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Med en bakgrund som förskollärare
ligger forskningsintresset på ett
praktiknära undersökande av barns
användande av digitala resurser i
förskolan. Barns delaktighet och
flerspråkighet är särskilt i fokus såväl
som minoritetsspråk.

Digitala resurser används av de flesta förskolebarn idag, men vad
händer egentligen med barnens möjlighet att uttrycka delaktighet när
de använder digitala resurser såsom pekplattor? Vilka villkor,
möjligheter och hinder skapas för barn att uttrycka delaktighet i
förskolan i flerspråkiga områden?
   Denna avhandling handlar om de villkor som skapas för barn att
uttrycka delaktighet. Barns delaktighet ses i denna avhandling som
möjlighet att vara med och påverka innehållet, att delta aktivt i
förskolans miljö med alla sina kompetenser, men också att ses som
jämlik av sina kamrater såväl som av pedagoger. Möjligheten att
kommunicera på sitt modersmål i vardagen i förskolan och därmed
använda alla sina språkliga kompetenser är också en form av
delaktighet.
   De praktiknära resultaten illustrerar olika aspekter av barns
användande av digitala resurser och olika uttryck för delaktighet; från
barns egna skapande av pedagogisk dokumentation med pekplattan
som resurs till videosamtal på minoritetsspråk. Avhandlingen belyser
nya multimodala utryck för delaktighet och hur nya literacypraktiker
skapas i användningen av digitala resurser i förskolan i flerspråkiga
områden.
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Abstract
Agency and Digital Resources. Children’s multimodal expressions of agency in preschools in multilingual
areas

Children's different expressions of agency when using digital tablets in preschools in multilingual areas are explored in
this study. Drawing on ideas problematizing the mono-lingual norm in western education (Björk-Willén, Gruber & Puskás,
2013; García, 2009; Kultti, 2012), the understanding is broadened of children's use of e.g. multilingual applications in
ongoing projects. The use of digital resources in pedagogical documentation (c.f. Lenz Taguchi, 2013) is also in focus and
children’s processes of creating their own documentation using digital tablets are discussed.

Using a social semiotic approach (Kress, 1997; Selander & Kress, 2010) where children's multimodal communication is
in focus, in combination with the notion of translanguaging (García, 2009), makes it possible to explore both multimodal
and multilingual aspects of young children’s agency in day-to-day activities.

Qualitative video observations of children as well as multimodal focus groups with teachers were used to reflect
multimodal interaction between peers as well as with the tablet. Wireless recordings of the tablet screen were made when
possible. Consolidating formal ethical guidelines (Vetenskapsrådet, 2017), particular ethical problems concerning informed
consent when filming children were addressed proactively communicating with the children before and during the video
recording process and allowing them to participate in the process of data collection if they wanted to.

Incorporating other modes than verbal majority language using the affordances emerging in the use of digital tablets,
children were able to express agency in both multilingual and multimodal ways. Photographical and portable modes were
used by the children to create their own documentation and verbal content beyond the majority language, in applications
including online and locally created resources where parents were co-producers.

The added difficulty of expressing agency as both a young child and as a speaker of a minority or non-majority language,
is discussed. The use of multimodal digital resources to create translanguaging activities might serve to overcome the
specific challenges these children face. In a diverse world, where multilingual children have a right to communicate in
all languages, the results could propose new ways of thinking about children’s agency and translanguaging activities in
preschool.
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Prolog 

Som förskollärare har jag på olika sätt utforskat barns användande av digitala 
resurser, redan innan jag började som doktorand. Jag kan minnas en första 
nyfikenhet på vad det egentligen är som händer när barnen dras till en dator, 
en smartboard eller en pekplatta och varför det verkar så spännande för 
barnen. De många möjligheter jag själv upptäckte tillsammans med barnen 
blandades med erfarenhet av hur mycket både syftet, iscensättandet och 
resursernas egenskaper spelar roll. Mitt arbete på förskola har också gett mig 
möjligheter att skapa pedagogisk dokumentation tillsammans med barn och 
jag har, tillsammans med medarbetare, funderat mycket på hur miljöer och 
arbetssätt kan bidra till barns delaktighet. 

Jag har också alltid arbetat i flerspråkiga områden, med många barn som 
har flerspråkighetskompetens och trots att viljan funnits där att skapa 
flerspråkiga miljöer har jag tyckt att det var svårt att verkligen genomföra. Det 
räckte inte att klistra upp några flaggor och hälsningsfraser i hallen, med 
barnens olika språk. Vi kunde gå till biblioteket och låna böcker på barnens 
språk, men vem skulle läsa dem? På många sätt är det ett svårt uppdrag att 
som förskollärare ansvara för att barn får möjlighet att vara delaktiga och få 
kommunicera på fler språk än svenska i förskolan. 

I mina egna erfarenheter som förskollärare drar jag nytta av de upplevelser 
jag har av att arbeta med barn och delaktighet, pedagogisk dokumentation och 
digitala resurser. Samtidigt finns en viss normerande kraft som är en 
utgångspunkt för mitt val av forskningsämne och att lyfta fram barns 
delaktighet som någonting positivt och ett villkor för lärande. För att vara så 
transparent som möjligt, väljer jag att vara öppen med att det finns ett 
normativt drag i denna avhandlings utgångspunkter, såsom det också finns i 
styrdokument för förskolan (t.ex. Skolverket, 2018). I själva utförandet av 
studiens syfte har dock en kritisk hållning antagits både när det gäller hur 
barns uttryck för delaktighet kan förstås samt vilka möjligheter som skapas i 
användandet av digitala resurser. 
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Introduktion 

Digitala resurser används av de allra flesta förskolebarn idag (Skolverket, 
2016; Statens medieråd, 2019), men det är inte klarlagt vilken betydelse de 
digitala resurserna, såsom pekplattor, får för barns möjlighet att uttrycka 
delaktighet. Denna avhandling handlar om de villkor, möjligheter och hinder 
som skapas för barn att uttrycka delaktighet. Barns delaktighet ses i denna 
avhandling som möjlighet att vara med och påverka innehållet, att delta aktivt 
i förskolans miljö med alla sina kompetenser (Kress & Selander, 2012; 
Selander & Kress, 2010), liksom att ses som jämlik av sina kamrater såväl 
som av pedagoger (Melin, 2013). Möjligheten att använda alla sina språkliga 
kompetenser ses också som en form av delaktighet, såsom att få kommunicera 
på sitt modersmål i vardagen i förskolan (jfr García, 2009). 

Barns möjlighet att vara delaktiga i sina liv och i förskolan där de spenderar 
stor del av sin vardag, kan sägas vara en angelägen rättighet, utifrån 
människorätts- och demokratiprinciper (se t.ex. FN:s barnrättskonvention, 
1989) såväl som Skollag (SFS 2010:800) och Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2018). Delaktighet kan också förstås som ett villkor för barns 
lärande i förskolan (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008; 
Selander & Kress, 2010).  

På olika sätt kan det dock vara svårt att se till att de yngsta barnen får 
möjlighet att utöva denna delaktighet (jfr Dolk, 2013; Emilson 2008) och 
flerspråkiga barn kan sägas få ytterligare sämre möjligheter, eftersom det i 
praktiken är majoritetsspråket som är det enda språket som används och 
värderas som kommunikativ bas (jfr Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; 
Kultti, 2012; Skaremyr, 2014). Att barn i flerspråkiga områden ofta inte har 
möjlighet att kommunicera på andra språk än majoritetsspråket kan alltså ses 
som försvårande för möjligheterna att vara delaktig. 

De yngsta barnens delaktighet kan också förstås som kopplad till olika syn 
på barn som demokratiska medborgare (Dahlberg & Moss, 2005; Qvarsell, 
2011; jfr Quennerstedt, 2010). De yngre barnen kan ses använda mer 
okonventionella sätt att kommunicera och när kommunikationen inte bygger 
på verbalt eller talat språk, riskerar barnens sätt att kommunicera att inte bli 
lika högt värderat (Kress, 1997). Samtidigt har nya verktyg i form av digitala 
resurser blivit mer vanligt i förskolans miljö och användningen av dessa 
resurser både i förskola och hemmiljö blivit rikt debatterat (se t.ex. Nilsen, 
2018). Det kan dock sägas finnas en brist i diskussionen om innehåll kopplat 
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till barns möjlighet till delaktighet på olika sätt, exempelvis möjligheten att 
använda de olika former för kommunikation som erbjuds i de digitala 
resurserna eller möjligheten till kontakt mellan förskolans värld och världen 
omkring. 

I denna avhandling undersöks barns möjlighet att uttrycka delaktighet när 
digitala resurser används i förskolan i flerspråkiga områden. Fokus på just 
delaktighet och flerspråkighet i relation till användningen av digitala resurser, 
kopplas till flera olika aktiviteter i förskolan. Både aktiviteter där barn och 
pedagoger använder de digitala resurserna för att skapa flerspråkiga aktiviteter 
och aktiviteter där barn skapar sin egen pedagogiska dokumentation (Lenz 
Taguchi, 2013) illustreras. På så sätt handlar barnens delaktighet i flerspråkiga 
områden inte bara om verbalt flerspråkiga aktiviteter med språkinnehåll, utan 
också om barns möjligheter att uttrycka delaktighet med hjälp av andra 
kommunikationssätt, till exempel bilder, fotografier, rörelser och känsel. Hur 
detta kan gå till illustreras i denna avhandling och en diskussion förs om hur 
barns uttryck för delaktighet kan förstås och hur flerspråkighet och nya 
literacypraktiker kan relateras till barns många olika former av 
kommunikation. Literacypraktiker ses i denna avhandling som den kontext 
som skapas i användandet av pekplattor och literacy förstås inom ramen för 
ett utökat textbegrepp (Gee, 2015). Literacy blir på så sätt i denna studie något 
som innefattar både verbal kommunikation, kroppsliga uttryck och 
kommunikation på flera språk (jfr Gee, 2015; Scollon & Scollon, 1981; Street, 
1995). 

Varför barn ska vara delaktiga kan diskuteras utifrån större frågor om 
meningen med utbildning såväl som barns roll i samhället. Barn kan ses som 
fullvärdiga medborgare här och nu (se t.ex. Dahlberg, 2002), och på så sätt ha 
rätt till delaktighet redan som små. Ett annat sätt att de på barns delaktighet är 
att det är viktigast att barn lär sig saker, som gör att de i vuxen ålder kan bli 
delaktiga (jfr t.ex. Archer, 2000). I ett perspektiv där barn ses som blivande 
vuxna (jfr Dahlberg, 2002) blir det då viktigast att barnen förvärvar sig 
kunskap som de sedan kan använda sig av för att bli demokratiska medborgare 
i vuxen ålder. Frågan om delaktighet kan då sägas riskera att hamna i att 
barnen ska lära sig för framtiden, för att som vuxen kunna utöva delaktighet, 
men inte här och nu (jfr Dahlberg & Bloch, 2006). 

I en omvärld och ett skolväsende som kan ses som präglat av ”new public 
management” (jfr Dahlberg & Bloch, 2006; Dahlberg, Moss & Pence, 2014) 
blir frågor om utbildningens kärna aktuell. Frågor om vad skola och förskola 
egentligen är till för blir på nytt ställda, utifrån om det handlar om att alstra 
produktiv arbetskraft som är konkurrenskraftig på en global marknad, eller 
möjliggöra för självständiga, delaktiga demokratiska medborgare. Huruvida 
detta skulle kunna vara samma sak, går också att diskutera. Det kan tyckas 
vara långa avstånd mellan barns delaktighet i förskolan och meningen med 
utbildning i stort, men grunden kan sägas läggas i förskolan. Då kan nästa steg 
i resonemanget bli att intressera sig för barns möjlighet att uttrycka delaktighet 
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i förskolan. De förutsättningar som finns för barn att uttrycka delaktighet i 
förskolan i flerspråkiga områden ses i denna studie som värdefullt att 
undersöka, såväl som de villkor som skapas för barns delaktighet i 
dokumentationsprocesser. Intressen som dessa ligger till grund för denna 
avhandlings fokus.  

Samtidigt befinner vi oss i en tid där användningen av digitala resurser och 
nätverk både ökar och ifrågasätts, i synnerhet barns skärmtid1. I en tudelad 
diskussion om negativa eller positiva konsekvenser av barns användande av 
mobiltelefoner och pekplattor, diskuteras kanske inte så ofta innehållet och 
formen i de digitala aktiviteterna; snarare ligger tiden i fokus i en massmedial 
debatt (se t.ex. Manzoor, 2019). Det kan sägas finnas en fokusering på digital 
teknologi som antingen en risk eller som en möjlighet (se t.ex. Nilsen, 2018). 
Hur användningen av digitala resurser och pekplattor förknippas med risk 
exemplifierades nyligen genom WHOs råd att begränsa barns tid framför en 
skärm till max 1 timme per dag, för de yngsta ingen tid alls (WHO, 2019). För 
att gå bortom det som kan förstås som vardagliga förgivettaganden om 
användningen av digitala resurser (Nilsen, 2018) behöver de möjligheter, 
svårigheter och utmaningar som finns i yngre barns användande av dessa 
resurser undersökas. I den forskning som gjorts om digitala resurser i svenska 
förskolor, finns däremot ett starkt fokus på både form och innehåll (se t.ex. 
Kjällander & Moinian, 2014; Nilsen, 2018), vilket också lyfts fram i denna 
avhandling, som ett alternativ till den något endimensionella diskussion som 
nu förs i media. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har stärkt fokus på 
användandet av digitala resurser i förskolan och fastställer också barns rätt att 
använda sina modersmål och minoritetsspråk. Användningen av digitala 
resurser, i synnerhet pekplattor har ökat mycket under de senaste åren och 
åtminstone 80% av barnen hade enligt den senaste kartläggningen tillgång till 
pekplattor i förskolan (Skolverket, 2016). Denna siffra kan mycket väl komma 
att öka i den nya kartläggning som inte än är publicerad, men Statens 
Medieråds (2019) senaste undersökning om små barns användande av digitala 
resurser i hemmiljö, visar att c:a 84% av barnen mellan 5 och 8 år hade tillgång 
till pekplatta i hemmet. Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) visar också i 
sin kartläggning att 94,4% av tillfrågade förskolepedagoger hade tillgång till 
1-4 pekplattor på sin avdelning. 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk2 (SFS 2009:724) 
ändrades den 1 januari 2019 och har ytterligare stärkt barns rätt att t.ex. få 
undervisning på minoritetsspråk i förskolan. Med bakgrund i de rättigheter 

                                                        
1 1 Den tid barn spenderar med digitala resurser såsom pekplattor, telefoner eller tv. 
2 De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska, och kommuner och andra myndigheter är bl.a. skyldiga att särskilt värna om barns och 
ungdomars rätt att utveckla sitt språk och sin kultur (Lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, 2009:724). 
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som barn har att kommunicera på alla sina språk samt att uttrycka delaktighet 
på olika sätt, i samklang med det ökande användandet av digitala resurser i 
förskolan, sätts i denna avhandling fokus på vilken betydelse användandet av 
digitala resurser får för barns delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. 

Denna avhandlings övergripande intresse är att skapa en utökad förståelse 
av barns uttryck för delaktighet. Barns och pedagogers användande av digitala 
resurser i förskolan i flerspråkiga områden är i fokus. De villkor som skapas i 
användandet av digitala resurser i förskolan undersöks och illustreras med 
exempel från olika flerspråkiga områden där pekplattor används på många 
olika sätt, till exempel för att skapa aktiviteter på minoritetsspråk, eller för att 
skapa pedagogisk dokumentation. En diskussion förs om vilka nya former av 
literacypraktiker som skapas när pekplattor används i förskolor i flerspråkiga 
områden och vilken betydelse digitala resurser får för barns möjlighet att 
uttrycka delaktighet. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs studiens kontext och en kort bakgrund om svensk 
förskola, praktiker kring pedagogisk dokumentation och användning av 
digitala resurser i förskolan. Avslutningsvis redogörs kort för hur 
licentiatuppsatsen ligger till grund för denna avhandling. 

Om förskolan, pedagogisk dokumentation och digitala 
resurser i förskolan. 

Något om studiens kontext och iscensättning 
 
Den svenska förskolan erbjuder verksamhet för barn mellan 1 och 5 år och de 
allra flesta barn går i förskolan (Skolverket, 2017). I Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2018) finns en tyngdpunkt på att utgå från barns intressen och 
lust att lära, såväl som fokus på förhållningssätt och demokratiska principer. I 
en svensk förskoletradition kan lek sägas vara vanligt förekommande och högt 
värderad, med olika former av skapande och konstruktionslek som ingår i de 
vardagliga aktiviteterna och utomhusvistelse som en del av de dagliga 
rutinerna, såväl som olika former av projekt eller teman, där särskilda innehåll 
fokuseras under en kortare eller längre tid (se t.ex. Eidevald & Engdahl, 2018). 

I den svenska förskolan finns inte några uppnåendemål för barnen i relation 
till läroplanen; istället riktas målen mot pedagoger och organisation 
(Skolverket, 2018). Det är på så sätt förskolan som ska erbjuda och skapa 
möjligheter för barnen att utveckla olika förmågor (Skolverket, 2018). 
Sammantaget kan sägas att traditionen av att fokusera barns lek, med 
utgångspunkt i barns intresse samt att barnen inte har uppnåendemål 
(Skolverket, 2018) också gör att den svenska förskolans praktik kan sägas 
inrymma möjligheter för barn att vara delaktiga, även om det också finns 
hinder för detta, något som kommer diskuteras och illustreras i denna 
avhandling. 

I den svenska förskolan finns också tradition av att på olika sätt 
dokumentera barn, barns lärprocesser och andra händelser. Anteckningar, 
fotografier och videofilm har använts för att genomföra dokumentation, som 
kan sägas ha haft olika syften, beroende på vilka pedagogiska utgångspunkter 
som funnits på olika förskolor (se t.ex. Dahlberg, 2002). Medan ett 
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användande av barnobservationer, där ett utvecklingspsykologiskt fokus på 
barns lärande kan sägas stå i fokus (se t.ex. Dahlberg & Lenz Taguchi, 2015), 
har förskolor med det som kan förstås som Reggio Emilia-inspirerad filosofi 
snarare tagit i bruk en praktik där pedagogisk dokumentation används för att 
exempelvis skapa möjlighet för barn att reflektera över sin lärprocess, (se t.ex. 
Lenz Taguchi, 2013). Även om det finns kritik mot att den pedagogiska 
dokumentations-praktiken i den svenska förskolan riskerar att bli ett slags 
maktutövande (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012; Folkman, 2017; 
Lindgren & Sparrman, 2003) kan det ändå sägas finnas ett fokus på att 
använda pedagogisk dokumentation som ett sätt att möjliggöra barns 
delaktighet, genom att skapa möjlighet att lyssna till barns funderingar och 
intressen (Dahlberg, 2002). 

En vanlig händelsegång är att en aktivitet dokumenteras på något sätt, 
exempelvis med hjälp av anteckningar, teckningar, fotografering eller 
videofilm och i detta stadium kan både pedagoger och barn skapa 
dokumentationen (Lenz Taguchi, 2013). Här har digitalkameror varit en 
vanligt förekommande resurs som används i förskolor (se t.ex. Magnusson, 
2017). I nästa steg används dokumentationen som grund för reflektion och 
återbesök (Lenz Taguchi, 2013) där barnen får möjlighet att diskutera, minnas 
och berätta tillsammans med andra barn och pedagoger. I efterföljande fas 
(eller samtidigt) reflekterar pedagoger, utifrån hur barnen själva fokuserat sina 
intressen, hur de kan förstå barnens lärprocesser och intressen, och diskuterar 
nu hur de kan gå vidare med processen; vilka nya material som kan tillföras, 
vilka nya frågor som kan ställas eller om ett behov finns gå tillbaka och fråga 
barnen igen. Det är i dessa reflekterande aktiviteter, där både barn och 
pedagoger återbesöker aktiviteter men också skapar ny kunskap, som 
dokumentationen kan sägas bli pedagogisk (Lenz Taguchi, 2013). Det handlar 
alltså inte om en observation som utvärderar eller jämför barns utveckling 
eller lärande, utan om det som kan förstås som ett gemensamt 
meningsskapande (jfr Lenz Taguchi, 2013; Olsson, 2012). När reflektionen 
sedan leder till en ny aktivitet, kan den pedagogiska dokumentations-
processen sägas börja om igen, i en slags cirkulär rörelse (jfr Lenz Taguchi, 
2013). Ett praktiskt exempel är i en inledning av en projektperiod, där 
pedagoger med hjälp av pedagogisk dokumentation först undersöker barnens 
intressen och frågor, för att sedan inleda ett gemensamt projekt. Ett annat 
exempel är när en aktivitet genomförs och barn och pedagoger sedan 
tillsammans reflekterar för att se hur de ska gå vidare till nästa aktivitet eller 
undersökande. 

