön och materialet var utformade 

för att anpassa sig till barnens behov gällande meningsskapandet. Multimodalitet präglade pedagogernas 

strategier för att stödja lärandet. 
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Resultatdiskussion och slutsatser 
Det var fascinerande att observera barnens frilek och se deras lust att fortsätta undersöka tecken. De kunde ha 

lämnat teckenprojektet bakom sig för att gå och leka med byggklossar, naturmaterial eller dockor men valde 

bokstavsrelaterade material i stället. När barnen lekte med magnetiska bokstäver hade de intressanta samtal kring 

tecken och deras användning. Det märktes tydligt att aktiviteterna hade satt igång barnens tankar och att 

meningskapandet inte slutade efter grupptillfällena. Barnen bearbetade sina intryck och de nya kunskaperna de 

hade fått för att kunna utforska vidare. De behövde fortsätta med sina processer och de engagerade gärna andra i 

sina reflektioner. Exemplet av John som skriver bilkö på tavlan är talande: han hade kopplat skrivspråket med 

bokstäver som kombineras för att forma ord. Han hade tidigare kunskaper eftersom han själv kunde hitta ord 

som började med en viss bokstav. John förstod att bokstäver kunde uttalas individuellt och att när de skrivs 

bredvid varandra skapar de ord. Däremot hade han inte kompetensen än för att kombinera dem så att de bildar 

hans ord bilkö. Då använde John sig av fantasin och estetiska redskap: han ställde flera bokstäver i en lång och 

kurvig linje. Varje bokstav representerade en bil i en kö. Själva bilkön var både resultatet av Johns försök att 

skriva och av en bildrepresentation av själva begreppet. Med andra ord skapade John en multimodal strategi för 

att uttrycka sig. Genom att kombinera flera tankar och färdigheter (Kress 1997, s. 13) lyckades John skapa 

mening . Åberg och Lenz-Taguchi (2005, s. 123) beskriver denna kreativa process som ett vetenskapligt sätt att 

använda sig av fantasin. De menar att individen behöver fylla på det tomma utrymmet mellan ”det som redan 

finns” och ”det som jag kan skapa” för att bygga nya kunskaper och kompetenser. Enligt resultatet av min studie 

framstår det att barn behöver testa, bepröva sina teorier och tankar för att kunna uppfatta deras giltighet.  

Med hänsyn till barnens sätt att utforska och bearbeta nya kunskaper utformade pedagogerna materialet och gav 

både utrymme till undersökande i grupp och individuellt. De visade sitt stöd för barnens läroprocesser genom att 

ge dem talutrymme, meningsfullt material samt tid och ro för att bearbeta aktiviteternas innehåll på egen takt. 

Deras tanke var att anpassa material till utforskandet via sinnena. De hade viljan att skapa någonting spännande 

som både väckte nyfikenhet och ”talade” till barnens sinnen. Att titta, lukta, lyssna och känna var viktiga 

aspekter av barnens upplevelser. Pedagogernas syfte att skapa förbindelser mellan olika kunskapsområden och 

praktiker tyder på multimodalitet och möter Wehner – Godées argument. Hon refererar till Malaguzzis dikt om 

barns hundra språk och det faktum att bara ett används och värderas (Wehner-Godée 2011, ss. 121-123). Hon 

uppmuntrar pedagoger att utmana gamla traditioner och rutiner för att ge barnen möjligheten att förstå 

kopplingar mellan olika ämnen via estetiska medier. Pedagogerna i denna studie använde sig av okonventionella 

material och vågade utmana sig själva i artefakternas tillverkning. På ett sätt kan pedagogernas attityd jämföras 

med barnens läroprocesser: de behövde lämna sin trygghet bakom sig för att verkligen bemöta barnens 

utforskande. De kunde ha gjort det lätt för sig och använt existerande material. De valde att medforska med 

barnen och engagera sig helt i processen. De uttryckte sin nyfikenhet med stöd av blickar, kroppsspråk och 

tonfall. Med andra ord skapade de en fantasifull arena där barnen kunde känna vuxnas engagemang i deras 

frågor (Hägglund & Fredin 2001, s. 126). Min tolkning är att vuxna och barn lär sig genom utmaningar men 

ibland kan dessa uppfattas som oroframkallande. Jag inser att det inte är lätt att delvis våga släppa kontroll över 

sin pedagogiska planering för att utforska nya spår tillsammans med barnen. Planering är en viktig del av 

pedagogernas vardag och villkor till goda läroforutsättningar. Däremot är det enligt min uppfattning minst lika 

viktigt att kunna backa lite för att låta barnen komma fram och ta initiativ. I Lyssnandets pedagogik beskrivs hur 

våra misslyckanden kan leda till häftiga händelser (Åberg & Lenz-Taguchi 2005, ss. 29-30). Denna påstående 
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och mitt resultat kan tolkas som att pedagoger behöver våga släppa taget för att låta meningsfulla aktiviteter 

hända. En tolkning av det ovanpresenterade resultatet är att pedagoger behöver prova sig fram tillsammans med 

barnen. En möjlig förklaring till detta är att vi lär oss hela tiden av våra misstag och arbete med barn är inget 

undantag: ibland testar pedagoger saker som inte alls fungerar men som resulterar i utveckling av bättre 

pedagogiska situationer. Ingen människa har alla svar och lösningar. Det går inte heller att planera och förutse 

allt; vore det möjligt, skulle lärandet bli stelt och utan plats för individen och strida emot Läroplanens mål. 

Läroplanen (Skolverket, 2010, s. 11) uttrycker nämligen att ”flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara 

för att skapa mångfald i lärandet”. Med andra ord finns det inte enbart ett sätt att lära sig utan många och alla 

dessa sätt ska tillvaratas. Min uppfattning av denna punkt är att det gäller för barnen såsom för pedagoger 

eftersom de kontinuerligt lär sig under sitt yrkesliv och bemöter en oändlig variation av grupper och individer. 

På så sätt kan pedagogers flexibilitet under aktiviteter och projektutveckling i form av planering, material och 

miljö framstå som en stor fördel för att gynna lärandet, utforskningen och i denna studies fall, literacy 

utforskandet.  

Pedagog 2 i denna undersökning sade till mig att ”bara för att man släpper taget betyder det inte att man tappar 

kontroll”. Med detta menade hon att barnen behöver få ta plats för att kunna ta kommando, bli lyssnade på och 

kunna uttrycka sina teorier (Johannesen & Sandvik 2009, s. 32). Att ge dem detta utrymme verkar vara ett 

effektivt verktyg för öppna nya spår till utforskandet. Pedagogerna var väldigt självkritiska mot materialet. Vid 

flera tillfällen samtalade de kring åtgärderna som borde göras, som t.ex. med bokstavspåsarna och med 

materialplaceringen. De reflekterade efter varje aktivitet för att belysa styrkor och svagheter av miljö, material 

och pedagogiska strategier. Pedagogerna hittade lösningar och åtgärdade problemen direkt inför nästa steg i 

projektet med fokus på barnens behov och funderingar. I stället för att kontrollera allt bestämde pedagogerna att 

använda sig av barnens kunskaper och kompetenser för att utvidga projektet till hela barngruppen. Vid första 

bokstavsjakten på förskolans gård valde de medvetet att placera materialet utan barnen och sedan låta de 

upptäcka artefakterna på egen hand. Pedagogerna använde sig av barns tendens att smitta av varandra med 

nyfikenhet och deras intressen (Åberg & Lenz-Taguchi 2005, s. 40). Utifrån detta kan man dra slutsatsen att barn 

inspirerar varandra och blir då en effektiv kraft för projektarbetet. Denna aspekt framstår som ett effektivt 

redskap och som i mina ögon bör utnyttjas för att stödja barnen i sin teckenutforskning och meningskapande.  