Användandet av digitala resurser i förskolan är utbredd och den allra 
vanligaste resursen är pekplattor3 (Skolverket, 2016). I förskolegrupperna 
delar oftast barnen på en eller ett par pekplattor, vilka till stor del används i 
olika gruppkonstellationer (Nilsen, 2018; Petersen, 2015b; Skolverket, 2016; 
                                                        
3 Exempelvis iPads 
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Walldén Hillström, 2014). Det finns alltså en skillnad mellan hur pekplattorna 
används i en förskolekontext, mot hur de används i hemmiljö (se Statens 
medieråd, 2019). Istället för att använda de digitala resurserna till stor del en-
till-en, vilket också är mer vanligt i grundskola (Kjällander, 2014), använder 
alltså barnen i förskolan pekplattorna tillsammans med andra barn, i större 
eller mindre grupper. I denna avhandling undersöks barns möjlighet att 
uttrycka delaktighet i förskolan, när digitala resurser används. Eftersom det 
till allra största delen i dagens läge rör sig om pekplattor i den svenska 
förskolan, är det också just dessa digitala resurser som undersöks i denna 
avhandling. Även om det också förekommer andra digitala resurser i 
förskolan, är det alltså av denna anledning som just pekplattor är i fokus här. 
Det kan också i framtiden komma att finnas helt andra, nya, (digitala) resurser, 
som då blir de mest använda. De idéer om hur barns delaktighet kan förstås, 
som illustreras i denna avhandling, samt hur de digitala resursernas 
utformning kan relateras till detta, kan ändå bli användbara även om de 
specifika resurserna förändras. 

Licentiatuppsatsen – en grund för denna avhandling 
 
Denna avhandling bygger vidare på min licentiatuppsats (Petersen, 2015b). 
Ett sammandrag av licentiatuppsatsen görs också i kommande avsnitt. 
Delstudie 1 och 2 publicerades först i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) och 
resultaten redogörs i sammanfattad form i resultatkapitel 1 och 2 i denna 
avhandling. Delstudie 3 och 4 är nya för denna avhandling och redogörs för i 
resultatkapitel 3 respektive 4. En diskussion förs utifrån de sammantagna 
resultaten i samtliga delstudier. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till utökad kunskap om 
barns möjligheter att uttrycka delaktighet i förskolans miljö. Särskilt fokus 
riktas mot aktiviteter där pekplattor används i förskolor i flerspråkiga 
områden. Vidare syftar denna studie till att belysa vilka villkor som skapas för 
barns olika sätt att uttrycka delaktighet, när pekplattor används. Ett 
resonemang förs om hur delaktighet kan förstås i ljuset av användande av 
digitala resurser i förskolan. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning som lyft bristen på möjlighet för 
barn i allmänhet och flerspråkiga barn i synnerhet att vara delaktiga, undersöks 
nya sätt att förstå delaktighet i förskolan belägna i flerspråkiga områden. På 
så sätt syftar denna studie även till att bidra med ny kunskap om hur 
flerspråkiga aktiviteter i förskolan kan förstås. En diskussion förs om hur 
delaktighet uttrycks i aktiviteter där pekplattor används specifikt för att skapa 
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flerspråkiga aktiviteter. Även praktiker där andra former för kommunikation 
än verbalt språk sätts i centrum, såsom i dokumentationsprocesser, lyfts fram. 
Barns uttryck för delaktighet när de själva dokumenterar med hjälp av 
pekplattor relateras till studier som belyst risken att dokumentationsprocesser 
i förskolan kan bli ett slags maktutövande som utförs av vuxna på barn. Barns 
och pedagogers användning av digitala resurser för att skapa flerspråkiga 
aktiviteter och för att dokumentera lyfts fram som nya literacypraktiker i 
förskolan. Vidare diskuteras hur flerspråkighet kan förstås i relation till en 
socialsemiotisk teoribildning, samt hur en förståelse av translanguaging som 
multimodal kan visa sig fruktbar både i praktisk och teoretisk tillämpning. 

Frågeställningar 
 

1. Vilka villkor, möjligheter och hinder för delaktighet skapar 
användandet av pekplattor, med dess olika funktioner och 
applikationer, i förskolan i flerspråkiga områden? 

 
2. Hur kommer barns delaktighet till uttryck i barns användande av 

pekplattor i förskolan i flerspråkiga områden? 
 

3. Vilka literacypraktiker kommer till uttryck när pekplattor används i 
förskolan i flerspråkiga områden? 

 
4. På vilket sätt får digitala resurser betydelse för barns delaktighet i 

förskolan i flerspråkiga områden? 
 
Fråga 1 besvaras i resultatkapitel 3 och 4. Frågorna 2, 3 och 4 besvaras i den 
sammanfattande diskussionen av det samlade resultatet av samtliga delstudier. 

Avhandlingens disposition 
Inledningsvis beskrivs den tidigare licentiatuppsatsen i ett sammandrag. En 
genomgång av tidigare forskning kring barns delaktighet i förskolan följer, där 
flerspråkiga barns möjlighet till delaktighet, barns delaktighet i pedagogisk 
dokumentation samt digitala resurser i utbildningsverksamhet i relation till 
barns delaktighet diskuteras. I det efterföljande teoriavsnittet beskrivs det 
socialsemiotiska ramverket samt hur det används som analytiskt raster i denna 
avhandling. Idéer om translanguaging beskrivs också i teoriavsnittet samt hur 
det används som analytiskt begrepp. I metodavsnittet redogörs för hur de olika 
delstudierna har växt fram och hur de hänger samman med de syften och 
frågeställningar som ligger till grund för denna studie. De metodologiska 
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valen förklaras och argumenteras för och etiska överväganden och dilemman 
särskilt kopplade till studiet av yngre barn diskuteras. 

Resultatdelen är indelad i fyra kapitel, baserade på avhandlingens fyra 
delstudier. De två första delarna utgörs av delstudie 1 och 2 från 
licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b). I den tredje resultatdelen illustreras 
barns delaktighet i dokumentationsprocesser med pekplattor i förskolor i 
flerspråkiga områden. Den fjärde resultatdelen fokuserar pedagogers 
uppfattningar om arbetet med pekplattor för att skapa flerspråkiga aktiviteter 
i förskolan. I resultatkapitel 3 och 4 besvaras forskningsfrågan om vilka 
villkor, möjligheter och hinder för delaktighet som skapas i användandet av 
pekplattor, med dess olika funktioner och applikationer, i förskolan i 
flerspråkiga områden. På så sätt belyses olika aspekter av samma fråga. I ett 
diskussionskapitel förs de olika delstudiernas resultat samman för att illustrera 
hur barns delaktighet kommer till uttryck i barns användande av pekplattor i 
förskolan i flerspråkiga områden, hur literacypraktiker kommer till uttryck när 
pekplattor används i förskolan i flerspråkiga områden samt på vilket sätt 
digitala resurser får betydelse för barns delaktighet i förskolan i flerspråkiga 
områden. Avslutningsvis diskuteras hur förståelsen av barns olika uttryck för 
delaktighet kan utökas. Nya sätt att förstå både flerspråkighet och barns 
delaktighet relateras till användandet av digitala resurser i förskolan såväl som 
den digitalisering som kan sägas ske i utbildningsverksamheter. 

De olika begreppen som används i denna avhandling är i vissa fall i sin 
engelska form, exempelvis literacy, agency och translanguaging. I dessa fall 
har vikten av att tydliggöra begreppens teoretiska koppling satts i främsta 
rummet. I vissa fall finns det heller ingen vedertagen översättning till svenska 
och i andra fall konnoterar begreppen olika saker på svenska och engelska. 
Inom ramen för denna avhandlings teoretiska utgångspunkter och syn på 
språk, ses denna variation som medvetet valda för att förhoppningsvis 
kommunicera innehållet på ett meningsfullt sätt. 
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Sammandrag av licentiatuppsatsen 

Licentiatuppsatsen ”Appar och Agency – Barns interaktion med pekplattor i 
förskolan” (Petersen, 2015b), hädanefter benämnd ”licentiatuppsatsen”, utgör 
grunden för föreliggande avhandling och i följande avsnitt sammanfattas de 
centrala utgångspunkterna, metoderna och resultaten. 

I licentiatuppsatsen undersöktes barns användning av digitala pekplattor i 
svensk förskola, med särskilt fokus på hur användandet av pekplattor påverkar 
barns agency och möjligheten för kommunikation på det nationella 
minoritetsspråket finska4 (SFS, 2009:600). Med agency avsågs möjligheten att 
aktivt delta i förskolans verksamhet, kunna vara med och påverka och välja 
innehåll i aktiviteter såväl som att agera relativt självständigt (jfr Corsaro, 
2000; Martin & Evaldsson, 2012). Två olika delstudier behandlades i två olika 
artiklar; ”That’s how much I can do!: Children’s agency in digital tablet 
activities in a Swedish preschool environment” (Petersen, 2015a) samt 
“Beyond Borders: Digital tablets as a resource for preschool children’s 
communication in a minority language” (Petersen, 2018). Tillsammans 
utgjorde de grunden för de slutsatser som gjordes, samt den slutdiskussion 
som fördes i licentiatuppsatsen. En designteoretisk teoribildning (Selander & 
Kress, 2010) användes i kombination med barndomssociologi (Corsaro, 2000) 
för att lyfta fram dynamiken mellan barns agency (Corsaro, 2000; Martin & 
Evaldsson, 2012) och de affordances (Gibson, 1979; Selander & Kress, 2010) 
som skapas i användningen av pekplattorna. Begreppet affordance användes 
för att beskriva de erbjudanden, möjligheter och begränsningar som uppstår i 
användandet att de digitala resurserna, i detta fall pekplattor. I en kvalitativ 
ansats samlades videoetnografiskt material in i de två delstudierna i två olika 
kommuner. 

 
Frågeställningarna i licentiatuppsatsen formulerades på följande sätt: 

1. Vilka olika former av agency etableras när barn använder pekplattor i 
svenska förskolor? 
2. På vilka sätt samspelar barns agency med de affordances som pekplattan 
erbjuder? 

                                                        
4 Finska är klassat som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige, tillsammans med jiddish, 
meänkieli, romani chib och samiska, och kommuner och andra myndigheter är bl.a. skyldiga 
att särskilt värna om barns och ungdomars rätt att utveckla sitt språk och sin kultur (Lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724). 
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3. Vilka av pekplattornas affordances möjliggör respektive hindrar barns 
agency? 
4. Hur möjliggör respektive hindrar pekplattans olika affordances barns 
möjlighet att kommunicera på ett minoritetsspråk? (Petersen, 2015b, s. 13) 

 
Fokus låg på relationen mellan barns agency i allmänhet, i interaktionen med 
pekplattor och möjligheter att utöva agency för barn som är talare av nationella 
minoritetsspråk i synnerhet. Med utgångspunkt i tidigare forskning om hur 
digitala resurser, i synnerhet pekplattor och användandet av Skype, används i 
förskola och andra utbildningsverksamheter lyftes behovet av att inkludera 
frågor om barns agency och minoritetsspråk. Analytiska begrepp som 
användes var agency (Corsaro, 2000; Martin & Evaldsson, 2012), mode5 
(Kress, 1997; Kress, 2003; Selander & Kress, 2010), affordance (Gibson, 
1979; Kress, 2003; Selander & Kress, 2010), design (Kress, 1997; Selander & 
Kress, 2010), synaesthesia (Kress, 1997; 2003) och funktionalitet (Kress, 
2003). Med mode avsågs olika former för kommunikation, exempelvis 
kroppsliga uttryck, verbalt språk, bildkommunikation och musik (Kress, 1997; 
Selander & Kress, 2010). Design användes för att beskriva hur resurser men 
också lärmiljöer och lärsituationer blir designade av både pedagoger och barn 
(Selander & Kress, 2010). Med synaesthesia menades förmågan att växla 
mellan olika teckensystem, såväl som at kombinera dem på olika sätt (Kress, 
1997). Funktionalitet användes som begrepp för att diskutera hur olika former 
för kommunikation skapar olika förutsättningar för deltagare och hur olika 
teckensystem blir mer funktionella än andra för barn att utöva agency (jfr 
Kress, 2003). 

I delstudie 1 undersöktes barns möjlighet till agency i pekplatteaktiviteter i 
förskolan i stort, medan delstudie 2 fokuserade möjligheten att kommunicera 
på ett nationellt minoritetsspråk i förskolan, med pekplattan som resurs. 

 
Licentiatuppsatsens delstudier 
Delstudie 1 Delstudie 2 
Videoetnografi, 3 grupper, tot. 52 
barn, 9 pedagoger 

Videoobservation, 3 grupper, tot. 51 
barn, 9 pedagoger 

 

Förutsättningar och kontext 
I delstudie 1 i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) hade pekplattor nyligen 
introducerats i förskolorna och de flesta pedagogerna var relativt ovana vid att 
använda pekplattor tillsammans med barnen, även om det fanns pedagoger 
med mer erfarenhet. Den deltagande kommunen erbjöd alla pedagoger 
löpande fortbildning i olika former av användande av pekplattor i förskolan, 

                                                        
5 I licentiatuppsatsen användes engelskans mode (Kress, 1997), men i denna avhandling 
används svenskans teckensystem synonymt med detta begrepp. 
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något som anordnades centralt. Barnens tidigare erfarenheter av att använda 
pekplattor varierade mycket, enligt pedagogernas egna reflektioner. Några 
barn hade mycket vana av att använda pekplattor hemma, men många hade 
inte tillgång till någon pekplatta i hemmet. De deltagande barngrupperna 
samsades om 1-2 pekplattor per avdelning. 

I delstudie 2 i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) hade de deltagande 
pedagogerna genomgått en inledande fortbildning med det specifika syftet att 
använda pekplattor för att skapa flerspråkiga aktiviteter med det nationella 
minoritetsspråket finska. Både barn och pedagoger hade varierad erfarenhet 
av användningen av pekplattor i allmänhet, men det var helt nytt för 
pedagogerna att använda dem med finskt innehåll. 

Insamling av empiriskt material skedde i två olika kommuner till de två 
olika delstudierna som licentiatuppsatsen bygger på, varav den ena var 
förvaltningsområde6 för finska (SFS 2009:724). Cirka 40 h videoinspelningar 
med tillhörande fältanteckningar samt skärminspelningar av pekplattans 
skärm ingick i det insamlade materialet och varje inspelningstillfälle varade 
mellan 30 min och 1,5 h (för mer ingående beskrivning av 
materialinsamlingen, se Petersen (2015b). 

Metodologiska val som gjordes var att använda en handhållen videokamera 
samt trådlösa skärminspelningar av pekplattans skärm. Detta för att kunna 
reflektera så många kommunikationssätt som möjligt, i linje med det 
socialsemiotiska teoretiska utgångspunkterna där barns många olika former 
för kommunikation ses som betydelsefulla (Kress, 1997, 2010; Selander & 
Kress, 2010). 

I fyra olika exempel illustrerades barns interaktion med varandra och 
pekplattan i olika situationer och i användandet av olika applikationer. I det 
första exemplet spelade tre barn ett spel på plattan, i det andra använde de en 
stopmotion-applikation. I det tredje exemplet använde 
minoritetsspråkstalande barn en talande pekbok med finskt tal och i det fjärde 
använde de Skype för att ha en gemensam sångsamling med ett annat 
finsktalande barn på en annan förskola. 

Agency förknippat med pekplattans affordance 
Resultaten från licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) visade att barns agency i 
samband med pekplatteaktiviteter var tätt sammanvävt med de olika 
affordances som uppstår i interaktionen mellan barn och pekplattor samt barn 
och andra barn. När dessa affordances byggde på vad som kan förstås som för 
barnen funktionella teckensystem, blev det också möjligt för barnen att utöva 
agency i större utsträckning. De teckensystem som i licentiatuppsatsen sågs 
som mer funktionella för barnens kommunikation är visuella och auditiva, till 

                                                        
6 I Sverige finns 66 kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket till exempel 
innebär att förskoleverksamhet ska erbjudas på minoritetsspråket finska. 
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exempel bilder och ljud. När dessa de affordances som skapades i 
användningen av pekplattorna och applikationerna byggde på visuella, 
auditiva och kroppsliga former av kommunikation, möjliggjordes alltså 
barnens förmåga till agency. Sammantaget sågs möjligheterna att 
kommunicera på för barnen funktionella sätt alltså som ett sätt för barnen att 
utöva agency och vara delaktiga i förskolans miljö. En diskussion fördes också 
om att när barn gavs möjlighet till att kommunicera på sitt minoritetsspråk, 
exempelvis genom Skype, var detta också ett sätt för barnen att utöva agency. 

Pekplattans och applikationernas affordance och hur funktionella de blir 
för barnen påverkar barnens möjligheter att utöva agency 
 
I den första delstudien undersöktes specifikt relationen mellan deltagarnas 
interaktion och de affordances som skapades i användningen av pekplattan 
samt hur dessa relationer påverkar barns agency. Utifrån två exempel belystes 
hur barnen interagerade med pekplattans och olika applikationers affordances. 
Den ena applikationen var ett slags tåg-spel där barnen bygger spår på olika 
sätt; Den andra var en film-applikation med stop-motion (för mer ingående 
beskrivning se Petersen, 2015b). 

När de digitala resurserna och de olika applikationerna byggde på vad som 
kan förstås som för barnen funktionella former för kommunikation, sågs detta 
som understödjande för barnens möjlighet att utöva agency. I exemplet med 
stop-motion applikationen, kunde till exempel barnen själva välja innehåll 
genom att rikta själva pekplattan mot valfritt objekt och sedan använda 
visuella teckensystem i form av en avtryckarknapp för att ta bilden. När 
barnen sedan fortsatte, kunde de genom en enkel knapptryckning skapa en 
stop-motionfilm med innehåll de själva valt, vilket resulterade i att barnet 
gjorde en verbal självvärdering; ”Så mycket kan jag göra!”. När barnen 
använde det som förstods som funktionella teckensystem i pekplattorna och 
applikationerna för att själva skapa innehåll på detta sätt, sågs det således som 
ett sätt för barnen att utöva agency (för mer ingående beskrivning, se Petersen, 
2015b). 

Möjlighet att delta i aktiviteter med minoritetsspråk 
 
I delstudie 2 fokuserades de didaktiska potentialerna i att använda pekplattor 
för att skapa flerspråkiga aktiviteter med det nationella minoritetsspråket 
finska. När barn med anknytning till finska fick möjlighet att delta i 
flerspråkiga aktiviteter med finskt språkinnehåll, med hjälp av pekplattor och 
olika applikationer, förstods detta också som en form av agency för dessa barn. 
Här fokuserades resultaten på de särskilda affordances som utgörs av 
pekplattans bärbarhet, online-möjligheter och fotografiska teckensystem, 
vilket skapade möjligheter för barn att exempelvis Skypa med andra barn och 
pedagoger på andra förskolor och gemensamt kommunicera på 
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minoritetsspråket, bortom de geografiska gränserna. Två exempel gavs på hur 
barn och pedagoger använde pekplattor på olika sätt för att skapa flerspråkiga 
aktiviteter. En där ett finsk- och svenskspråkigt barn och en pedagog som inte 
kunde finska tillsammans använde en pekboks-applikation med finskt 
innehåll; En där barn på en finskspråkig avdelning Skypade med ett barn på 
en annan förskola där inga andra barn eller pedagoger pratade finska (för mer 
ingående beskrivning, se Petersen, 2015b). 

Vidare diskuterades möjligheter och utmaningar med att arbeta med 
pekplattor i förskolemiljö och här belystes särskilt svårigheterna i att hitta 
applikationer med innehåll på minoritetsspråk som är anpassade till 
förskolebarn. Dålig internetuppkoppling skapade också vissa svårigheter när 
deltagarna skulle använda Skype. De möjligheter som lyftes fram var att 
använda de särskilda affordances som skapas i användningen av pekplattor 
och olika applikationer, för att skapa förutsättningar för barn i förskolan att 
utöva agency. Den tryckkänsliga skärmen, uppbyggnaden kring bildliga och 
auditiva teckensystem sågs som underlättande för barns möjlighet att påverka, 
välja och aktivt delta. 