Pedagogernas val att skapa material i referens till barnens erfarenheter var också ett effektivt redskap i barnens 

meningskapande. De valde representationer av bekanta saker för barnen. De tog hänsyn till barns sätt att koppla 

ihop saker utifrån konkreta upplevelser (t.ex. karaktärer från sagor, mat som de äter, naturmaterial m.m.). Deras 

pedagogiska strategier präglades dessutom av möjligheten att återkoppla till tidigare aktiviteter genom upphängt 

pedagogiskt dokumentation. Barnen hade tillgång till bilder samt själva materialen (t.ex. med plastfickorna på 

fönstren) så att de kunde utforska och reflektera på egen hand. Deras val uppmuntrade barnen som hade varit 

med i aktiviteterna att visa för andra vad det handlade om. Det skapades tillfällen att visa sin kompetens och 

samkonstruera kunskaper (Dahlberg et al., 2001, s. 162). Det blev tydligt att småbarn behöver tid och 

upprepning innan de vågar pröva nya saker. I skogen var John tillbakadragen vid hans första tillfälle medan de 

ursprungliga barnen direkt sprang runt och satte igång. De hade redan byggt erfarenhet av aktiviteten och kunde 

då gå ett steg vidare: de hade utvecklat kunskaper som kunde återanvändas för att skapa nya. 
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Under studiens gång visade det sig att barnen behöver tid och utrymme för att kunna bearbeta sina upplevelser. 

En viktig del av meningsskapandet och lärandet skedde genom att ge dem den tiden. Jag uppmärksammade hur 

pedagogerna lät barnen sammanfatta och reflektera i slutet och i början av varje grupptillfälle: med stöd av 

pedagogiskt dokumentation kunde barnen återkoppla till tidigare erfarenheter samt skapa nya i eftertanke. Att 

sortera sina tankar och formulera dem högt för andra är enligt min tolkning en del av meningsskapandet. Kress 

beskriver barn som agerande meningsskapare och mottagare av information. Genom att delge sina tankar kopplar 

individen abstrakta begrepp med kommunikationstecken som andra behöver tolka för att kunna förstå budskapet 

(Kress 1997, s. 14). Sammanfattningar och återkopplingar uppfattades som meningsfulla tillfällen för barnen att 

ordna sina tankar, bekräftas som kompetenta individer och dela sina intressen med andra. På detta sätt var 

pedagogernas strategier ett sätt att gynna meningsskapandet för alla barn i gruppen (de som har varit med på 

aktiviteterna och de andra). Demokrati och delaktighet framstod som oerhört viktig del av detta projekt. Barnen 

lärde sig att presentera framför andra och att lyssna. Olikheter lyftes fram och diskuterades för att sedan 

innefattas i projektutvecklingen. Detta kan uppfattas som ett sätt att bemöta Läroplanens mål om att hjälpa 

barnen att skapa tilltro i sin förmåga och en egen uppfattning utifrån olika synvinklar (Skolverket 2010, ss. 5-7).  

Sammanfattningsvis skulle resultatet på min studie kunna tolkas på flera sätt. Utifrån mina observationer och 

min analys är mitt perspektiv att barnens mening - och teckenskapande gynnas av många faktorer. En rik miljö 

med inspirerande material, tid och utrymme att utforska själv eller i grupp är några av dem. Mina slutsatser 

möter bl.a. Fasts och Björklunds forskningar om literacy i. o. m. att barn bär med sig en mångfald av 

kompetenser, tidigare erfarenheter och kunskaper av det skriftliga språket och att en väg till literacyutvecklingen 