Didaktisk och samhällelig potential 
Pekplattans affordances diskuterades också utifrån vilken didaktisk och 
samhällelig potential som användandet av pekplattor skulle kunna ha i en 
utbildningskontext för yngre barn. Här lyftes särskilt förmågan att utöva 
agency i relation till förmågan för synaesthesia, alltså förmågan att kombinera 
och växla mellan teckensystem (Kress, 1997) vilket i sin tur kan kopplas till 
kreativitet och innovation, förmågor som skulle kunna förstås som 
betydelsefulla i ett framtida samhälle. 

Avslutningsvis diskuterades skriftspråkets dominans i västvärlden i 
relation till de, för barn, kanske mer funktionella teckensystem som i 
licentiatuppsatsens resultat lyftes fram som kopplade till pekplattans bildliga 
och auditiva kommunikationssätt. Didaktiska och samhälleliga implikationer 
och möjligheter diskuterades vidare i relation till de kreativa förmågor som 
skulle kunna vara betydelsefulla i ett framtida samhälle, med utgångspunkt i 
begreppet synaesthesia. 

Diskussion om licentiatuppsatsen 
Det videoetnografiska materialet sammanställt i licentiatuppsatsens första 
delstudie, innefattade en relativt genomgripande och omfattande bild av barns 
användande av pekplattor i förskolan, vilket ligger till grund för de 
efterföljande, mer specialiserade delstudierna både i licentiatuppsatsen och i 
denna avhandling. I dessa fördjupas och preciseras frågor om barns uttryck 
för delaktighet på olika sätt. I licentiatuppsatsen andra delstudie riktades 
särskilt uppmärksamhet mot just barns möjlighet att kommunicera på 
minoritetsspråket finska i förskolan, som ett uttryck för delaktighet. 
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De uttryck barnen på olika sätt använde för att utöva delaktighet i flerspråkiga 
områden kan alltså förstås som kopplade till de affordances som skapas i 
användningen av pekplattor. Samtidigt visar delstudie 1 hur barnen använde 
en mängd olika teckensystem i sin kommunikation, men trots att 
materialinsamlingen skedde i ett flerspråkigt förskoleområde så användes 
aldrig pekplattan eller dess applikationer för att skapa aktiveter med andra 
verbala språk än svenska. I de deltagande förskolorna hade barnen en mängd 
olika flerspråkiga erfarenheter, men det var bara svenska som hördes, både i 
kommunikationen mellan barn och i pekplattans applikationer. Här handlade 
det alltså om möjligheter att uttrycka delaktighet, eller agency vilket används 
som ett operationaliserande analytiskt begrepp i denna studie, som är kopplade 
till andra teckensystem än det verbala. 

I delstudie 2, däremot, lyftes det verbala nationella minoritetsspråket fram 
och sågs som ett sätt att utöva agency för barn med 
minoritetsspråksanknytning; ett sätt att delta med alla sina språkliga 
erfarenheter. Det handlade i denna delstudie om att det både fanns 
applikationer på minoritetsspråket och att affordances kopplade till själva 
pekplattan användes för att möjliggöra kommunikation mellan barn på olika 
förskolor som hade liknande verbalspråkig erfarenhet. 

Sammantaget illustrerades alltså hur barns möjligheter till delaktighet kom 
till uttryck just med hjälp av pekplattans och de specifika applikationernas 
affordances. Uttrycken för delaktighet tog formen av det som kan förstås som 
multimodal kommunikation möjliggjord av dessa affordances, som skapades 
i användningen av pekplattor. När barn fick möjlighet att använda de 
kommunikationsformer som blev mest funktionella (Kress, 1997; Petersen, 
2015b), förstods detta också som möjligheter att uttrycka delaktighet. Det 
betyder att oavsett om det handlade om att själv skapa bilder, fotografier eller 
andra icke-verbala tecken, eller att få möjlighet att kommunicera med hjälp av 
alla sina verbalspråkliga erfarenheter inklusive ett nationellt minoritetsspråk, 
sågs detta som uttryck för delaktighet i de förskolor i flerspråkiga områden 
som ingick i denna studie. 

Resultaten i licentiatuppsatsen byggs vidare på i denna avhandling och 
används som en grund för en utökad kunskap om barns möjligheter att 
uttrycka delaktighet i förskolans miljö, med särskilt fokus på aktiviteter där 
pekplattor används i förskolor i flerspråkiga områden. I denna avhandling 
breddas också fokus till att innefatta både barnens interaktion med varandra, 
pekplattan och pedagogerna, såväl som pedagogers uppfattningar och 
erfarenheter av att arbeta med pekplattor i förskolan. Att inkludera pedagogers 
erfarenheter ses som viktigt för att få med pedagogernas perspektiv när det 
gäller användandet av digitala resurser i förskolan i flerspråkiga områden. En 
breddning gällande olika aspekter av uttryck för delaktighet och olika sätt att 
arbeta med digitala resurser läggs också till, genom att fokus riktas mot 
aktiviteter där barn skapar pedagogisk dokumentation med hjälp av pekplattor 
såväl som pedagogers erfarenheter av att arbeta med digitala resurser för att 
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skapa flerspråkiga aktiviteter. Slutligen kommer en sammanfattande analys 
där resultat både från licentiatuppsatsen och de nya resultaten diskuteras. 
Detta för att dra nytta av den bredare empiriska basen från licentiatuppsatsen 
(Petersen, 2015b), såväl som de mer specifika, avgränsade men också 
djuplodande studierna, för att på så sätt skapa ny kunskap om barns sätt att 
uttrycka delaktighet i förskolor i flerspråkiga områden, när pekplattor 
används.  

I denna avhandling används resultaten från delstudie 1 och 2 i 
licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) tillsammans med de nya delstudierna 3 
och 4 för att kunna föra en sammanfattande diskussion och hjälpa till att 
besvara forskningsfråga 2, 3 och 4. I resultatkapitel 1 och 2 återges 
huvudfynden i delstudie 1 och 2 från licentiatuppsatsen, medan resultatkapitel 
3 och 4 återger delstudie 3 och 4. 
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Tidigare forskning 

I följande kapitel lyfts resultat från tidigare studier om de forskningsområden 
som denna avhandling berör och grundar sig i; Barns delaktighet i ett 
demokratiskt samhälle i allmänhet, och i förskolan i synnerhet, flerspråkiga 
barns möjligheter till delaktighet i förskolan, delaktighet i pedagogisk 
dokumentation, digitala resurser i utbildningsverksamhet i relation till barns 
delaktighet samt New Literacy Studies. Den diskussion om barns agency och 
delaktighet som påbörjades i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) kommer här 
att fördjupas och komplexiteten i begreppen diskuteras vidare. Vissa delar 
återkommer men vidareutvecklas i relation till licentiatuppsatsen. I sökningar 
som gjorts bland annat i databaserna Web of Science och ERIC/Ebsco Host, 
har sökord som på olika sätt berör barns delaktighet använts, såsom agency, 
participation + preschool, early childhood, med eller utan koppling till digital 
resources/ digital tablets, samt med eller utan koppling till 
multilingualism/minority language use/translanguaging. Sökningar i nordiska 
databaser för förskoleforskning har också gjorts i bl.a. nb-ecec med sökorden 
delaktighet/deltagelse/inklusion, med eller utan koppling till 
flerspråkighet/flersprogethed, samt med eller utan koppling till digitala 
resurser/digitale verktøjer. 

Barns delaktighet i ett demokratiskt samhälle 
Barns rätt till delaktighet i förskolan kan ses som en del av det större 
demokratiprojekt som grundas i FN:s stadgar för mänskliga rättigheter (1948) 
och FN:s barnrättskonvention (1989), men även mer nationellt 
sammankopplat med principer som kan återfinnas i Skollagen (SFS 2010:800) 
och Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018). Delaktighet som en rättighet 
eller möjlighet för barn kan också förstås som en grundläggande princip i ett 
demokratiskt samhälle (se t.ex. Quennerstedt, 2010). Vidare lyfts ofta 
begreppet demokrati och demokratiska arbetssätt i förskolesammanhang 
(Dahlberg & Moss, 2005). 

Huruvida barn är fullvärdiga medborgare i sin egen rätt, eller personer ”i 
vardande” med potential att bli demokratiska medborgare diskuteras i en 
mängd discipliner och forskningsfält och exempelvis Quennerstedt (2010) 
problematiserar att FN:s stadgar om barns inflytande bygger på att det ska 
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relateras till barns ”ålder och mognad”, utifrån ett utvecklingspsykologiskt, 
individcentrerat sätt att se på barn. Inom flera arenor, bl.a. inom 
poststrukturella strömningar inom barndomsforskning ses även de yngsta 
barnen som möjliga aktörer i ett demokratiskt samhälle (se t.ex. Dahlberg & 
Moss, 2005). 

Samtidigt kan komplexiteten i barns roll i ett demokratiskt arbetssätt lyftas 
på många sätt, och bara för att barn får vara med och bestämma garanterar 
detta inte ett demokratiskt förhållningssätt (Qvarsell, 2011; se även 
Quennerstedt, 2010). Quennerstedt (2010) har ifrågasatt den åtskillnad som 
görs mellan barns rättigheter (i FN:s barnrättskonvention) och vuxnas 
rättigheter (i FN:s mänskliga rättigheter). Skillnaden som görs mellan barn 
och vuxna kan hämma diskussionen och forskningen samt vilka teoretiska 
diskussioner som går att föra, menar Quennerstedt (2010) och föreslår att de 
tre begreppen som används för mänskliga rättigheter i allmänhet ska användas 
även för barn: civila, politiska och sociala rättigheter. På så sätt menar hon att 
barn ska ses som fullvärdiga medborgare i sin fulla rätt. Den flertydighet i vad 
det kan innebära att vara en delaktig medborgare och hur barns delaktighet i 
förskolan i synnerhet kan förstås kommer att fortsätta diskuteras i följande 
avsnitt. 

Barns möjlighet till delaktighet i förskolan 
Förskolebarns delaktighet kan förstås på många olika sätt och begrepp som 
används för att beskriva och diskutera barns möjlighet till delaktighet i 
förskolan är många och till viss del teoretiskt åtskilda. I detta avsnitt kommer 
forskning som på olika sätt tar upp barns delaktighet belysas och en diskussion 
föras kring barns brist på möjligheter att utöva delaktighet i förskolans miljö 
och praktik. 

Barns delaktighet kan ses som en socialt distribuerad process eller 
participation (Corsaro, 2000) utifrån ett sociologiskt perspektiv där barn ses 
som potentiella medskapare av kunskap och kultur. Detta medskapande beror 
dock till stor del på vilken roll barnets tilldelas eller tar, samt vilka situerade 
förutsättningar som råder (Corsaro, 2000). 

I relation till informella situationer som rör sig inom ramen för formell 
utbildning, till exempel rast-situationer, har bl.a. Waermö (2018) undersökt 
aspekter av barns agency i lek och beskriver det växlande mellan agency och 
förhandlande som sker i leksituationer som ”negotiagency”. Ett förhandlande 
är också något som lyfts av bl.a. Martin och Evaldsson (2011) för att illustrera 
det gemensamma sociala fördelandet av vilka som blir möjliga medskapare.  

Qvarsell (2011) illustrerar komplexiteten i hur barns delaktighet kan 
förstås, med ursprung inom psykologisk forskning. Beroende på vilka 
förutsättningar och erbjudanden barnen bereds, skapas också olika möjligheter 
för delaktighet, menar Qvarsell (2011) och helt ”fria” aktiviteter leder inte 
nödvändigtvis till ett givande innehåll. Barn som får tillgång till en variation 
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av inspiration och uttryck inom ramen för exempelvis skapande verksamhet, 
kommer också ha störst möjlighet att själva kunna skapa ett eget originellt 
uttryck, men också i en förståelse av att de skapat i gemenskapen med andra 
(Qvarsell, 2011). Denna mer komplexa bild av barns delaktighet, där det inte 
bara handlar om att barn ska få välja mellan olika aktiviteter, utan också 
behöver input för att gå vidare i exempelvis skapande aktiviteter, presenteras 
även i en poststrukturalistisk syn på etik och estetik, eller den idébildning som 
brukar kallas en Reggio Emilia-inspirerad filosofi (se t.ex. Dahlberg, 2002; 
Lenz Taguchi, 2013). Här finns likheter i värdesättandet att ta in en mängd 
olika uttryck och en variation i det barnen möter i förskolorna, både i sitt 
skapande och i den vardagliga miljön på förskolan. Något som skiljer sig från 
Qvarsells (2011) mer psykologiska inriktning, är förståelsen av barnet som 
subjektsskapande såväl som resursernas inneboende materialitet (se t.ex. Lenz 
Taguchi, 2013; Magnusson, 2017; Olsson, 2012). Att utgå från att barn är 
kompetenta är också något som kan ses som en vanligt förekommande 
grundtanke inom des som kallas Reggio Emilia-inspirerad filosofi (se t.ex. 
Dahlberg, 2002), vilken i sig kan sägas bygga bl.a. på poststrukturalistiska 
eller posthumanistiska idéer om barn, kunskap och lärande (se t.ex. Lenz 
Taguchi, 2013). Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) diskuterar hur 
idén om barns delaktighet ses som en grundförutsättning för att barn ska kunna 
agera som aktiva deltagare i förskolan, men att det kan vara svårt för 
exempelvis lärare att utvärdera hur och när barnen faktiskt är delaktiga. 

Att den fysiska miljön såväl som de resurser, artefakter eller materialiteter 
som finns tillhands i förskolan också spelar en stor roll i relation till barns 
möjlighet att utöva delaktighet har belysts i ett flertal studier lyfts fram ur flera 
olika teoretiska perspektiv och traditioner (Engdahl, 2014; Nordin-Hultman; 
2004; Strong-Wilson & Ellis, 2007). Möjligheten för barn att hitta 
mötesplatser där de kan kommunicera med sina kamrater, blir viktigt oavsett 
om det sker med hjälp av olika former av möblering (Nordin-Hultman, 2004), 
eller i naturmiljö utomhus (Engdahl, 2014). I relation till föreliggande 
avhandling ses de digitala resurserna också som en del i den pedagogiska 
miljön i förskolan. Hur just dessa resurser kan kopplas till barns möjlighet och 
svårigheter i barnens uttryck för delaktighet, speciellt i relation till 
flerspråkighet, är dock inte lika beforskat som andra delar av förskolans miljö. 

Utifrån en sociokulturell teoribildning belyser Rainio (2010) barns agency 
i olika leksituationer i förskolan och föreslår en dynamisk syn på agency, där 
frågan om kontroll och frihet inte behöver vara varandras motsatser. När barn 
i samspel med andra barn, artefakter och pedagoger formar lekvärldar, ses 
detta av Rainio (2010) som en dynamisk process där barns agency inte är 
antingen inneboende och statisk eller något som ges eller tillåts från vuxna. 
En liknande inställning återfinns i Qvarsells (2011) idéer om hur barn inte 
nödvändigtvis behöver 'sättas i centrum', utan att vuxna i skolan och förskolan 
behöver skapa miljöer där barn får möjlighet till upptäckande och lärande. 
Även i det socialsemiotiska ramverket 'Design för lärande' (Rostvall & 
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Selander, 2008; Selander & Kress, 2010) finns en syn på att den didaktiska 
designen som lärare använder, blir viktig för vilka möjligheter barnen sedan 
får att utöva agency i en utbildningssituation. Samtidigt ses barn som aktiva 
producenter av kunskap, tecken och kultur (Kress, 1997; Selander & Kress, 
2010). Denna samtidighet skulle också kunna ses som ett sätt att frångå en 
förståelse av att barn antingen ses som utövare av agency eller som 'blivande 
vuxna' som i framtiden kommer bli fria att påverka sin situation (jfr Rainio, 
2010). 

Barns bristande möjligheter att utöva delaktighet i förskolan 
Barns möjlighet till delaktighet och medbestämmande i förskolans värld kan 
ses som att det sker en pågående förhandling mellan barnet och den vuxne om 
vem som har rätt att delta, göra motstånd och skapa något nytt, där än så länge 
den vuxne pedagogen ofta segrar (Dolk, 2013). När barn opponerar sig mot 
en sådan rådande situation, menar Dolk att de riskerar att ses som 
problematiska eller ”bångstyriga” (Dolk, 2013, s. 1). Frågan om möjlighet till 
delaktighet kan också relateras till normer gällande både genus och ålder och 
risken finns att delaktighet reduceras till valfrihet; ett slags ”vänligt 
maktutövande” (Dolk, 2013, s. 99, se även Bartholdsson, 2008). 

När barn kommer in i förskolans värld, möter de ett slags institutionaliserad 
undervisning, som inrymmer maktförhållanden mellan barn och pedagog som 
i sin tur kan kopplas till vilka möjligheter barn har till ett demokratiskt 
medborgarskap, eller som delaktiga individer (Liljestrand, 2010). I vissa fall 
kan det handla om ett slags skenbar delaktighet, där barn ställs inför det som 
Emilson (2008) menar är manipulerade valsituationer. Ett exempel kan vara 
när barn får välja mellan ett begränsat antal aktiviteter och när det inte finns 
något reellt utrymme för barnens önskemål eller intressen ur ett vidare 
perspektiv (Emilson, 2008). 

Samtidigt som det även finns en tradition av att i svensk förskola följa eller 
lyssna till barnen (se t.ex. Dahlberg & Lenz Taguchi, 2015; Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005), eller att ”utgå från barnens behov” (se t.ex. SOU 1997:157a), 
sker också en utveckling mot det bl.a. Dahlberg, Moss och Pence (2014) och 
Dahlberg och Lenz Taguchi (2015) ser som en mer resultatinriktad 
förskoleverksamhet, där barns delaktighet inte alltid sätts i främsta rummet. 

Social delaktighet 
Barns möjlighet till delaktighet kan förstås som socialt distribuerad (se t.ex. 
Corsaro, 2000) där omgivningens tillskrivande av individens delaktighet kan 
ses som avgörande. Det handlar alltså om att möjligheten för barn att utöva 
delaktighet till stor del beror på människorna runt omkring dem och vilken 
roll som tillskrivs varje individ, i ett socialt samspel (Corsaro, 2000). I detta 
samspel skapas också förutsättningar för barn att positionera sig själva som 
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någon som har handlingsförmåga eller inte, hela tiden i förhållande till 
varandra och pedagoger (se t.ex. Martin & Evaldsson, 2011). 

Melin (2013) inspireras av bl.a. Corsaro (2000), men utvecklar en mer 
konkret modell för hur social delaktighet kan förstås, där varje förskolas lokala 
strukturer blir betydelsefulla för barnens möjlighet till delaktighet. Genom att 
på ett verksamhetsnära sätt analysera hur barn med och utan Downs syndrom 
får möjlighet att delta i förskolans olika aktiviteter och miljöer, visar hon att 
de förskolor som ser ”barn som snarlika, med snarlika behov”, istället för 
”barn som olika, med olika behov” också skapar möjligheter rent praktiskt för 
alla barn att delta i alla aktiviteter (Melin, 2013, s. 186). Alla barn bereds alltså 
plats i alla aktiviteter, på de förskolor där den sociala delaktigheten är mer 
jämnt distribuerad. Förutom pedagogernas organisering av förskolans 
verksamheter, illustrerar Melin (2013) att pedagogernas egna roll i förhållande 
till barngruppen också spelar stor roll. Där pedagogerna hade en mer 
dominerande och organiserande roll, fick alla barn tillträde till 
kamratgemenskapen, men inte nödvändigtvis i själva leken, eftersom de mer 
vuxenstyrda aktiviteterna frångick själva essensen i lek: att det är en domän 
där det är barnen som styr (Melin, 2013). Det är ett sätt att visa hur komplext 
även den mer praktiska organiseringen av barns delaktighet kan vara. När 
pedagogerna går in i leken och försöker stödja barns delaktighet, i egenskap 
av antingen omsorgsgivare, i det som Melin (2013) kallar för omsorgspraxis, 
eller i egenskap av lärare, i en sociopedagogisk praxis, finns risken att barnen 
reagerar och försöker stänga ute pedagogen, vilket också finns exemplifierat i 
andra studier (se t.ex. Corsaro, 2000). När pedagogerna använder sig av denna 
sociopedagogiska praxis visar Melin (2013) också att barnen kan bli alltför 
fokuserade på just läraren och riktar sina frågor och uppmärksamhet mot 
denne istället för till varandra, vilket kan störa kamratgemenskapen. Det Melin 
(2013) då efterfrågar är att; 

(…) personalen i förskolan behöver en specifik pedagogisk strategi vars syfte 
är att stödja barns sociala delaktighet i kamratgemenskapen. Den bör utgå̊ från 
strukturen i kamratgemenskapen och samtidigt stödja enskilda barn på̊ ett sätt 
som gör att alla barn kan ses som lekkamrater. (Melin, 2013, s. 194)  
 

I likhet med Corsaro (2000) och även Qvarsell (2011) har Melin (2013) det 
som kanske kan förstås som ett dubbelt fokus i utforskandet av barns 
delaktighet i utbildningssammanhang: å ena sidan vikten av pedagogernas syn 
på barn, deras positionering i förhållande till barnen samt deras organiserande 
av miljöer, material och aktiviteter, å andra sidan barns egen förmåga att skapa 
kamratgemenskaper och ifrågasätta och emotsäga vuxnas styrning. Det kan 
ses som ett slags växelverkan, men också som en sammanflätad syn på barns 
delaktighet där det inte behöver ses som motsägande att pedagoger utövar 
styrning, för att skapa en miljö i förskolan där alla barn kan vara delaktiga. 
Genom att, som Melin (2013), se en mer praktisk organisering av förskolans 
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arbete för att skapa delaktighet för alla barn och vikten av en social aspekt av 
delaktighet, kan även frågor om barns uttryck för delaktighet i förskolan i 
flerspråkiga områden förstås på nya sätt, vilket kommer illustreras i denna 
studie. 

Flerspråkiga barns möjligheter till delaktighet i förskolan 
Det finns en stor brist beträffande att inkludera barns olika språkerfarenheter 
och flerspråkiga bakgrunder i utbildningssammanhang, menar bl.a. García 
(2009), Canagarajah (2011) och Othegy, García och Reid (2015); 

In schools, the translanguaging of bilinguals tends to be severely restricted. 
(Othegy, García & Reid (2015, s. 281). 

 
Skola och förskola behöver arbeta med att inkludera alla deltagares språkliga 
bakgrunder, kompetenser och erfarenheter i den dagliga verksamheten, anser 
bl.a. García (2009) och Othegy, García och Reid (2015). Eftersom väldigt 
många barn kan sägas växa upp i miljöer med flera språk, såväl som olika sätt 
att använda språk, är det viktigt att också utbildningsmiljön speglar detta och 
lyfter fram barns flerspråkighet som en kompetens; 

Most of the time, children grow up in homes where parents and families have 
various ways of speaking. Other times, children acquire different language 
practices as they move from the family context to that of the community. Yet 
other times, children move with parents to other geographical regions, where 
they acquire additional languages and ways of "languaging". Most often, 
however, children grow up in homes where people "language" in one way, and 
go to schools in what they considered another language, or they learn another 
language in school. (...) But the facility to language bilingually is seldom 
recognized by education system throughout the world. (García, 2009, s. 140) 
 

Begreppet translanguaging, eller transspråkande, har använts för att beskriva 
sådana aktiviteter när fler språk än majoritets- eller normspråket används sida-
vid-sida, samtidigt på ett sammanvävt sätt (Canagarajah, 2011; García, 2009; 
García, Makar, Starcevic & Terry, 2011). I detta synsätt ses alltså inte verbala 
språk som avgörande åtskilda eller olika (Othegy, García & Reid, 2015). 
Snarare ses uppdelningen av olika, verbala och skrivna, språk som sociala 
konstruktioner som kan och bör ifrågasättas och förändras i 
utbildningssammanhang (Othegy, García & Reid, 2015). 

I en svensk kontext illustrerar Rosén och Straszer (2018) hur flerspråkighet 
reflekteras och talas om i olika dokument, såsom förskolans läroplan och 
diskuterar huruvida det finns plats för ett transspråkande i denna syn. 

I en annan svensk kontext, men inom högre utbildning, har Holmström och 
Schönström (2018a) använt begreppet translanguaging för att beskriva hur 
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teckenspråksanvändning och svenskt talspråk används tillsammans inom 
ramen för universitetsundervisning med teckenspråksanvändande lärare. När 
det svenska talspråket inkluderas och omformas inom ramen för teckenspråk, 
kan detta förstås som ett intramodalt transspråkande (Holmström & 
Schönström, 2018a). Förekomsten av många språk samtidigt i en 
undervisningssituation; lärarens teckenspråk, svenskt skriftspråk på en 
smartboard, engelskt skriftspråk såväl som teckenspråk, pekningar etc. ses 
som en multimodal, komplex miljö där både formen för kommunikation ges 
betydelse, men där också exempelvis pekningar kan ses som ett slags länkande 
mellan olika språkliga komponenter (Holmström & Schönström, 2018a). 
Även Yoxsimer Paulsrud (2014) använder begreppet translanguaging i en 
svensk kontext, men i relation till engelskspråkig undervisning i svenska 
gymnasieskolor och här lyfter hon att engelska som språk är högt värderat 
både bland elever och lärare och att det i praktiken endast är just engelskan 
som är det språk som tas in tillsammans med svenskan som ett skolspråk. Här 
ifrågasätter hon också att detta inte görs med till exempel de nationella 
minoritetsspråken (Yoxsimer Paulsrud, 2014). 

Barns aktiva val att blanda eller växla mellan språk, är inte alltid något som 
uppmuntras eller värdesätts av omvärlden, t.ex. pedagoger och föräldrar 
(Kotsinas, 1992; García, 2009). Snarare kan det sägas att i svensk förskola 
finns en enspråkig norm, där svenska är det dominerande språket, även om det 
görs ansträngningar att inkludera flera språk i förskolan (Björk-Willén, Gruber 
& Puskás, 2013) På samma sätt menar Kultti (2012) att andra språk riskerar 
att bli osynliga i förskolegruppen, eftersom det verbala svenska normspråket 
är så dominerande. Det betyder att trots att flerspråkiga barn och exempelvis 
nyanlända barn använder ett stort register av kommunikativa resurser, så ses 
de inte riktigt som fullvärdiga deltagare eller medlemmar av förskolegruppen, 
förrän de lär sig majoritetsspråket (Skaremyr, 2014). Gulløv och Bundgaard 
(2008) lyfter fram att inkluderings- och exkluderingsprocesser sker på flera 
plan i förskolan, men att språk är en aspekt där det finns en risk att barn som 
tillhör en minoritet upplever sig som exkluderade. 

Samtidigt kan svårigheter att kommunicera på majoritetsspråket ses som 
något som kan leda till minskade möjligheter att vara delaktig i skola och 
förskola, i de fall som individen inte innehar de kommunikativa resurser som 
ses som värdefulla och där det är individen som ska anpassa sig till den 
dominerande gruppen (jfr Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). Om barnens 
olika sätt att kommunicera ses som lika mycket värda (se t.ex. Kress, 1997), 
och där alla barns demokratiska rättigheter att kommunicera på sitt modersmål 
värnas (García, 2009; Kotsinas, 1992; Kultti, 2012) kan det dock ses som 
möjligt att använda utbildningsmiljöer som arenor där alla kan komma till tals, 
oavsett exempelvis språkstatus. 

Kultti (2012) använder ett sociokulturellt perspektiv för att undersöka 
flerspråkiga barns villkor för delaktighet och lärande i förskolan och illustrerar 
hur barn kan använda fler resurser än majoritetsspråket för att aktivt delta i 
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förskolans olika aktiviteter. Samtidigt har språk fortfarande stor betydelse och 
bland annat ser Kultti (2012) språket som en förutsättning för att bli en 
demokratisk medborgare som kan utöva inflytande, även om kroppsliga 
aspekter och medierande artefakter också är viktiga (Kultti, 2012). Att barn i 
en flerspråkig förskolemiljö använder flera olika multimodala resurser lyfts 
också av Björk-Willén (2006). Genom att se flerspråkighet som en av flera 
multimodala resurser som barnen kan använda sig av för deltagande i 
förskolans miljö, illustrerar Björk-Willén (2006) hur barn kan kombinera 
språkliga uttryck med andra, icke-verbala kommunikationsformer för att 
exempelvis få tillträde i leksituationer. Även Bagga-Gupta och Carlsson 
(2006) menar att artefakter kan ha stor betydelse i iscensättandet av 
flerspråkiga aktiviteter och genom användandet av dessa artefakter blir 
intresset fokuserat just kring språket. 

Sammantaget kan sägas att även om multimodala element setts som en del 
av förutsättningarna för barns möjlighet att uttrycka delaktighet i förskolans 
verksamhet, så är ändå det verbala språket i stort fokus i många studier som 
fokuserar flerspråkighet i förskola och skola (Bagga-Gupta och Carlsson, 
2006; Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; Kotsinas, 1992; García, 2009; 
Kultti, 2012; Othegy, García & Reid, 2015). I föreliggande avhandling lyfts 
barns många olika uttryck fram, både verbala och icke-verbala, relaterat till 
flerspråkighet och delaktighet i förskolan flerspråkiga områden. 

Delaktighet och pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation kan sägas vara en vitt spridd praktik i svensk 
förskola (se t.ex. Dahlberg & Bloch, 2006; Emilson & Pramling Samuelsson, 
2012), men betydelsen av den alltmer utbredda användningen har på olika sätt 
diskuterats och problematiserats (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012; 
Folkman, 2017; Lindgren & Sparrman, 2003). En grundläggande 
utgångspunkt i arbetet med pedagogisk dokumentation har ofta varit att ge 
barn en röst; ett slags ”lyssnandets pedagogik” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005) 
eller ett form av etiskt förhållningssätt där barn ses som aktivt delaktiga i 
förskolan (Dahlberg & Moss, 2005). Genom att följa barnen och använda ett 
aktivt lyssnande, kan pedagogisk dokumentation ses som ett sätt att göra barn 
delaktiga i sin egen lärprocess, såväl som ett sätt att utveckla förskolans 
verksamhet på olika sätt (se t.ex. Lenz Taguchi, 2013)7. 

Samtidigt menar Lindgren och Sparrman (2003) att pedagoger riskerar att 
utöva ett slags makt då de dokumenterar barn, på ett sätt så att det är 
pedagogen som riktar fokus mot det som kanske ses som önskvärt på olika 
sätt. Att barn blir dokumenterade av pedagoger utan informerat samtycke 
                                                        
7 För mer om pedagogisk dokumentation och praktiken kring detta se t.ex. Grieshaber & Hatch 
(2003), Rinaldi (2006). 
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ifrågasätts av Lindgren och Sparrman (2003). Den risken som uppstår när 
pedagoger dokumenterar barn handlar alltså enligt Sparrman och Lindgren 
(2003) om att barnet inte har särskilt stora möjligheter att själv välja huruvida 
de vill vara med i dokumentationen, men också vad det är som visas och sägs 
om barnet, något som kan ses som att barnet inte är särskilt delaktig i dessa 
processer. Lindgren och Sparrman (2003) efterlyser en ökad medvetenhet för 
vilka etiska dilemman som kan uppstå när dokumentation genomförs och 
diskuterar om att det kanske skulle behövas ett krav på informerat samtycke, 
i likhet med des som krävs när forskning genomförs med barn som 
informanter (se Vetenskapsrådet, 2017). Även Lafton (2014) efterfrågar en 
diskussion och medvetenhet kring en etisk problematik som kan uppstå när 
pedagoger dokumenterar barn med digitala resurser. Genom ett exempel där 
en pedagog av misstag råkat dokumentera två barns konflikt, illustrerar Lafton 
(2014) hur det kan vara svårt att säkerställa barns integritet och rätt till de 
bilder som tas av dem. Även om barnen i detta fall verbalt sade ifrån och 
krävde att pedagogen skulle radera de bilder som tagits på dem, finns det skäl 
att reflektera över etiska frågor när det gäller dokumenterande utan givet 
samtycke (Lafton, 2014). 

 Denna typ av problematik kan även ses som att lyssnandet blir ”villkorat” 
(Folkman, 2017) och att den pedagogiska dokumentationen som praktik i den 
svenska förskolan blir till något annat än det avståndstagande mot en form av 
maktutövande som exempelvis Dahlberg och Moss (2005) eller Olsson (2012) 
beskriver. Dahlberg och Bloch (2006) diskuterar även utifrån Focault kring 
dokumentation och barns makt och kontroll. En diskussion de för är om 
”seendet” som det pedagogiska dokumenterandet kan förstås som, även kan 
förstås som ett slags panoptikon (Foucault, 1977) där barnen hela tiden blir 
sedda, men inte själva vet om de blir iakttagna eller inte (Dahlberg & Bloch, 
2006). 

Det finns alltså skillnader i tolkningar av dokumentationens syfte och 
huruvida barns delaktighet blir en faktor eller inte i denna praktik (Grieshaber 
& Hatch, 2003). Det finns samtidigt en underförståelse att pedagogisk 
dokumentation ofta handlar om, eller blir, något som rent praktiskt görs av 
pedagoger (Folkman, 2017). Risken att dokumenterandet blir ett slags 
maktutövande handlar inte bara om att barnen blir sedda utifrån, genom en 
kameralins av en pedagog, utan också att bilder och filmer sedan också 
riskerar att hamna på platser där barnen inte har någon möjlighet att ha 
kontroll, exempelvis online eller i någon av de applikationer som används för 
bilddelning (jfr Lindgren, 2012; Lindgren och Sparrman, 2003). 

Samtidigt har andra förutsättningar för pedagogisk dokumentation 
undersökts. I en studie om treåringars användande av digitalkameror menar 
Magnusson (2017) att barnen som får möjlighet att själva ta bilder med 
digitalkamera i förskolan får en ”handgriplig fotografisk röst”, vilket ses som 
ett slags demokratiutövande eller visuell yttrandefrihet (Magnusson, 2017, s. 
17). Utifrån en posthumanistisk teoretisk utgångspunkt ses barnens 



26 

användande av digitalkamerorna som ett möte med en ny materialitet med nya 
möjligheter och Magnusson (2017) ser på så sätt nya möjligheter för barnen 
att delta på ett aktivt sätt när barnen får tillgång till denna form av digitala 
verktyg; digitalkameror. Det faktum att det är barnen själva som håller i 
kameran, samt att de på ett enkelt sätt kan se bilderna på digitalkamerans 
skärm, menar Magnusson (2017) alltså har betydelse för vilka möjligheter 
som finns för barnen att utöva det hon kallar visuell yttrandefrihet. 

Digitala resurser i relation till barns delaktighet 
Användningen av digitala resurser i förskole- och skolkontext har undersökts 
i en rad studier, ofta med fokus på lärande eller vilken effekt eller inverkan 
olika digitala resurser har på barnens lärande i olika situationer eller 
ämnesinnehåll (se t.ex. Gee, 2003; Plowman & Stephen, 2003; Schacter et. al. 
2016). Inom forskningsfältet teknologi, programutveckling och Computer 
Assisted Learning (CAL) ligger fokus ofta på just barns lärande kring olika 
ämnesområden (se t.ex. Tokac, Novak & Thompson, 2019) respektive 
betydelsen av de digitala resursernas utformning (se t.ex. Witherspoon, 
Schunn, Higashi & Shoop, 2018). Många av dessa studier betonar också de 
digitala resursernas betydelse för möjligheterna för barn att antingen få eller 
behålla motivation (se t.ex. Hava, 2019). I en forskningsöversikt lyfter 
Gonzalez-Gonzalez, Guzman-Franco och Infante-Moro (2019) att de 
sammantagna resultaten av 29 artiklar visar att pekplattor är de mest 
förekommande av de olika digitala resurser som används i förskolan och att 
det är i framförallt literacy-sammanhang som de ser mest lovande resultat. 
Aarsand (2019) lyfter fram att barnens många olika former för kommunikation 
blir relevanta när de använder digitala resurser i förskolan och att visuella, 
verbala och förkroppsligade kommunikationssätt i dessa aktiviteter på så sätt 
blir en del av de vardagliga praktikerna i förskolans miljö. 

 När det gäller forskning riktad specifikt mot användandet av pekplattor 
som resurs i grundskolan och äldre åldrar ligger fokus både på ett 
effektiviserande av lärande i olika ämnen (se t.ex. Saorin, de la Torre, Martín 
& Carbonell, 2013) och ibland på de outnyttjade potentialer som användandet 
av pekplattor kan sägas ha, för exempelvis kollaborativt lärande (Kongsgården 
& Krumsvik, 2016). Mot bakgrund av det forskningsfokus kring digitala 
resurser i skola och förskola som kan sägas betonat mer formellt lärande, 
bidrar föreliggande avhandling med en aspekt av barns delaktighet, vilket 
beforskats i något mindre grad. 

I de undersökningar som fokuserar användandet av pekplattor i en svensk 
och nordisk förskolekontext, finns flera studier där möjligheter eller potential 
för olika former av lärande lyfts fram, exempelvis möjligheter för lärande i 
naturvetenskap där pekplattan fungerar som stöttande (se t.ex. Fridberg, 
Thulin & Redfors, 2018). Hur pekplattor kan användas i olika skapande 
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verksamheter har diskuterats, såsom musik (Engesnes, Danbolt & Hagen, 
2017) och måleri (Nilsen, Lundin, Wallerstedt, & Pramling (2016). Vidare har 
även användningen av pekplattor beforskats med betoning på de narrativ barn 
skapar när de använder pekplattor i konstnärliga aktiviteter (se t.ex. Sakr, 
Conelly & Wild, 2016). 

Barns olika sätt att utveckla literacyförmågor när de använder digitala 
resurser fokuseras av t.ex. Marklund och Dunkels (2016), Sandvik, Smørdal 
och Østerud (2012) samt Wohlwend (2015). Även i internationella 
sammanhang har möjligheterna att använda pekplattor för att skapa 
förutsättningar för literacy-händelser eller utveckling av literacy-förmågor 
diskuterats (se t.ex. Brouwer et at, 2017; Neumann, 2018). När det gäller 
specifikt bokapplikationer har Kucirkova (2018) undersökt olika sätt att göra 
böcker personliga, till exempel genom att barnets egna namn inkorporeras i 
berättelsen. Ett förslag till olika nivåer av personifiering i bokapplikationer 
har gjorts och kopplingar till barns möjlighet att uttrycka agency med hjälp av 
att själva vara en aktiv del i boken föreslås (Kucirkova, 2018). Hoel och 
Tønnessen (2019) har undersökt hur barn i förskolan använder 
bokapplikationer och ser att det finns särskilda möjligheter i användningen av 
applikationer där bilder och text kombineras, för att utveckla 
literacyförmågor. Tønnessen (2018) analyserar också designen i barnboks-
applikationer och diskuterar hur utformningen av innehållet i de digitala 
resurserna kan relateras till frågor om kvalitet. Hon ifrågasätter om de 
barnboks-applikationerna som erbjuds de yngre barnen håller någon särskilt 
god kvalitet. 

Med fokus på de yngre skolåren, belyser Klerfelt (2012) barns egna 
skapande med hjälp av digitala resurser. Genom att använda metaforer för 
vuxnas syn på barns datoranvändning, går barnet med sitt digitala berättande 
i dialog med ”läsaren”, menar Klerfelt (2012). Barnet använder humor för att 
både beskriva hur vuxnas rädsla för internet är överdriven och för att 
ifrågasätta vuxnas makt och tolkningsföreträde (Klerfelt, 2012). I relation till 
barns delaktighet, kan barn alltså ses använda sin, vissa fall, större erfarenhet 
av de digitala resurserna för att luckra upp vissa aspekter av den maktbalans 
som ofta finns mellan barn och lärare (Klerflelt, 2012; se även Magnusson, 
2017). 
Ytterligare fokus har lagts på lek i och med pekplattor och andra digitala 
resurser i förskolan (Arnott, Grogan & Duncan, 2016; Björk-Willén & 
Aronsson, 2014; Marsh, 2017) och här kan ses en koppling till just barns 
delaktighet, agency eller möjlighet att själva utforma aktiviteter när de 
använder digitala resurser. Nazarenko och Andriushchenko (2019) lyfter 
också fram möjligheterna som digitala resurser ger att skapa kontakter mellan 
förskola och hem, genom att till exempel använda bilder för att ge föräldrar 
en inblick i hur verksamheten ser ut i förskolan, och på så sätt öka förståelsen 
för kvaliteten på undervisningen i förskolan men också för att skapa 
partnerskapsrelationer mellan förskolan och hemmet. 
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Digitala resurser och delaktighet i förskolan 
I en studie av hur pekplattor används i svensk förskola, lyfter Nilsen (2018) 
fram att pedagogernas roll blir avgörande för hur dessa aktiviteter tar form. 
Samtidigt har inte alltid pedagogen och barnen samma utgångspunkt och syfte 
med de aktiviteter där pekplattorna används och Nilsen (2018) illustrerar 
också att det finns en aspekt av användningen av pekplattor i förskolan där de 
digitala resurserna bara ersätter andra verksamheter, d.v.s. att samma sak som 
gjorts tidigare, görs om men nu i digital form. Pedagogen spelar en stor roll i 
vilken möjlighet barnen får att utöva agens i aktiviteter där pekplattor används 
(Nilsen, 2018). Vidare menar Nilsen (2018) att utformningen av 
applikationerna också bli betydelsefull och illustrerar hur det exempelvis finns 
starka element av att försöka hålla användare kvar i en del applikationer, eller 
att uppmuntra användaren att köpa saker. Nilsen, Lundin, Wallerstedt & 
Pramling (2016) diskuterar också hur användandet av pekplattor i en 
skapandeverksamhet både understödjer och begränsar barnens agency i 
aktiviteten, men understryker vikten av att skilja mellan hårdvara och 
mjukvara. Medan själva pekplattan inte lyfts fram av Nilsen, Lundin, 
Wallerstedt och Pramling (2016) som stödjande för barnens agency, så blev 
innehållet i form av applikationer viktiga för vilka möjligheter som skapades 
för barnet att uttrycka sig konstnärligt. Palmér (2015) menar också att 
utformningen av applikationerna spelar stor roll för möjligheten för barnen att 
utöva delaktighet, när pekplattor används i förskolan. Barnen fick minskad 
möjlighet att utöva inflytande och delaktighet när de matematikapplikationer 
som används i Palmérs (2015) studie byggde på en stark inramning med 
mycket styrande innehåll i form av exempelvis förstärkning i form av stjärnor 
när barnen svarar ”rätt” och där barnen inte fick så stor möjlighet till att 
interagera med innehållet. När applikationerna däremot hade en svagare 
inramning med större möjlighet att till interaktion med innehållet och det 
matematiska innehållet även var integrerat med andra former av innehåll, gavs 
ett större inflytande till förskolebarnen (Palmér, 2015).  