är att använda sig av dessa komponenter för att bygga upp lärandet och meningsskapandet. Deras kultur och 

intressen är grundstenar av teckenutforskandet. Att observera hur barnen bemöter det skriftliga språket, när de 

väljer att spontant utforska tecken, och utgå ifrån deras lärostrategier är viktiga villkor till meningsfulla 

aktiviteter. Ibland tror vuxna att de måste kunna allt om allting därför vågar de ibland inte pröva nya spår som 

barnen kanske skulle vara nyfikna på. Att kunna utmana sig själv som pedagog och att våga testa nya medier 

eller material spelar i mina ögon en viktig roll i barnens literacyutveckling. Eftersom mitt resultat talar om att 

barnen lätt skapar mening av multimodala medier bör pedagoger ta hänsyn till hur de utformar aktiviteter, miljö 

och material i relation till dessa. Min tolkning av barns utforskande av det skriftliga språket är att det inte slutar 

med en planerad aktivitet utan att de på egen hand väljer stunder, ställen och material för att fortsätta testa sina 

hypoteser, samspela med andra och skapa mening. Därför borde miljö och material i verksamheten erbjuda 

utforskningsmöjligheter. Björklund (2008, ss. 257-258) pratar om enskild och kollektiv literacy i referens till 

stunder där barn utforskar tecken och det skriftliga språket ensam, i mindre grupper eller under planerade 

aktiviteter. Stunderna där barn väljer att på egen hand skapa mening kan ske inne eller ute, i frilek, genom 

sagoläsning m.m. Då borde alla dessa moment också tillvaratas av pedagoger för att väcka intresse och 

nyfikenhet hos alla barn och i olika former.  

 

Vidare forskning 
Efter att jag har fått chansen att observera pedagogernas strategier för att stödja barnens tecken – och 

meningsskapande har jag börjat fundera på en organisationsfråga. I verksamheter där förskollärare får ansvara 
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för allt flera uppgifter kring pedagogiska uppdrag och dokumentation, hur är det möjligt att hitta tid för att skapa 

goda förutsättningar till barnens meningsskapande? Allt material som skapades under denna period var ett 

resultat av pedagogernas engagemang och idéer. Tillverkning av artefakterna var både tids- och energikrävande. 

Hur kan man som pedagog hitta tid till att förverkliga sina idéer för att implementera dem i barngruppen? Min 

uppfattning var att pedagogerna sprang hela tiden: de hade redan svårt att dokumentera, göra alla sina uppdrag 

och samtidigt vara delaktiga i barngruppen. De prioriterade barnen men berättade flera gånger om dilemmat av 

att inte hinna med alla sina uppdrag för att kunna vara med barnen. De uttryckte svårigheten med att göra både 

och. Min gissning är att de lagt ner extratid utanför arbetet för att kunna skapa meningsfulla redskap till barnens 

lärande. Med tanke på hur viktiga material, miljö och pedagogiska strategier är för meningsskapandet undrar jag 

hur andra verksamheter löser detta problem. I mina ögon borde inte pedagoger behöva prioritera den ena över 

den andra. Förutsättningar till lärandet börjar med verksamheters strategier och syn på tillgängliga resurser. Jag 

undrar om staten inser hur stor bristen på resurser är i relation till barnens verkliga behov och deras rätt till att få 

goda förutsättningar till lärande. Pedagogernas lösning av problemet genom att lägga tid utöver sin arbetstid på 

sådana saker är inte hållbart i längden. Människor har sina begränsningar och förr eller senare kommer barnen 

lida av förskolors bristande resurser. En fråga uppkommer: finns det i dagens samhälle plats för kvalitetslärande? 

En möjlig väg till vidareforskning skulle kunna vara att undersöka om det pedagogiska uppdraget som beskrivs 

ett styrdokumenten verkligen kan uppföras i verkligheten med tanke på arbetsförutsättningar.  

Ett till område som jag skulle vilja fortsätta undersöka är biliteracy. Med biliteracy menas flerspråkiga barns 

meningsskapande kring literacy frågor. Jag har observerat några flerspråkiga barn under denna studie och har 

börjat fundera över detta: kan deras språkkompetenser underlätta eller försvåra literacyutveckling i. o . m. att 

barnen parallellt behärskar flera språksystem? Kan dessa barn vara en fördel för grupplärandet? Jag har hittat 

några böcker och forskningar kring biliteracy men ämnet är fortfarande nytt. Kunskaper kring flerspråkighet 

kopplad till literacy skulle kunna vara ett område till vidare forskning. En annan forskning som skulle kunna 

utföras vore att ta mina nuvarande utforskningsfrågor vidare till andra förskolor för att analysera likheter och 

skillnader i pedagogiska strategier i relation till literacy och meningsskapande. Resultaten skulle bidra till att 

generalisera studien eller eventuellt kartlägga stora olikheter på förskolor.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
Fullmakt 