Aarsand (2019) illustrerar hur skillnaden i bärbarhet mellan olika digitala 
resurser såsom pekplattor och smartboards, också hade betydelse för vilken 
möjlighet till delaktighet barnen fick. När stationära digitala resurser 
användes, blev undervisningen mer traditionellt lärarledd, medan barnen till 
större del blev aktivt deltagande i interaktion med kamrater i aktiviteter där 
bärbara digitala resurser användes (Aarsand, 2019). 

Pekplattor kan även ses som betydelsefulla resurser för barn att uttrycka sig 
i kreativa leksituationer, något som kan förstås som ett sätt att uttrycka 
delaktighet i leken (Arnott, Grogan & Duncan, 2016). Både pekplattans mjuk- 
och hårdvara lyfts fram av Arnott et al (2016) som betydelsefulla för barns 
möjlighet att utöva delaktighet. Barns förmåga att utöva delaktighet i leken 
när pekplattor används lyfts fram av bl.a. Marsh (2017) och trots att leken på 
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ett sätt påverkas av hur applikationerna och pekplattorna är utformade, så 
utövar barnet också agency i och mellan leksituationerna.  

Vidare menar Marsh (2017, 2019) att det inte nödvändigtvis behöver ses 
som en så skarp skiljelinje mellan användandet av digitala resurser och 
analoga, vilket också illustreras när barn växlar mellan användandet av 
pekplattor och andra resurser i leken. Behovet att gå bortom enbart fokus på 
själva interaktionen mellan barn och de digitala resurserna, utan också se i 
vilka sammanhang de används och att se de digitala resurserna som ett 
naturligt förekommande inslag i de yngre barnens liv, är något som illustreras 
även av Arnott, Palaiologou och Gray (2018). När barn använder digitala 
resurser gör de det i en kontext, i denna studie en förskolekontext, där 
användandet av de digitala resurserna sker i samspel med andra resurser och 
omgivningar och för barnen behöver det inte finnas någon klar gräns mellan 
den ”digitala världen” och resten av världen de befinner sig i (Arnott, 
Palaiologou & Gray, 2018). I vad som kan förstås som en post-digital era (se 
t.ex. Berry & Dieter, 2015; Marsh, 2019; Nansen, Nicoll & Apperley, 2019) 
är alltså de digitala resurserna så pass införlivade i det vardagliga livet att det 
inte finns en klar gräns mellan vad som ses som digitalt och vad som inte är 
det. I relation till föreliggande avhandlings intressefokus, handlar det alltså 
om att pekplattor är så pass vanligt förekommande i förskolans vardag, att de 
kan förstås som en resurs bland många andra. 

Digitala resurser och flerspråkighet 
Användandet av digitala resurser kan understödja möjligheterna att utveckla 
en flerspråkig identitet och translanguaging kan också ske digitalt, menar 
Schreiber (2015). Samtidigt kan digitala resurser användas för att skapa 
miljöer i t.ex. dataspel och online-communities där plattformar skapas för att 
kommunicera på minoritetsspråk och andra språk som inte är 
majoritetsspråket (Dalton & Devitt, 2016; Jones, Cuncliffe & Honeycutt, 
2013). Wells Rowe och Miller (2015) lyfter fram hur pekplattor och 
digitalkameror kan användas för att skapa böcker på alla barnens språk; de 
språk som barnen har med sig hemifrån såväl som majoritetsspråket. En 
potential kan alltså ses i användandet av digitala resurser i relation till att skapa 
flerspråkiga aktiviteter (Jones, Cuncliffe & Honeycutt, 2013; Schreiber, 2015; 
Wells Rowe & Miller, 2015; Dalton & Devitt, 2016).  

Samtidigt har många studier som undersöker flerspråkighet och digitala 
resurser fokus på hur flerspråkiga barn engagerar sig i olika aktiviteter som 
innehåller majoritetsspråket, men inte med så mycket fokus på hur fler språk 
kan integreras i undervisningen (se t.ex. Sandvik, Smørdal & Østerud 2012; 
Lynch & Redpath, 2014). Zaidi (2019) lyfter fram möjligheter till att använda 
tvåspråkiga digitala böcker för yngre barn och diskuterar hur användandet av 
dessa kan relateras till idéer om ett transkulturellt förhållningssätt. Fokus i 
Zaidis (2019) studie riktas mot literacy och läsande, men också hur de digitala 
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resurserna ger nya och andra möjligheter att lyfta fram flerspråkiga aspekter i 
utbildningsverksamheter för yngre barn. 

Den forskning om datorstött språklärande som ofta benämns som 
Computer Assisted Language Learning (CALL) (för en överblick, se t.ex. 
Levy, 1997) fokuserar ofta just lärande eller inlärning av språk; hur digitala 
resurser understödjer, förenklar eller förbättrar effektiviteten av (andra-) 
språklärande (se t.ex. Sauro, 2016), men inte lika mycket på hur barns 
delaktighet eller olika språkliga erfarenheter kommer till uttryck. Fokus kan 
sägas ligga överlag på majoritetsspråket, ofta engelska (se t.ex. Jiang, 2013; 
Sauro, 2016). I relation till föreliggande avhandling är själva språklärandet 
inte i särskilt fokus. Istället undersöks barns olika uttryck för delaktighet i 
förskolan i flerspråkiga områden. Trots det kan paralleller dras mellan 
användandet av digitala resurser i relation till språk som kan sägas ha stor 
potential (se t.ex. Dalton & Devitt, 2016; Jones, Cuncliffe & Honeycutt, 2013; 
Schreiber, 2015; Wells Rowe & Miller, 2015). 

Rörelsekänsliga skärmar och barns delaktighet 
Fler och fler studier börjar fokuseras specifikt på just betydelsen av 
tryckkänsliga skärmar eller touch screens och även tangiable interfaces8 i 
utbildningssammanhang (se t.ex. Herodotou, 2018; Hvit Lindstrand, 2015; 
Mercier, Vourloumi & Higgins, 2017). I en jämförelse mellan multi-touch 
screens i storformat och pappersbaserat material lyfter Mercier, Vourloumi 
och Higgins (2017) skillnader och likheter mellan hur kollaborativt idéarbete 
och idékläckande i matematiskt problemlösande tar form beroende av vilka 
resurser som stod till buds. När det gällde själva idéfasen uppfattades ingen 
större skillnad, men resultaten visade att eleverna som hade tillgång till 
multitouch-screen gav och fick mer respons på sina förslag av sina kamrater i 
klassen (Mercier, Vourloumi och Higgins, 2017). Med fokus på detaljerad 
interaktion mellan eleverna, vilket möjliggjordes bl.a. av användandet av två 
olika videokameror, lägger Mercier, Vourloumi och Higgins (2017) vikt just 
på multi-touch funktionen betydelse för barns samarbete och kooperativa 
lärande. Betydelsen av multitouch-funktionen som finns i vissa applikationer 
har även lyfts fram i forskning om lärande i matematik (se t.ex. Barendregt et 
al, 2012; Broda et al. 2019), dock utan fokus på barns delaktighet vilket 
undersöks i föreliggande avhandling. 

Flera studier där den tryckkänsliga skärmen är i fokus utgår från en mer 
utvecklingspsykologisk eller vad som kan förstås som tekno-fokuserad syn på 
lärande, kommunikation och deltagande (se t.ex. García-Sanjuan, Jurdi, Jaen 
& Nacher, 2018). Olika former av tester av de deltagande barnen är också ett 
vanligt förekommande metodologiskt val och exempelvis Neuman (2015) 
menar att digitala resurser med rörelsekänslig skärm, tillsammans med 
                                                        
8 Olika former av digitala gränssnitt där beröring är huvudsaklig kommunikationsform. 
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användningen av olika literacy-applikationer ger större möjligheter för barn 
att erövra literacyförmågor. Här läggs särskilt fokus på just pekskärmen och 
dess möjligheter och Neuman (2015) menar att de barn som använde 
teknologier med tryckkänslig skärm med applikationer som innehåller olika 
typer av literacy-innehåll såsom skrivande, läsande, bokstäver, böcker o.s.v. i 
hemmet också hade större literacyförmågor. Detta härleds i sin tur av Neuman 
(2015) till att även små barn kan använda den tryckkänsliga skärmen till 
skrivande, trots att de inte fullt utvecklat sin finmotorik. Den tryckkänsliga 
skärmen blir också viktig i Herodotous (2018) studie som med hjälp av före- 
och eftertester undersöker 4–5 åringars användande av en angry birds-
applikation och författaren lyfter fram denna typ av applikation som 
användbar för förskolebarns lärande i enkel naturvetenskap, i detta fall 
kaströrelse som fysiskt fenomen. 

Till skillnad från synen på barns kommunikation och lärande utifrån ett 
utvecklingspsykologiskt eller tekno-fokuserat perspektiv, har Hvit Lindstand 
(2015) i en svensk kontext undersökt barns interaktion med interaktiv white 
board/smartboard med utgångspunkt i att barns lärande sker i interaktion med 
varandra och de resurser som finns till hands. Barn ses som medskapare av 
kunskap och i mötet med den interaktiva whiteboarden uppstår möjligheter till 
ett begynnande literacy-upptäckande, utifrån användningen av ett vidgat 
literacybegrepp (Hvit Lindstrand, 2015). Genom att använda en handhållen 
kamera som kan reflektera barns multimodala interaktion, blir det möjligt för 
författaren att sedan lägga på ett analytiskt raster som innefattar en slags 
literacyaktiviteter som skiljer sig från de mer skriftspråks- och 
verbalspråkscentrerade, där också barns kroppsliga interaktion ges betydelse 
(Hvit Lindstrand, 2015). Till skillnad från exempelvis García-Sanjuan et al 
(2018), där de underliggande antagandena om lärande är mer som ett 
överförande av kunskap, utgår också Hvit Lindstrand (2015) från att barns 
interaktion är ett meningsskapande, och att barnen använder en mängd olika 
resurser eller teckensystem i sin kommunikation. 

Rörelse och beröring i digitala resurser 
I forskning om haptics i digitala resurser (se t.ex. Culbertson, Schorr & 
Okamura, 2018, för en överblick), eller känselförnimmelser mottagna eller 
förmedlade genom olika hjälpmedel, undersöks och diskuteras olika aspekter 
av teknologiskt understödda former av känselbaserad kommunikation. 
Multimodala haptics kan förstås som system där flera olika 
kommunikationssätt används tillsammans (Culbertson, Schorr & Okamura, 
2018).  

Exempelvis utvecklingen av greppbara, bärbara (t.ex. handskar) och 
pekbara system kan förstås som olika former av icke-invasiva haptics använda 
i en mängd olika hjälpmedel såväl som i Virtual Reality- samt Augmented 
Reality-miljöer m.m. (Culbertson, Schorr & Okamura, 2018). Pekplattor och 
andra digitala resurser med tryckkänslig skärm är uppbyggda för att ta emot 
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input genom bl.a. känsel, tryck och swipningar, men återkopplingen bygger 
till stor del på andra kommunikationssätt, så som visuella och auditiva former, 
påpekar Culbertson, Schorr och Okamura (2018). De diskuterar också hur det 
till viss del börjat användas vibrationer som en form av haptisk feedback i 
digitala resurser, men att detta är ett område som är underutvecklat i 
kommersiella produkter (Culbertson, Schorr och Okamura, 2018). 

Pedagogers uppfattningar om digitala resurser 
Föreliggande avhandlings fokus inkluderar förskolepedagogers uppfattningar 
kring användandet av digitala resurser och när det gäller just uppfattningar och 
erfarenheter, menar många förskolepedagoger som tillfrågats i Skolverkets 
rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016; 00067) att de 
använde digitala resurser på flera olika sätt i undervisningen, men också för 
att kommunicera med föräldrar i stor utsträckning. Otterborn, Schönborn och 
Hultén (2019) lyfter fram pedagogers uppfattningar om att använda pekplattor 
i pedagogiskt syfte i allmänhet och i lärande i teknik i synnerhet. Många 
pedagoger använde pekplattorna både som en resurs för lärande i olika 
ämnesrelaterade, såväl som sociala och för mer tekniknära områden såsom 
programmering (Otterborn, Schönborn & Hultén, 2019). Medan pedagogerna 
uppfattade att pekplattorna kan vara värdefulla pedagogiska verktyg både 
gällande ämnesinnehåll och för att barnen ska kunna påverka förskolans 
aktiviteter och för att lätt få fram information, lyftes också svårigheter i form 
av brist på resurser och kompetens (Otterborn, Schönborn & Hultén, 2019). 
Barns möjlighet att påverka användningen av pekplattorna kunde uppfattas 
både som något positivt och något negativt, av de deltagande pedagogerna 
(Otterborn, Schönborn & Hultén, 2019). När det gällde barnens möjlighet att 
påverka hur länge de skulle få använda pekplattorna eller vilka applikationer 
som skulle finnas på dem, menade pedagogerna att detta var områden där 
barnens delaktighet kunde uppfattas som negativ (Otterborn, Schönborn & 
Hultén, 2019). Här efterlyser författarna en vidare undersökning av hur barns 
möjlighet till inflytande och delaktighet kan förstås i relation till användande 
av pekplattor i förskolan. I likhet med Otterborn, Schönborn & Hultén (2019) 
visar en kanadensisk rapport att lärare uppfattar att många lärare inte tycker 
sig fått tillräcklig utbildning i hur dessa resurser kan användas (Karsenti & 
Fievez, 2013). Resultaten visade också att digitala resurser används i nästan 
alla ämnen och att positiva uppfattningar om digitala resurser var kopplade till 
exempelvis pekplattors bärbarhet, enkel tillgång till information samt ökade 
möjligheter för elevsamarbete (Karsenti & Fievez, 2013) Det som dock 
upplevdes som mest negativt av lärarna var att digitala pekplattor kunde 
distrahera eleverna från andra skoluppgifter (Karsenti & Fievez, 2013). 

Marklund och Dunkels (2016) illustrerar hur förskolepedagoger diskuterar 
på online-forum om användandet av pekplattor och lyfter fram de möjligheter 
som finns att skapa literacy-händelser. De deltagande pedagogerna riktar 
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mycket uppmärksamhet till skolämnes-liknande förmågor, och Marklund och 
Dunkels (2016) illustrerar att de digitala resurserna har potential att skapa 
förutsättningar för utvecklande av exempelvis literacy-aktiviteter. Marklund 
och Dunkels (2016) lyfter också fram hur deltagande pedagoger använder 
pekplattor för att skapa pedagogiska situationer som var svåra att iscensätta 
tidigare, såsom att använda flerspråkiga applikationer i verksamheten. Som 
exempel tar de fram hur pedagoger frågar varandra online om tips på 
applikationer med spanskt språkinnehåll (Marklund & Dunkels, 2016). 

Andra studier som berör lärares uppfattningar och erfarenheter av digitala 
resurser är ofta fokuserade på grund- och gymnasieskola såväl som högre 
utbildning (se t.ex. Munoz-Repiso & Tejedor, 2010; Ramirez, Canedo & 
Clemente, 2012). Gemensamt är att pedagogers uppfattningar om resurserna 
och deras motivation att använda dem ses som avgörande för den pedagogiska 
användningen av digitala resurser (Munoz-Repiso & Tejedor, 2010; Ramirez, 
Canedo & Clemente, 2012). I en studie som berör specifikt 
förskolepedagogers uppfattningar om digitala resurser, lyfter Stoican, 
Stefanescu och Stefanescu (2015) vikten av lärarutbildning och fortbildning i 
hur de digitala resurserna kan användas i undervisning, men även tillgång till 
resurserna, positiva attityder och institutionella förutsättningar. 

Av det fåtal studier som undersöker förskolepedagogers uppfattningar av 
användningen av digitala resurser för mer specifika ändamål såsom 
flerspråkiga aktiviteter eller pedagogisk dokumentation vilket ju är i fokus i 
föreliggande avhandling, visar Kjällander, Moinian och Dorls (2016) 
enkätstudie att många modersmålslärare i förskolan uppfattar att digitala 
resurser kan vara ett sätt att inkludera flerspråkiga barn. Många av 
pedagogerna såg användningen av digitala resurser i 
modersmålsundervisningen i förskolan som en möjlighet till större 
jämställdhet, men lyfte samtidigt behoven av stöd för att underlätta 
implementeringen av olika digitala resurser (Kjällander, Moinian och Dorls, 
2016). Vidare rapporterade modersmålslärarna att de använde digitala 
pekplattor och olika applikationer för att motivera och engagera de 
flerspråkiga barnen att delta i modersmålsundervisningen, eftersom det fanns 
vissa barn som inte ville vara med innan (Kjällander, Moinian och Dorls, 
2016); något som kan tolkas som att det finns en underliggande förståelse att 
modersmålsundervisningen är något som sker utanför resten av barngruppen 
och ibland är något som behöver entusiasmera till. Eftersom denna 
avhandlings syfte är att bidra till kunskap om barns möjligheter att uttrycka 
delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden i relation till användandet av 
digitala resurser i olika sammanhang, är utgångspunkten när det gäller 
möjligheten att delta i flerspråkiga aktiviteter dock inte riktad 
modersmålsundervisning utanför barngruppen, utan snarare vardagliga 
aktiviteter inom förskolans miljö vilket illustreras i resultatavsnittet. 



34 

New Literacy Studies och barns delaktighet 
En vidgad syn på vad läsande, skrivande och text kan vara har utvecklats inom 
det som ofta kallas New Literacy Studies (se t.ex. Gee, 2015; Scollon & 
Scollon, 1981; Street, 1995). Det finns flera olika bakgrunder och 
forskningsområden som tillsammans riktar sin uppmärksamhet mot detta sätt 
att se och förstå literacy och på olika sätt har man i lingvistik, antropologi, 
historieforskning, psykologi, pedagogisk- och utbildningsforskning visat 
intresse för dessa frågor (se t.ex. Barton & Hamilton, 1998; Gee, 2015; 
Scribner & Cole, 1978; Street, 1995).  

Betydelsen av att erövra literacy-förmågor kan sägas vara av stor betydelse 
i vårt västerländska samhälle och i relation till agency och delaktighet kan 
literacy förstås som betydelsefull, med i det som kan benämnas som en 
utvidgad literacy-syn, innefattas inte bara läsande och skrivande av text (Gee, 
2015; Street, 1995). I detta synsätt kan exempelvis även verbal 
kommunikation, bilder och symboler ses som kopplade till literacy-praktiker. 
Dessa praktiker ses som ständigt föränderliga såväl som historiskt och socialt 
situerade och bl.a. Barton, Hamilton och Ivanic, (2000) diskuterar hur olika 
literacies används i olika domäner och lyfter att lärande i de föränderliga 
literacypraktikerna ofta sker i ett informella lärprocesser och 
meningsskapande. I en förändrad omvärld med nya literacypraktiker har ett 
behov av ett förnyat textbegrepp växt fram (se t.ex. Gee et al. 1996; Kress, 
2003). Ett utökat textbegrepp innebär att många fler sätt att kommunicera 
innefattas i begreppet text och på detta sätt utökas också synen på vad som är 
literacy (Gee et al, 1996; Kress, 2003). 

Vad som kan förstås som literacy i denna avhandling grundar sig i New 
Literacy Studies (Gee, 2015; Jewitt, 2012; Kress, 2003; Street, 1995) och 
innefattar förståelsen för de kommunikativa funktionerna hos en mängd 
uttryck såsom verbal kommunikation på olika talade språk, bildliga uttryck 
såsom fotografier, filmer, tecknade bilder och kroppsrörelser. Att erövra 
literacy-förmågor kan också ses som en viktig aspekt av möjligheten att 
uttrycka agency, genom att literacy är en viktig del i samhällets 
kommunikation (Kress, 2003; Street, 1995). Att kunna kommunicera och göra 
sig förstådd kan alltså kopplas till möjligheten att uttrycka delaktighet i olika 
sammanhang och i denna avhandling avses just möjligheten att kommunicera, 
påverka innehåll och aktivt delta i förskolan. 

I en utbildningskontext blir det relevant att diskutera utformningen av 
undervisningen i relation till de förändrade förutsättningarna i omvärlden. 
Exempelvis Gee et al ställde sig redan 1996 frågan om sättet literacy berörs i 
skolorna är verkligt användbara för deltagarnas framtida liv i en globaliserad 
värld, och en ny arbetsmarknad. Denna värld kräver flexibilitet, 
multimodalitet och multiliteracies, enligt Gee et al (1996). Även Street och 
Lefstein (2007) ifrågasätter en mer traditionell syn på literacy och huruvida 
det blir fruktbart att utgå från en tämligen rigid syn på språk och text. Kritik 
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som dock riktats till en vidare syn på literacy och ett utökat textbegrepp 
inkluderar att eftersom det inte dras någon tydlig gräns, så skulle allt kunna 
vara literacy (se t.ex. Street, 1995). Samtidigt finns inte en helt enig definition 
ens inom ramen för New Literacy Studies; snarare kan denna rörelse ses som 
ett ifrågasättande av de mer fasta och smala definitioner av literacy som 
tidigare funnits. När nya medier och teknologier utvecklas, behövs också nya 
definitioner och förståelser av vad literacy eller digital literacy kan vara 
(Kress, 2003). Nya sätt att använda de olika digitala resurserna skapar också 
ett behov av att utöka förståelsen för digital literacy (Jewitt, 2012). I en 
föränderlig omvärld, där praktiker kring digitala resurser i 
utbildningssammanhang förändras, förändras också synen på vad denna 
digitala literacy innefattar (Jewitt, 2012), men också vad literacy överlag 
innebär, när digitala resurser mer och mer används även i mer traditionella 
former av skrivande och läsande (Kress, 2003). 

Kopplingen mellan literacypraktiker, kommunikation och språk är både 
stark och ifrågasatt. I New Literacy Studies har man i mångt och mycket alltså 
rört sig från en rent textbaserad syn på literacy, men samtidigt finns ett starkt 
fokus på just språk, även om det är inom ett utökat textbegrepp (Gee et al, 
1996; Street, 1995; Street & Lefstein, 2007). Från ett socialsemiotiskt 
perspektiv har dock den starka upptagenheten vid språk och dess särställning 
som dominerande kommunikationsform ifrågasatts (Kress, 1997; Selander & 
Kress, 2010). 

I relation till frågor om delaktighet, vilka är i fokus i denna avhandling, kan 
det sägas vara av vikt att barn och unga utrustas med språkkunskaper och 
literacyförmågor så att de fullt ut kan delta i sociala och kulturella aktiviteter 
i den moderna världen. I och med den snabba förändringen av teknik såväl 
som olika former av social kommunikation, förändras också de 
språkkunskaper som behövs för att orientera sig i världen. Synsättet som antas 
i denna studie inkluderar alltså ett utökat sätt att förstå literacy. När 
användandet av pekplattor är i fokus, som i denna studie, blir det också viktigt 
att belysa de särskilda aspekter av literacy som berörs. Det handlar heller inte 
om specifikt designade digitala läromedel, utan marknadstillgängliga 
applikationer av olika slag. Både applikationer som är ”inbyggda”, alltså ingår 
i ett slags grundutbud i pekplattan (t.ex. kameraapplikationen samt 
fotogalleri), och applikationer tillgängliga på en öppen marknad förekommer. 
Vidare skulle applikationerna som används i denna studie också kunna förstås 
som spel, eller edutainment, men så som börjats beskrivits redan i 
licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) görs ingen distinktion av detta, utan 
själva designen och de affordances som uppstår i användandet ligger i fokus. 

Inom ramen för New Literacy Studies, finns också en mängd studier som 
fokuserar flerspråkig literacy, eller multilingual literacies och exempelvis 
Kultti och Pramling (2019) riktar fokus mot literacy när de undersöker hur 
finskspråkiga barn i en svensktalande förskolemiljö interagerar kring sånger 
och sångtexter på svenska. Samtidigt som de deltagande barnen kan ses 
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socialiseras in i en literacy-praktik, utövar de också agency i form av uttolkare 
av sångtexterna (Kultti & Pramling, 2019). 

Martin-Jones och Jones (2000) visar att olika språk används vid olika 
tillfällen, men också har olika status. Barn med språk som tillskrivs lägre 
status får mindre möjlighet att utveckla literacy, på detta språk, lyfter Martin-
Jones och Jones (2000). Här kan skriftspråk också ses ha hög prestige (Martin-
Jones & Jones, 2000). I en vidare förflyttning från biliteracy, där literacy på 
två språk är i fokus, menar García, Bartlett och Kleifgen (2007) att det snarare 
behöver förstås som pluriliteracy, eftersom många runt om i världen använder 
flera former av literacy och språk både sida vid sida, men också sammanvävt. 
Genom att se på literacy och flerspråkighet på detta sätt skapas också nya 
möjligheter i den pedagogiska praktiken, menar García, Bartlett & Kleifgen 
(2007); 

 A pluriliteracies approach, or integrated plurilingual literacy practices, is one 
way for educators to resist the hegemony of dominant national languages. 
(García, Bartlett & Kleifgen, 2007, s. 13). 

 
I föreliggande avhandling ligger fokus på literacypraktiker där skriftspråket 
inte har en särskilt framstående roll, i användandet av digitala resurser i 
förskolan. Snarare bygger dessa resurser på talat språk, bilder och kroppslig 
kommunikation (jfr Kress, 2003). Av den anledningen används i denna 
avhandling alltså en vidgad syn på vad literacy kan vara. Literacy förstås i 
denna studie som barns förståelse av alla de tecken som används inom ramen 
för aktiviteter där pekplattor används i flerspråkiga förskolemiljöer. Genom 
att använda ett utökat literacy-begrepp som går bortom traditionella medium 
såsom tryckt skift och ett majoritetsspråk, öppnas möjligheter för en utökad 
förståelse för literacypraktiker i förskolan i flerspråkiga områden. Digital 
literacy används i denna studie för att beskriva hur barn navigerar på ett 
självständigt sätt i ett digitalt gränssnitt (jfr Jewitt, 2012) och skapar mening 
inom ramen för aktiviteter där digitala resurser används (jfr Selander & Kress, 
2010). 

Denna studies intresse ska också förstås mot bakgrund av förändrade 
kommunikationsmönster och villkor inom en didaktisk praktik. I förskola, 
såväl som grundskola och andra utbildningssammanhang, kan en ökad 
användning av digitala resurser (Skolverket, 2016) också förstås påverka och 
förändra de literacypraktiker som skapas i förskolan. Genom att använda en 
vidare syn på literacy blir det möjligt att undersöka och skapa en utökad 
förståelse av de literacypraktiker som skapas när pekplattor används i 
förskolor i flerspråkiga områden. New Literacy Studies betydelse för 
förståelsen av en förändrad syn på barns språk och kommunikation relaterat 
till ett utökat textbegrepp kan också relateras till hur translanguaging-
begreppet ytterligare vidgar synen på barns språkande, vilket diskuteras vidare 
i teoriavsnittet i denna avhandling. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskning om barns bristande möjligheter att uttrycka delaktighet i allmänhet 
(Dolk, 2013; Emilson, 2008) samt barns bristande möjlighet att använda alla 
sina språk i utbildningssammanhang (Canagarajah, 2011; García, 2009; 
García, Othegy & Reid, 2015) riktar ett gemensamt fokus på vikten av att lyfta 
fram barns rätt att delta utifrån sina egna kompetenser. När nu digitala resurser 
blir mer och mer vanligt förekommande i förskolans miljö, bidrar denna 
avhandling med ny kunskap om hur barns delaktighet kan förstås när barn 
använder digitala resurser i förskolor i flerspråkiga områden. Den forskning 
som på djupet undersökt olika aspekter av barns delaktighet i förskolan har 
gjort det utifrån sociokulturella perspektiv (Rainio, 2010; Melin, 2013), 
psykologiska (Qvarsell, 2011) och barnsdomssociologiska (Corsaro, 2000) 
samt posthumanistiska perspektiv (Dolk, 2013). I denna avhandling används 
ett socialsemiotiskt perspektiv, i kombination med idéer om translanguaging 
för att bidra till utökad kunskap om barns möjligheter att uttrycka delaktighet 
i förskolans miljö med särskilt fokus på aktiviteter där pekplattor används i 
förskolor i flerspråkiga områden. Forskning om barns delaktighet är dock 
oftast inte inriktad på just användningen av digitala resurser i förskolan, utan 
snarare barns delaktighet i allmänhet, eller i leksituationer (jfr Rainio, 2010). 

De studier där barns användning av digitala resurser i förskolan undersökts 
är inte heller särskilt ofta fokuserade på barns delaktighet. I de få studier där 
kombinationen av barns delaktighet och digitala resurser sätts i fokus 
(Kjällander & Moinian, 2014; Klerfelt, 2012), är inte flerspråkighet av 
intresse. På samma sätt är studier som undersöker barns möjlighet till 
flerspråkighet, eller flerspråkiga barns möjlighet till delaktighet, inte 
fokuserade på användandet av digitala resurser (jfr García, 2009; Kultti, 
2012). De flesta studier som undersöker pedagogisk dokumentation i 
förskolan är heller inte fokuserade på användandet av digitala resurser 
(Dahlberg & Lenz Taguchi, 2015; Olsson, 2012) och de som är det 
(Magnusson, 2017) fokuserar inte flerspråkighet.  

Sammantaget har studier där flerspråkiga barns möjlighet att vara delaktiga 
eller utöva agency haft huvudfokus på just barnens (verbal)språkliga 
kommunikation, eller utgått från språk i den huvudsakliga 
materialinsamlingen (se t.ex. Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; García, 
2009; Kultti, 2012; Skaremyr, 2014). I föreliggande avhandling används ett 
sätt att se på barns kommunikation, bortom verbalt språk, som gör att 
förståelsen för barns delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden kan vidgas. 
Genom ett kombinerat fokus på barns delaktighet, flerspråkighet, 
dokumentationsprocesser och användande av digitala resurser fyller denna 
avhandling en plats i mellanrummet mellan forskning om barns delaktighet, 
flerspråkiga barns möjlighet att delta i förskolans verksamhet samt 
användandet av digitala resurser i förskolan. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Socialsemiotik används för att analysera empirin och svara på 
forskningsfrågorna, för att uppnå syftet att bidra till ny kunskap om barns 
möjligheter att utöva delaktighet i förskolans miljö, med särskilt fokus på 
aktiviteter där pekplattor används i förskolor i flerspråkiga områden. I detta 
kapitel beskrivs studiens teoretiska ramverk socialsemiotik, grundläggande 
antaganden och begrepp samt de mer specifika analytiska begrepp som 
används. Vidare beskrivs och diskuteras idéer om translanguaging och hur 
socialsemiotik och translanguaging som begrepp kan kombineras för att kunna 
analysera materialet i denna studie utifrån forskningsfrågorna. Dessa handlar 
om vilka villkor, möjligheter och hinder för delaktighet som skapas i 
användandet av pekplattor, med dess olika funktioner och applikationer, i 
förskolan i flerspråkiga områden, hur barns delaktighet kommer till uttryck i 
barns användande av pekplattor i förskolan i flerspråkiga områden, vilka 
literacypraktiker som kommer till uttryck när pekplattor används i förskolan i 
flerspråkiga områden samt på vilket sätt digitala resurser får betydelse för 
barns delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. 

Socialsemiotik 
För att kunna analysera det empiriska materialet, används i denna avhandling 
ett socialsemiotiskt ramverk (Hodge & Kress, 1988; Kress, 1997; Kress, 2010; 
Selander & Kress, 2010; van Leeuwen, 2005). Med särskilt intresse för barns 
uttryck för delaktighet blir socialsemiotisk teori användbar för att kunna 
besvara forskningsfrågorna, eftersom fokus ligger på att lyfta fram den mängd 
av kommunikationsformer som alla människor använder, men som kanske 
inte alltid betonas eller ses som viktiga (Kress, 1997). Genom de 
grundläggande antaganden om att barns kommunikation kan ske i en mängd 
olika former där verbalt och skrivet språk bara är några av alla sätt att 
kommunicera, samt att barnen ses som aktiva skapare av kunskap, media och 
språk (Kress, 1997; Kress, 2003; Selander & Kress, 2010), blir det möjligt att 
på ett utökat sätt undersöka barn uttryck för delaktighet. I licentiatuppsatsen 
(Petersen, 2015b) påbörjades en beskrivning av socialsemiotisk teoribildning 
och en diskussion om hur den kan vara användbar för att synliggöra barns 
interaktion med digitala resurser i förskolan. I följande avsnitt lyfts ytterligare 
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några begrepp och diskussionen fördjupas i relation till syftet att skapa ny 
kunskap om barns uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden 
där pekplattor används. 

Grundläggande antaganden och begrepp 
Utifrån en socialsemiotisk teoribildning sker människors kommunikation på 
en mängd olika sätt, med hjälp av en mängd olika teckensystem (Rostvall & 
Selander, 2008), (eng: modes: Kress, 1997; Selander & Kress, 2010). I 
föreliggande avhandling används begreppet teckensystem synonymt med 
engelskans modes (Kress, 1997; Selander och Kress, 2010)9. Dessa kan vara 
kroppsliga, verbala, visuella, auditiva och många fler och denna mångfald av 
kommunikationssätt tas tillvara och ses som betydelsefulla i analyser av 
människors interaktion och samspel (Kress, 1997; Kress, 2010; Selander & 
Kress, 2010; van Leeuwen, 2005). Olika teckensystem har också olika 
möjligheter och begränsningar (Kress 1997). Exempel på vad dessa 
teckensystem kan innefatta är färger, gester, skrift, musik och mycket mer 
(Kress, 2003). Kress (1997), Selander & Kress (2010) m.fl. menar att skrivet 
och talat språk blivit de teckensystem som dominerat västerländsk 
kommunikation, men att de olika teckensystemen istället kan ses som 
betydelsefulla att lyfta fram i analyser av interaktion, och erkänna som lika 
viktiga former för kommunikation som talat och skrivet språk. I en analys av 
barns interaktion blir det då viktigt att spåra inte bara vad de säger, utan också 
deras rörelser, skapande i olika material, målande, tecknande, sjungande osv. 
(Kress, 1997: Selander & Kress, se även Kjällander & Moinian, 2014). 

Olika teckensystem har också olika möjlighet för att uttrycka, eller 
representera, olika saker (Kress, 1997; 2003). I studiet av barns interaktion 
med digitala resurser blir det då viktigt att undersöka vilka former för 
kommunikation som blir möjliga med de olika teknologierna, funktionerna 
och applikationerna. 

En kommunikationsform som riktats särskilt intresse mot, inom ramen för 
ett ökat användande av tryckkänsliga skärmar såsom pekplattor, är känsel eller 
beröring (eng: touch) (se t.ex. Bezemer & Kress, 2014; Jewitt & Mackley, 
2019). Huruvida beröring och känsel kan förstås som ett fullvärdigt 
teckensystem, jämställt exempelvis språk eller visuell kommunikation, 
diskuteras av Bezemer & Kress (2014). Till viss del kan touch ses som ett 
teckensystem, i den mening att det kan användas som fullvärdigt sätt att 
kommunicera i exempelvis blindskrift eller känslomässig beröring mellan 
människor (Bezemer & Kress, 2014). Samtidigt fungerar känsel eller beröring 
inte alltid som ett fullvärdigt teckensystem när det gäller pekskärmar eller 
pekplattor, eftersom det inte särskilt ofta sker någon feedback via detta 

                                                        
9 I en vardagligare betydelse används också kommunikationssätt, former för kommunikation 
och uttryck, i exempelvis inledning och diskussion, men i analysen används teckensystem. 
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teckensystem tillbaka. Snarare används touch i kombination med andra 
teckensystem för kommunikation (Bezemer & Kress, 2014). Att teckensystem 
är sammanvävda är något som kännetecknar alla former för kommunikation, 
enligt ett socialsemiotiskt perspektiv och när vi kommunicerar använder vi 
alltid en mängd olika former för kommunikation i kombination (Kress, 1997). 
För att kunna bidra till en utökad kunskap om barns möjligheter att uttrycka 
delaktighet i förskolans miljö, med särskilt fokus på aktiviteter där pekplattor 
används i förskolor i flerspråkiga områden, har en närmare fokusering i denna 
studie gjorts på kommunikation i många olika former, inklusive bl.a. visuella 
uttryck, färger, former, rörelse, beröring och känsel (jfr Bezemer & Kress, 
2014; Kress, 1997; Selander & Kress, 2010). 

Resurser används i denna avhandling i betydelsen semiotisk resurs, d.v.s. 
på samma gång materiella verktyg eller teknologier, som sociala och 
kulturella resurser (Kress, 2010; van Leeuwen, 2005). Mer konkret används i 
föreliggande avhandling resurser i betydelsen digitala resurser för att beskriva 
de särskilda verktyg eller teknologier som i denna studie exemplifieras av 
pekplattor. De förstås som semiotiska resurser, i den mening att de används i 
relation till ett meningsskapande av dem som använder resurserna, i såväl 
social som kulturell kontext (Kress, 2010; van Leeuwen, 2005). 

Tecken förstås i en socialsemiotisk teoribildning som en kombination av 
både mening och form (Kress, 1997), men de kan också ses som multimodala 
på olika sätt (Kress, 1993), eftersom varje tecken i sig består av en mängd 
olika teckensystem. Även i ett till synes ”enkelt” tecken som en text, finns 
flera former av kommunikation: val av typsnitt, storlek på bokstäverna, 
handskrift eller digitalt, layout, val av utskriftspapper m.m. (Kress, 1993). 

Barn kan ses som aktiva skapare av tecken (Kress, 1997; Selander & Kress, 
2010) som använder de semiotiska resurser som finns till hands för sitt 
teckenskapande (Selander & Kress, 2010; Kjällander & Moinian, 2014). I 
föreliggande avhandling är användningen av pekplattor som semiotisk resurs 
i fokus. Den mängd olika kommunikationsformer som innefattas i 
utformningen av pekplattan och dess applikationer, vilka framkommer i 
interaktionen mellan barn, pedagoger och plattan, kan belysas med hjälp av en 
socialsemiotisk teori där alla dessa ges betydelse. I linje med bl.a. Kjällander 
& Moinian (2014) ses designen av de digitala resurserna som betydelsefulla, 
men också barnens aktiva re-design av aktiviteterna. Barn ses alltså som aktiva 
designers när de skapar nya tecken (Kress, 1997), vilket beskrivs närmare i 
följande avsnitt. 

Barns intresse och motiverade teckenskapande 
När barn skapar tecken, ses detta som styrt av deras intresse vid tillfället, alltså 
vad det är de vill representera (Kress, 2012). Tecken blir på så sätt ett uttryck 
för ett innehåll och en mening som barnen vill kommunicera, något som kan 
ses som ett slags konkretiserande av mening (Kress, 2012). På så sätt kan 
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barns teckenskapande förstås som motiverat (Kress, 1993), det vill säga att det 
inte är slumpvis, eller för den delen bör ses som imitation eller kopior, utan 
drivet av det intresse barnet för närvarande har; 

Generalizing, I wish to say that signs are always motivated in this manner by 
the producer’s ‘interest’, and by the characteristics of the object. It is the 
‘interest’ which determines the characteristics that are to be selected and to be 
represented. The relation of signifier to signified, in all human semiotic 
systems, is always motivated, and is never arbitrary. Kress (1993, s. 173). 