Jag heter Nelly Castets och läser min sista termin på förskollärarutbildningen på Stockholms universitet. Jag 
skriver min C-uppsats om meningsskapande och literacy. Jag behöver samla ihop data till mitt examensarbete, 
analysera mitt material och reflektera på ett vetenskapligt sätt kring mina huvudfrågor. För att kunna göra det ska 
jag observera barnens - och pedagogernas vardag på en förskoleverksamhet, anteckna mina observationer, ta 
bilder och eventuellt spela in samtal.  
 
Undersökningens resultat ska användas för att skriva min uppsats i vetenskaplig rapportform, dvs. att rapporten 
ska uppfylla etiska forskningsprincipers krav. Dessa principer vilar på informations- och nyttjandekrav, 
konfidentialitetskrav, och samtyckeskrav.  
 
Informations- och nyttjandekrav 
Jag ska transkribera eventuella samtal, redogöra för mina observationer och vid behov infoga några bilder som 
har betydelse för mitt ämne som bilagor. Jag vill betona att min fokus inte ligger på individens nivå och att 
processen inte handlar om att värdera barnens kunskaper. Jag ska fokusera på en-/flerspråkiga barns 
lärostrategier kring det skriftliga språket och hur pedagoger arbetar kring denna problematik. 
Undersökningsmaterialet ska beskrivas, analyseras och diskuteras i min rapport. Uppsatsen kommer senare 
betygsättas av kursansvarig lärare. Därutöver ska jag redovisa muntligt om mitt arbete vid ett examinerande 
seminarium. 
 
Konfidentialitetskrav 
Alla medverkares -/informanters namn kommer kodas om för att garantera full anonymitet. Med andra ord ska 
varken förskolans – eller deltagande personers riktiga namn användas. Bara jag (inte ens mina lärare) ska veta 
om riktiga uppgifter. Råmaterialet samt krypteringsnyckel ska skyddas och förvaras så att jag är den enda 
personen som har tillgång till dem. Angående eventuella bilders användning kommer ansikten antingen maskeras 
eller skäras bort.  
 
Samtyckeskrav 
Medverkan är naturligtvis frivillig och deltagare kan när som helst avbryta sin medverkan.  
 
Alla dessa sekretesskrav formulerades av Vetenskapsrådet. För mer detaljerade information, vänligen se: 
http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml. 
 
Fullmakten ger tillstånd till Nelly Castets att anteckna, observera, spela in ljud/intervjuer och fotografera under 
förskolans vardag.  
 
DATUM: ………………… MEDVERKARES NAMN: ………………...……………………………………….…… 
 
 
MEDVERKARES -/MEDVERKARES VÅRDNADSHAVARES SIGNATUR: ………..……................................…… 

 
 

http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml
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Bilaga 2.a: referensmaterial till bokstavsjakten 

 

Bokstavspåsar: plastpåsar i form av bokstäver fyllda med olika material: J som Jordgubbe, S som Sten, 

T som Tallbarr, T som Trä, S som Sand och J som Jord. 

 

Bilaga 2.b: ”Jag har skrivit bilkö” 
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Bilaga 2.c: referensmaterial till bokstavsjakten 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
Bokstavsartefakter 
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Bokstavsartefakter 
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Bilaga 3: referensmaterial till aktivitet ”att måla 
på fönstret” 

 

 

 

INFOGA BILD PÅ PLASTFICKORNA OCH EN BILD PÅ 1:A UPPLÄGG PÅ FÖNSTRET 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

TOVA 

 

TOVA 

Plastfickor fyllda med färger 
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