 
Vidare kan barn också ses som mindre bundna till färdigtolkade tecken, utan 
ger dem sin egen mening, medan vuxna är mer konventionella i sitt 
teckenskapande och teckenanvändning (Kress, 1997; 2012). Samtidigt som 
barn använder "det som finns till hands" för att skapa tecken, använder de 
också okonventionella sätt för att skapa egna tecken, något som i sin tur drivs 
av att skapa mening (Kress, 1997; 2012). Intresse är inte begränsat till ett 
vardagligt användande av begreppet, utan inkluderar flera aspekter som kan 
ses föregå vilka särskilda intressen ett barn kan tänkas ha; 

Interest, in this sense, arises out of the text-maker’s social, cultural, affective 
and material experiences and present position in the world, shaping his or her 
attention to and engagement with the world. (Bezemer & Kress, 2016, s. 27) 

 
De olika erfarenheter av världen ett barn har ligger på många sätt till grund 
för vilka intressen barnet visar, men också vilka positioner eller vilken roll i 
en social gemenskap barnet har eller kan ta (Bezemer & Kress, 2016). Intresse 
som begrepp handlar alltså om vad som blir viktigt och meningsfullt för ett 
barn (jfr Bezemer & Kress, 2016) och genom att använda olika tecken, 
teckensystem och resurser visar barnet sina intressen för omvärlden. 

Som analytiskt begrepp används intresse i denna studie för att beskriva 
barnens teckenskapande eller användande av ett visst teckensystem ses som 
motiverat utifrån just deras intresse (Kress, 1993; 1997). Det ses alltså inte 
som slumpmässigt om ett barn använder en pekplatta och tar ett fotografi med 
ett visst motiv. Istället förstås detta som en möjlighet för barnet att visa just 
sitt intresse. Detsamma gäller i denna studie för annat teckenskapande bland 
barnen; utifrån intresse ses de använda de resurser som finns tillgängliga för 
att skapa motiverade tecken (Kress, 1997; Selander & Kress, 2010). Det kan 
exempelvis handla om vilket innehåll barnet väljer inom en applikation eller 
hur ett barn väljer ut bilder från ett fotoalbum, vilket illustreras i 
resultatavsnittet. 

Agency 
Barns agency förstås i en socialsemiotisk teoribildning som att barn är aktiva 
producenter av språk, kunskap och media (Kress & Selander, 2012; Selander 
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& Kress, 2010). I denna studie används agency som analytiskt begrepp för att 
beskriva hur barn i förskolan får vara en aktiv del i den vardagliga 
verksamheten och får använda alla sina resurser och teckensystem för 
kommunikation (Kress & Selander, 2012; Selander & Kress, 2010). 
Begreppet agency innefattar också hur barnen kan vara med och påverka 
innehållet i förskolans verksamhet (jfr Kress & Selander, 2012; Selander & 
Kress, 2010). Det handlar specifikt i denna studie om att alla barn, med alla 
kommunikativa bakgrunder och erfarenheter har en möjlighet att uttrycka 
agency. Med utgångspunkt i socialsemiotiska antaganden om barn som 
(med)skapare av tecken, resurser, aktiviteter och språk (Kress, 1997; Selander 
& Kress, 2010) såväl som i idéer om translanguaging (García, 2009) blir alla 
barns rätt att kommunicera på fler språk, såväl som med olika teckensystem 
och resurser, centralt. Barns agency används i analysen synonymt med den 
definition som görs av barns delaktighet i denna avhandling, vilken används i 
den sammanfattande diskussionen för att knyta an till ett bredare 
forskningsfält samt kunna diskutera betydelsen av resultaten på ett mer 
övergripande sätt. 

Synen på barn som producenter av kunskap, språk och media utifrån en 
socialsemiotisk teoribildning, blir i denna studie central för hur barnen i 
förskolan ses som utövare av agency inom ramen för olika aktiviteter där 
pekplattor används. Barnen ses alltså som producenter av media, snarare än 
passiva konsumenter av de digitala resurser som används på förskolorna. 
Yngre barns kommunikation och möjlighet till agency ses som 
sammankopplade och Kress & Selander (2012) diskuterar hur barns agency 
och olika former för kommunikation kan ses höra ihop; 

Here too the new media have brought a profound change through the 
affordances of speaking, writing, arguing back in outwardly visible and 
disseminable semiotic entities — texts. The possibility to argue back — in 
video, in writing, in speech, in multimodal ensembles has changed the 
potentials for the effects of what was always inner agency into outward 
manifestations. 
 
Where competence offered one form of participation, limited by the rules of 
competent use within tight social conventions, design (based on a prior 
rhetorical assessment) offers the possibility to an agent to project her or his 
wishes, desires, proposals, forward into an imagined social future. That is a 
profound difference, for identity as for learning. (Kress & Selander, 2012, s. 
266) 

 
Att kunna kommunicera och göra sig förstådd ses, med utgångspunkt i 
socialsemiotisk teoribildning (Hodge & Kress, 1988; Kress, 1997; Kress, 
2010; Selander & Kress. 2010; van Leeuwen, 2005) i denna studie som tätt 
sammankopplat med möjligheten till agency och delaktighet. Eftersom yngre 
barn använder andra teckensystem som inte har lika hög status eller är lika 
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dominerande som exempelvis talat eller skrivet språk (Kress, 1997), såväl som 
mer okonventionella tecken (Kress, 1997), kan kommunikationen gentemot 
vuxna ibland förstås som svår. Det finns ett fokus på det verbala 
majoritetsspråket i förskolan, men det finns också finns en stark tradition av 
att använda en mängd andra resurser i lek och andra aktiviteter, särskilt 
jämfört med exempelvis grundskolan (jfr Eidevald & Engdahl, 2018). Med 
utgångspunkt i dessa dubbla förutsättningar, kan förskolan ses som en särskilt 
intressant arena för att undersöka barns möjlighet till delaktighet. 

En diskussion om hur möjligheten att uttrycka agency är relaterad till de 
affordances som uppkommer i användningen av digitala resurser påbörjades 
redan i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b), och utökas och fördjupas i denna 
avhandling, vilket ytterligare illustreras i diskussionsavsnittet. 

Affordance 
Den tolkning av Gibsons (1979) affordance-begrepp som gjorts i den 
socialsemiotiska teoribildningen har i en svensk kontext ofta beskrivits som 
meningserbjudanden, där det finns vissa inneboende egenskaper i resurser, 
material och teckensystem men att det är i en (social) kontext som dessa 
meningserbjudandena blir till (se t.ex. Selander & Kress, 2010). 
Meningserbjudande ses som något som sträcker sig längre än själva resursen, 
eller för den delen tecknet (se t.ex. Kress, 1997), men det finns ändå ett uttalat 
fokus på resursernas betydelse för barns meningsskapande i 
utbildningssammanhang.  

I licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) påbörjades en tolkning i 
användningen av affordance-begreppet utifrån Gibson (1979), som har en 
bakgrund inom psykologisk teoribildning. En fortsatt fördjupning i en 
uttydning av meningserbjudande utifrån affordance-begreppet kommer görs i 
föreliggande avhandling. I licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) användes en 
tolkning av begreppet som ligger nära den ursprungliga beskrivningen av 
Gibson (1979), där begreppet avser hur människor och miljö på ett mer 
generellt plan samspelar med varandra. I detta möte kan olika möjligheter och 
hinder ses uppstå och i en socialsemiotisk tolkning av begreppet ses ett 
specifikt objekts affordance alltid som beroende av den subjektiva mening 
människor lägger i det, hela tiden påverkade av kulturella och sociala 
omgivningar (Selander & Kress, 2010). Affordance kan alltså förstås som att 
både miljön och de olika objekt som befinner sig där, såväl som människors 
förståelse och användning av dem, påverkar den affordance som skapas 
(Gibson, 1979). Olika miljöer erbjuder alltså olika möjligheter och 
begränsningar för beteenden och möten och olika objekt skapar även olika 
möjligheter för olika användare. 
Mer specifikt används begreppet affordance inom ett socialsemiotiskt 
ramverk av bl.a. Kress (1997; 2003; 2012) för att beskriva vilka möjligheter 
och begränsningar som finns med ett visst teckensystem eller resurs. Olika 
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teckensystem lämpar sig också olika väl för att uttrycka olika saker och ibland 
lämpar sig exempelvis bilder bättre än skriftspråk för att kommunicera något, 
hela tiden beroende av vad det är som ska kommuniceras (Kress, 1997, 2012; 
Selander & Kress, 2010). På samma sätt kan olika material och resurser lämpa 
sig olika väl för att kunna kommunicera det som personen i ett motiverat 
teckenskapande vill kommunicera (Kress, 1997), vilket alltså kan kopplas till 
begreppet affordance. 

Som analytiskt begrepp i denna studie, används begreppet affordance 
(Gibson, 1979; Kress, 1997; Kress, 2003; Selander & Kress, 2010) för att 
beskriva vilka förutsättningar, möjligheter och begränsningar som skapas i 
användandet av de digitala resurserna som i denna studie innefattar pekplattor 
och dess applikationer. Som en fortsättning av användningen av detta begrepp 
som påbörjades i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) vidareutvecklas 
användningen till att på ett mer detaljerat sätt även innefattas i analysen av 
specifika applikationer och vad som blir möjligt i relation till de olika sätten 
att kommunicera och hur dessa samspelar med varandra.  

Erkännande 
Vad som erkänns som värdefull och giltig kunskap kan ses som beroende av 
olika erkännandekulturer (Kress & Selander, 2012; Selander & Kress, 2010). 
I olika sammanhang och i olika sociala miljöer blir också vad som erkänns 
som kunskap och lärande föränderligt (Selander & Kress, 2010). Användandet 
av olika resurser i representationen av kunskap, erkänns också i olika hög grad 
som kunskap eller tecken på lärande beroende av just den lokala, socialt 
skapade erkännandekultur som råder för tillfället (Selander & Kress, 2010).  

Vissa resurser och teckensystem kan också förstås som mer allmänt 
erkända. Exempelvis kan talat och skrivet språk ses som högt värderade i en 
västerländsk erkännandekultur, kanske särskilt inom utbildningssammanhang 
(Kress, 1997: Selander & Kress, 2010). När barn istället använder sig av 
tecken som är mindre konventionella (Kress, 1997) än de som är allmänt 
erkända, så som bildliga eller kroppsliga, erkänns inte alltid detta som 
representationer för kunskap eller lärande. Barns teckenskapande med hjälp 
av digitala resurser, innesluts inte heller alltid i det som erkänns som giltig 
kunskap och ses alltså inte alltid som tecken på lärande (Selander & Kress, 
2010). Samtidigt kan de affordances som skapas i användningen av digitala 
resurser också skapa möjligheter för barn att uttrycka agency, genom att 
exempelvis öppna upp för kommunikation på andra sätt än verbala och 
skriftspråkliga (jfr Jewitt, 2012). 

I föreliggande avhandling ses också barns delaktighet som något som sker 
i interaktion med andra, genom att olika erkännandekulturer av vad som är 
värdefull kunskap skapas i samspel med varandra (Kress & Selander, 2012; 
Selander & Kress, 2010). I förståelsen av dessa erkännandekulturer kan också 
digitala resurser ses som betydelsefulla för vilka möjligheter som skapas för 
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barn att uttrycka agency, genom att öppna upp fler former av kommunikation 
i vilka barn kan argumentera för sin sak, t.ex., bortom enbart talat eller skrivet 
språk (Kress & Selander, 2012). 

Kopplat till denna studies syfte att bidra till utökad kunskap om barns 
möjligheter att uttrycka delaktighet i förskolans miljö, med särskilt fokus på 
aktiviteter där pekplattor används i förskolor i flerspråkiga områden, används 
begreppet erkännande som ett analytiskt begrepp för att beskriva hur olika 
erfarenheter, sätt att kommunicera och även olika talat språk värderas på olika 
sätt som värdefull eller gångbar kunskap (Kress, 1997; Selander & Kress, 
2010; Selander & Kress, 2012). Erkännande ses alltså som något som skapas 
socialt i gruppen och både pedagoger, barn och exempelvis föräldrar är med 
och skapar den rådande erkännandekulturen. På vilket sätt dessa erfarenheter 
och kommunikationssätt erkänns som valid kunskap är betydelsefullt för vilka 
möjligheter som skapas för barn att exempelvis kommunicera på ett annat 
språk än det verbala majoritetsspråket. Här menas i denna avhandling både 
andra verbala språk än svenska men också andra kommunikationssätt, såsom 
visuella eller kroppsliga uttryck. 

Inramning 
Inramning, eller framing (Kress & van Leeuwen, 2006) är ett begrepp som 
kan användas för att beskriva hur ett eller flera element kan avgränsas i 
exempelvis en visuell representation. Det kan handla om en inramande linje, 
men också om kanter som utgör en inramning såväl som en kontrasterande 
färg eller frånvaron av färg (Kress & van Leeuwen, 2006). På så sätt kan 
inramning ske i många olika former (Kress, 2010; van Leeuwen, 2005) och på 
många olika sätt; 

When painters or film directors want to shape what they wish to represent, they 
form a rectangle with thumb and fingers of both hands and look at the world 
through that makeshift frame. What is in the frame now appears separated from 
what is outside the frame; what is inside the frame now forms (or should form) 
a unity in some way. (Kress, 2010, s. 149) 

 
Genom att använda olika sätt att inrama ett innehåll, tydliggörs att det som 
befinner sig inom ramen skiljer sig från det som är utanför. Inramningen 
signalerar också att det som är inramat har något gemensamt; 

At a general semiotic level the word ’frame’ names the formal semiotic re-
sources which separate one semiotic entity from its environment ’pre-frame’ or 
from other semiotic entities. In this, the frame provides unity, relation and 
coherence to what is framed, for all elements inside the frame. (Kress, 2010, s. 
149) 
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I den mening att inramning kan ske på ett mer ”fysiskt” sätt, genom att på 
olika sätt avskilja, lyfta fram eller kontrastera ett visst innehåll mot en 
bakgrund, kan alltså olika sorters semiotiska resurser användas för att uppnå 
detta (Kress, 2010). Oavsett form, ses dock denna inramning som 
betydelsefull inte bara för någon slags rent konkreta representationsformer, 
utan alltså skapa en samhörighet mellan det som befinner sig inom ramen 
(Kress & van Leeuwen, 2006). 

Som analytiskt begrepp används inramning (Kress & van Leeuwen, 2006: 
Kress, 2010) i denna studie för att beskriva hur de deltagande barnen på olika 
nivåer både ramar in ett innehåll och visar att något hamnar i bakgrunden, eller 
utanför ramen. Det kan handla om den fysiska ramen på pekplattan, som 
används när barnen förflyttar sig och tar fotografier med hjälp av kamera-
applikationen. Det kan också handla om hur barnen använder sig av inramning 
inom en applikation, till exempel när de använder fotogalleriet för att ta fram 
och välja vilka bilder de vill titta på. Inramning som begrepp bygger på att 
barnens intresse ligger till grund för vad som blir inramat och vad som hamnar 
utanför ramen (Kress, 2010). Det inramade ses alltså inte som slumpmässigt, 
utan aktivt utvalt utifrån deltagarnas intresse, i linje med en tanke om 
teckenskapande som motiverat (Kress, 1993). På så sätt blir också inramning 
som begrepp ett sätt att förstå en mer konceptuell avgränsning och ett sätt för 
barnen att sätta ett visst innehåll i förgrunden och ett annat i bakgrunden, vilket 
illustreras i resultatavsnittet. 

Translanguaging 
För att undersöka barns möjlighet att kommunicera på flera verbala språk, 
eller modersmål, används idéer om translanguaging i kombination med det 
socialsemiotiska ramverket. I relation till användningen av digitala resurser på 
förskolorna, blir ett flerspråkigt innehåll i applikationerna intressant utifrån en 
sociolingvistisk syn på translanguaging, där barnens möjligheter att aktivt 
delta i undervisningen kan ses som avhängig möjligheten att delta med hela 
sin språkliga repertoar (García, 2009). 

Från en socio-lingvistisk forskningsinriktning har begreppet 
translanguaging använts för att beskriva ett sätt att se på flerspråkighet som 
något naturligt förekommande, snarare än ett undantag (García, 2009). Med 
utgångspunkt i att språk innefattar verbala och skrivna uttryck, menar García 
(2009) att den enspråkiga norm som finns i samhället i allmänhet och 
utbildningsverksamhet i synnerhet, behöver ifrågasättas. I själva verket menar 
García (2009) att det är flerspråkighet som är normen, eftersom de allra flesta 
har med sig flera sätt att tala hemifrån: antingen flera verbala språk eller olika 
jargonger och kommunikationssätt. Det är först i mötet med mer formella 
lärandemiljöer som de olika språkens skillnader blir belysta och vissa språk 
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får större plats och används i undervisningen medan andra inte ges något 
utrymme (García, 2009; García & Wei, 2014). 

En indelning av språk som helt skilda från varandra sker i dessa 
utbildningssammanhang och denna uppdelning av språk menar García (2009) 
samt Canagarajah (2011) och Othegy, García och Reid (2015) är en social 
konstruktion. Istället för att dela upp språk, kan språk ses som sammanvävda 
och lika mycket värda, menar García (2009) och Othegy, García och Reid 
(2015). I en utbildningskontext betyder det att fler språk behöver inkluderas i 
undervisningen (García, 2009) och att barnens språk ska finnas representerade 
i undervisningsmiljöerna (Othegy, García & Reid, 2015). I barnens möte med 
formell utbildning ska också alla barnens språk kunna värderas lika högt 
(García, 2009; Othegy, García & Reid, 2015). I forskning har begreppet 
translanguaging använts både för att beskriva när barn spontant använder hela 
sin språkliga repertoar i olika sammanhang, såsom skola och förskola och som 
det som kan kallas pedagogisk translanguaging, där fler språk aktivt 
inkluderas i utbildningen på ett sammanvävt sätt (Leonet, Cenoz & Gorter, 
2017). 

I föreliggande studie används begreppet translanguaging som analytiskt 
begrepp för att rama in de aktiviteter i de deltagande förskolornas vardagliga 
verksamhet där fler språk än det verbala majoritetsspråket svenska används, 
med inspiration från idéer om barns möjlighet och rätt till undervisning på alla 
sina språk samt en teoretisk dekonstruktion av språk som alltigenom 
uppdelade (García, 2009; Othegy, García & Reid, 2015). Det handlar alltså 
om återkommande och integrerade aktiviteter i en vardaglig kontext, där 
barnens olika verbala språk blir kommunicerat på olika sätt i förskolan, men 
också andra uttryck, i denna studies fall i de pekplatteaktiviteter som 
undersöks specifikt. 

I relation till translanguaging-begreppet, handlar det också i denna studie 
om att undersöka hur de affordances som framkommer i användandet av 
pekplattor och specifika applikationer med innehåll på många olika språk, är 
kopplade till möjligheten att kommunicera på flera språk i förskolan, men 
begreppet kommer också utvidgas till att omfatta även andra uttryck och 
teckensystem vilket kommer illustreras i diskussionsavsnittet. 

Teoridiskussion 

Translanguaging och socialsemiotik – hur kan de relateras? 
I denna avhandling används en syn på barns delaktighet i förskolor i 
flerspråkiga områden, där barns möjlighet att kommunicera på alla sina språk 
och inte bara majoritetsspråket blir viktig. Translanguaging används som 
utgångspunkt för synen på barns rätt att använda alla sina språkliga 
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kompetenser i förskolan (jfr García, 2009). I kombination med ett 
socialsemiotiskt ramverk som används för att kunna operationalisera syftet att 
skapa kunskap om barns möjligheter att uttrycka delaktighet i förskolans 
miljö, ges på så sätt förutsättningar att kunna undersöka hur barns delaktighet 
kommer till uttryck i barns användande av pekplattor i förskolan i flerspråkiga 
områden. 

Vidare används den socialsemiotiska teoribildningen för att kunna utforska 
vilka villkor, möjligheter och hinder för delaktighet som skapas i användandet 
av pekplattor, med dess olika funktioner och applikationer, i förskolan i 
flerspråkiga områden samt på vilket sätt digitala resurser får betydelse för 
barns delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. 

Medan begrepp och grundantaganden från socialsemiotiken används för att 
undersöka forskningsfrågorna, finns hela tiden en utgångspunkt i de 
sociolingvistiska idéerna om translanguaging, där det som kan ses som en 
rådande enspråksnorm i utbildningsväsendet ifrågasätts (García, 2009; 
Othegy, García & Reid, 2015). Flerspråkiga barns möjlighet att använda alla 
sina språkliga erfarenheter i skola och förskola ses som en grundläggande 
rättighet (García (2009). I denna studie ses detta, med inspiration från bl.a. 
García (2009), Canagarajah (2011) och Othegy, García & Reid, (2015), även 
som ett sätt för flerspråkiga barn att vara delaktiga i förskolans verksamhet. 
Synen på språks skillnader som konstruerat i socialt samspel snarare än totalt 
väsensskilda kommunikationssätt (García, 2009; Othegy, García & Reid, 
(2015), är också en utgångspunkt i föreliggande avhandling. Med 
utgångspunkt i en socialsemiotisk förståelse av att teckensystem för 
kommunikation alltid är sammanvävda och inte står ensamma (Kress, 1997) 
betonas just det som i denna studie förstås som en sammanvävdhet mellan 
olika kommunikationsformer. Translanguaging ses i denna avhandling alltså 
som ett sätt att använda en mångfald av språk på ett sömlöst sätt, i vardagliga 
aktiviteter, bredvid varandra och samtidigt; inte separerade eller isolerade 
(García, 2009). 

Ett gemensamt fokus kan också ses mellan socialsemiotikens belysande av 
barn som producenter av språk, kunskap och media (Kress, 1997; Selander & 
Kress, 2010) och vikten av att i idéer om translanguaging se barns aktiva 
deltagande i skola och förskola, med hjälp av sina egna språkliga erfarenheter 
och kompetenser (se t.ex. García, 2009). I den tolkning av socialsemotik och 
translanguaging som görs i denna studie, läggs följaktligen särskild betydelse 
vid barnens möjlighet till aktivt deltagande i relation till möjlighet att 
kommunicera. Det handlar också om att utgå från att barnens egna 
erfarenheter är värdefulla bidrag i en utbildningsverksamhet och i samhället 
(jfr García, 2009; Kress, 1997). Det handlar d.v.s. inte om att låta barn bidra 
med sina egna erfarenheter och kommunikationssätt för att de enbart bättre 
ska lära sig innehållet i utbildningen, eller för att motivera eller skapa intresse 
för detta innehåll. Snarare är det förståelsen av barn som fullvärdiga 
medskapare av olika kommunikationssätt, däribland språk, som kan uttolkas 
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(García, 2009; Selander & Kress, 2010). Kombinationen av idéer om 
translanguaging, multimodalitet och socialsemiotik har diskuterats av Wei 
(2018); 

Translanguaging reconceptualizes language as a multilingual, multisemiotic, 
multisensory, and multimodal resource for sense- and meaning-making, and the 
multilingual as someone who is aware of the existence of the political entities 
of named languages and has an ability to make use the structural features of 
some of them that they have acquired. (Wei, 2018, s. 22) 
 

Samtidigt som Wei (2018) visar på släktskapet mellan translanguaging och 
socialsemiotik, visar han dock en förståelse av språk som ett övergripande 
paraply, som i sig är multimodalt, men där andra kommunikativa 
teckensystem så att säga ”räknas in” i språk som en helhet. Detta skiljer sig 
från exempelvis Kress (1997; 2003) samt Selander och Kress (2010) sätt se 
språk som endast ett av en mängd olika teckensystem och former för 
kommunikation. Den kombination av translanguaging och socialsemiotik som 
görs i föreliggande avhandling sträcker sin bortom synen på språk som 
multimodalt, även om den också innefattar det. Snarare görs ett försök att 
utöka förståelsen för vad translanguaging kan vara såväl som utöka förståelsen 
för flerspråkig kommunikation inom en socialsemiotisk teoribildning. 

Socialsemiotiska antaganden om att teckensystem har olika förutsättningar 
för meningsskapande och att barn skapar tecken med de resurser som finns till 
hands (Kress, 1997; Kress, 2010; Selander & Kress, 2010) öppnar också upp 
för en operationalisering av denna studies särskilda intresse kring hur barns 
delaktighet kommer till uttryck i barns användning av pekplattor i förskolan i 
flerspråkiga områden. Dessa uttryck inte blir då inte begränsade till enbart 
verbalt eller skrivet språk, något som kanske skulle vara mest i fokus om 
analysen var begränsad till enbart translanguaging-begreppet. Vidare ges 
möjlighet att med hjälp av socialsemiotiska begrepp på djupet analysera den 
komplexa multimodala kommunikation som sker i interaktionen mellan barn, 
pedagoger och de digitala resurser och de villkor, möjligheter och hinder som 
är i särskilt fokus i forskningsfrågorna.  

Genom att komplettera en teori som lyfter problematiken av att flerspråkiga 
barn sällan får använda sin fulla språkliga repertoar och där språk ses som 
sammanvävda med varandra (Canagarajah, 2011; García, 2009; Othegy, 
García & Reid, 2015), med ett teoretiskt ramverk där fler sätt att kommunicera 
än det dominerande verbala och skrivna språket fokuseras, kommer i denna 
studie illustreras hur delaktighet kan förstås på nya sätt i ljuset av användandet 
av digitala resurser i förskolan. 

Vad blir språk i en socialsemiotisk teori?  
I en teoribildning där andra teckensystem än det verbala eller skriftliga språket 
kan sägas sättas i centrum (Hodge & Kress, 1988; Kress, 1997; Kress, 2010; 
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Selander & Kress, 2010; van Leeuwen, 2005), blir det kanske vid första 
anblick märkligt att belysa flerspråkighet som centralt i forskningsintresset i 
denna studie. Emellertid är det just synen på språk (verbalt och skriftligt) och 
dess dominerande ställning i det västerländska samhället (Kress, 1997), som 
möjliggör en kritisk blick på hur även olika verbala språk har en särställning i 
vilka som ses som betydelsefulla och fullvärdiga sätt att kommunicera, vilka 
i sin tur bejakas och uppmuntras i utbildningssammanhang såsom förskolan 
(Selander & Kress, 2010). 

Utifrån den tolkning som görs i denna studie av en socialsemiotisk syn på 
språk, blir språk bara en av den mängd teckensystem som används för att 
kommunicera. I denna tolkning ligger också att andra språk än 
majoritetsspråket ses som ytterligare en variant av ett språkligt teckensystem, 
men som inte nödvändigtvis innehar den dominerande ställning som 
majoritetsspråket. När Kress (1997) diskuterar verbalt och skriftligt språks 
särställning i den västerländska världen, ses samhället som enspråkigt och det 
förs ingen direkt diskussion om flerspråkiga barns möjligheter att använda ett 
minoritetsspråk för att kommunicera. En utvecklad och något alternativ syn 
på språk som ett enbart dominerande teckensystem ges i denna studie där 
frågor om hur barns delaktighet kan komma till uttryck i barns användande av 
pekplattor i förskolan i flerspråkiga områden diskuteras. 

Modersmål och förstaspråk – finns de i en socialsemiotisk teori eller i 
translanguagingpraktiker? 
Användandet av modersmål som begrepp har diskuterats och till viss del 
ifrågasatts inom en del forskningsområden såsom sociolingvistik (García, 
2009), och tvåspråkighet/flerspråkighetsforskning (se t.ex. Skutnabb-Kangas, 
1981) eftersom det implicerar vissa föreställningar om språk och språklärande 
eller språkutveckling. Ett är att språk är något som lärs ett och ett, ett annat att 
barnets första språk är det språk som är knutet till ett känslomässigt uttryck 
(jfr Skutnabb-Kangas, 1981). Vidare kan det diskuterats att det är just moderns 
språk som automatiskt skulle bli modersmålet, vilket exkluderar andra 
familjemedlemmars inverkan (jfr Skutnabb-Kangas, 1981). Den största 
kritiken mot användandet av begreppet modersmål skulle kunna sägas vara att 
det förutsätter att språk är särskilda från varandra och att det rättfärdigar att 
modersmålet används i vissa domäner, då särskilt hem-domänen tillsammans 
med familj och släkt, där modersmålet används mest i detta sätt att se det (jfr 
García, 2009). 

Denna kritik riktas alltså mot användandet av begreppet modersmål och 
föreslaget har varit att använda exempelvis förstaspråk istället, vilket kan 
förstås antingen som det språk ett barn lärt sig först eller det språk som 
används mest, eller i första hand. Samtidigt kan även detta begrepp bli 
problematiskt, i relation till de teoretiska ställningstaganden och syn på språk 
och språklärande som finns i denna studie, eftersom det också implicerar att 
olika språk i grunden är särskilda och olika. I utgångspunkten i ett 
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socialsemiotiskt ramverk, där teckensystem ses som ständigt sammanflätade 
och använda tillsammans (Kress, 1997; Selander & Kress, 2010) såväl som i 
en syn på språk utifrån begreppet translanguaging (García, 2009; García, 
Othegy & Reid, 2015), där uppdelningen av språk ses som en social 
konstruktion och där alla barns språkliga erfarenheter bör användas i 
utbildningsmiljöer och inte bara hemma, kan användandet av både modersmål 
och förstaspråk som begrepp ses som problematiskt. Av denna anledning 
används bara dessa begrepp när det hänvisas till exempelvis tidigare forskning 
som i sin tur använder begreppet, eller när deltagarna nämner det i empirin. 
Istället används uttryck som språkliga erfarenheter, erfarenheter på olika 
språk, erfarenheter på alla sina språk, språklig kunskap och 
flerspråkighetskompetens. 

Kommunikation och agency ur ett socialsemiotiskt perspektiv 
I föreliggande avhandling är barns delaktighet i fokus och ett socialsemiotiskt 
perspektiv blir särskilt användbart för att analysera små barns agency på flera 
olika sätt. Begreppet agency används alltså i analysen, men är i denna studie 
synonym med delaktighet, som används i den mer övergripande diskussionen 
såväl som i tidigare forskning och forskningsfrågor. Detta för att få en djupare 
förståelse för hur barn kan uttrycka just delaktighet, med utgångspunkt i 
tidigare forskning som berör både barns delaktighet och agency, utan att vara 
begränsad till enbart sättet som agency-begreppet använts. Genom att se 
kommunikation som ett mångfacetterat och komplext samspel som sker på 
många fler sätt än bara genom verbalt språk, kan de yngre barnens rika 
användande av kroppsliga kommunikationsformer lyftas fram och ges 
betydelse. De yngsta barnen kanske inte i första hand använder de 
dominerande kommunikationssätt som ett verbalt talat eller skrivet språk fått 
i västvärlden (Kress, 1997), utan andra uttryck såsom pekningar, blickar, 
armrörelser och liknande. När dessa sätt att interagera ges betydelse, blir det 
också möjligt att undersöka barns delaktighet bortom det vid första anblick 
ojämnt fördelade talutrymmet, till exempel. Samtidigt ses upptagenheten vid 
de dominerande kommunikationssätten i utbildningssammanhang såväl som i 
forskning om utbildning, som ett problem, eftersom barns andra sätt att 
kommunicera inte tas i beaktande (Kress, 1997). Något som blir aktuellt i 
föreliggande avhandling är hur barn använder andra sätt än verbala språkliga 
interaktioner för att uttryck för delaktighet i förskolan. 

Vidare ses barn som producenter av kunskap och inte bara konsumenter 
som passivt tar till sig ett kunskapsobjekt (Kress, 1997; Selander & Kress, 
2010). I relation till barns delaktighet ses barn alltså som aktiva skapare av de 
processer som pågår i olika utbildningssammanhang, såväl som i övriga livet 
(Kjällander & Moinian, 2014; Kress, 1997; Kress, 2010). Genom att skapa 
nya representationer såväl som omforma och re-designa andras, ses barnen 
som just delaktiga. Detta kan förstås som att barnen tar sig förbi det 
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förgivettagna eller förutbestämda och skapar egna vägar och nya 
representationer. Samtidigt befinner sig barnen hela tiden i ett sammanhang 
och en inramning som utgörs av de resurser som finns tillhands och den 
didaktiska design pedagoger och andra skapat (Selander & Kress, 2010). I den 
didaktiska designen (Selander & Kress, 2010) öppnas dock upp för det 
medskapande som utgörs av barnens roll som producent och det kan ses som 
en ständig samtidighet, eller för den delen ett växlande mellan pedagogens 
kontroll och barnens delaktighet. Barn ses alltså som aktiva producenter av 
kunskap, språk och media (Kress, 1979; Selander & Kress, 2010) vilket 
tidigare belysts i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b). I föreliggande 
avhandling får barns producentskap av språk i samspel med andra former för 
kommunikation särskild betydelse. Möjligheten för barn att använda alla sina 
erfarenheter och sätt att kommunicera, både på flera verbala språk och i 
kroppsliga, auditiva, bildliga former, sätts i fokus när materialet från 
videoobservationer och fokusgrupper analyseras. 

I föreliggande avhandling används, med inspiration från bl. a Rainio 
(2010), Qvarsell (2011) och en socialsemiotisk teoribildning (Hodge & Kress, 
1988; Kress, 2010; Selander & Kress, 2010; van Leeuwen, 2005), en syn på 
barns agency som dynamisk. I en rörlighet mellan, men också samtidigt, ses 
barn både som utövare av agency 'från början' och beroende av en didaktisk 
design som möjliggör delaktighet. I denna didaktiska design utgör också 
barnens samtidiga re-design en viktig del (Selander & Kress, 2010), vilket kan 
ses som ytterligare en aspekt av en icke-dikotomisk syn på barns agency. 

Pedagogisk dokumentation ur ett socialsemiotiskt perspektiv 
Denna avhandlings tredje delstudie fokuserar barns uttryck för delaktighet i 
dokumentationsprocesser, när pekplattor används. Trots att fenomenet 
pedagogisk dokumentation10 inte behandlas explicit i de tidigare 
framskrivningarna av socialsemiotisk teori (se t.ex. Hodge & Kress, 1988; 
Kress, 1997; Kress, 2010; Selander & Kress, 2010; van Leeuwen, 2005), kan 
vissa likheter förstås i det fokus på barns användande av kommunikationssätt 
bortom talat och skrivet språk. I en dokumentationspraktik i svensk förskola 
som till stor del använder kameror, bilder, teckningar och en mängd andra 
former i det som i en slags Reggio Emilia-diskurs skulle kunna kallas ”de 
hundra språken” efter Malaguzzis idéer (se t.ex. Barsotti, Maechel & Wallin, 
2000; Lenz Taguchi, 2013) kan paralleller dras till den mängd 
kommunikationssätt som fokuseras i en socialsemiotisk teoribildning. Istället 
för hundra språk lyfts en mängd teckensystem som betydelsefulla, vilka 
beskrivs som jämställda och fullgoda former för kommunikation, men som 
ändå alltid används i kombination med varandra (Selander & Kress, 2010). 

                                                        
10 För en grundligare beskrivning av pedagogisk dokumentation se Bakgrund samt Tidigare 
forskning. 
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Visuella och fotografiska teckensystem har en tradition av att vara i fokus i en 
socialsemiotisk teoribildning (se t.ex. Kress & van Leeuwen, 2006) och i 
denna studie ses dessa teckensystem som betydelsefulla i sättet som 
dokumentationsprocesser tar form i en förskolekontext. 

I detta teoriavsnitt har socialsemiotisk teoribildning och translanguaging 
beskrivits och diskuterats. Med hjälp av idéer om hur literacy kan ses som ett 
slags socialt meningsskapande (Jewitt, 2012; Kress, 1997; Selander & Kress, 
2010; Street, 1995) används i denna avhandling New Literacy Studies som en 
övergripande förståelseram för att kunna undersöka vilka nya 
literacypraktiker som framkommer när barn använder digitala resurser i 
förskolan i flerspråkiga områden. Detta sätt att förstå literacy som just socialt 
meningsskapande kan sägas vara epistemologiskt förenligt med de 
socialsemiotiska grundantaganden om barns kommunikation och 
meningsskapande som används i analysen av det empiriska materialet i denna 
avhandling. De relaterar till varandra på så sätt att New Literacy Studies utgör 
den ram som med fokus på just literacy och hur literacy-praktiker kan förstås, 
medan ett socialsemiotiskt ramverk möjliggör en mer detaljerad blick på barns 
multimodala kommunikation, där vikten av att lyfta fram fler sätt att 
kommunicera bortom verbalt och skrivet språk lyfts fram (Kress, 1997; 
Selander & Kress, 2010). De analytiska begrepp som används i denna studie; 
agency, affordance, erkännande, translanguaging, intresse och inramning, har 
förklarats och anknutits till hur de definieras i denna studie. Hur dessa begrepp 
används mer konkret i analysen och hur delstudierna utformats illustreras i 
följande metodavsnitt. 
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Metod och analysprocess 

I denna avhandling används flera olika metoder; videoetnografi, 
videoobservationer med barn och pedagoger och multimodala fokusgrupper 
med pedagoger. I detta kapitel kommer metodologiska och analytiska val 
beskrivas, diskuteras och argumenteras för. De olika delstudiernas framväxt 
och relation till varandra diskuteras också. 

Utformning av avhandlingsarbetet 
Resultaten i denna avhandling bygger på fyra delstudier, vilka på olika sätt 
undersöker barns möjligheter att uttrycka delaktighet, med särskilt fokus på 
aktiviteter där pekplattor används i förskolor i flerspråkiga områden. Samtliga 
insamlingar av empiriskt material har skett i flerspråkiga områden, även om 
flerspråkighet inte var i huvudfokus i delstudie 1. 

 
Delstudie 1 Delstudie 2 Delstudie 3 Delstudie 4 
Videoetnografi, 
3 ggr/ mån i 7 
månader, c:a 
25h videofilm 
Grupp 1. 15 
barn 1-2 år, 3 
ped.  
Grupp 2. 17 
barn 3-4 år, 3 
ped.  
Grupp 3. 20 
barn 3-5 år, 3 
ped.  

Videoobservation, 
c:a 15h videofilm. 
Grupp I. 15 barn, 3-
4 år, 3 pedagoger. 
Grupp II. 17 barn, 
4-5 år, 3 pedagoger. 
Grupp III. 19 barn, 
3-6 år, 3 pedagoger.  

Videoobservation 
och 
fältanteckningar. 
Insamlat under 
en heldag under 
olika aktiviteter 
under dagen, 
sammanlagt c:a 5 
h videofilm. 
15 barn 1-3 år, 3 
pedagoger 

Multimodala 
fokusgrupper, 3 
tillfällen, 
sammanlagt c:a 4h 
videofilm 
5 pedagoger från 5 
förskolor. 

(Publicerades först i licentiatuppsatsen)  
 
Delstudie 1 och 2 publicerades först i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b). I 
delstudie 1 undersöks barns användning av pekplattor i en större 
videoetnografisk studie, med ett relativt brett fokus på barns delaktighet och 
kommunikation. Delstudie 2 fokuseras på barns möjlighet att kommunicera 
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på minoritetsspråket finska med hjälp av pekplattor och på så sätt utöva 
delaktighet i förskolan. I delstudie 3 undersöks barns möjligheter att vara 
delaktiga i dokumentationsprocesser där pekplattor används. Delstudie 4 
fokuseras på pedagogers uppfattningar och erfarenheter av hur pekplattor kan 
användas för att skapa flerspråkiga aktiviteter och vilka villkor, möjligheter 
och hinder för delaktighet som skapas i användandet av pekplattor, med dess 
olika funktioner och applikationer, i förskolan i flerspråkiga områden. 

De olika delstudiernas framväxt och relation till varandra 
De fyra delstudierna har olika fokuspunkter och aspirationen är att de 
tillsammans ska ge en djup bild av barns möjlighet att uttrycka delaktighet när 
pekplattor används i förskolor i flerspråkiga områden. Intresset har rört sig 
från ett mer allmänt och brett fokus på barns användning av pekplattor i 
förskolan (delstudie 1), via ett mer avgränsat intresse i barns möjlighet att 
använda minoritetsspråk med pekplattor som resurs (delstudie 2), till 
ytterligare en annan vinkel där pedagogisk dokumentation med pekplattor är i 
fokus (delstudie 3). Dessa tre delstudier har fokuserat barns interaktion, medan 
den fjärde delstudien också inkluderar pedagogers uppfattningar och 
erfarenheter av att använda pekplattor för att skapa flerspråkiga aktiviteter 
(delstudie 4). För att underlätta läsning och förståelse, men också för att 
motivera de val som gjorts i processen, beskrivs i detta avsnitt hur de olika 
delstudierna i avhandlingen växt fram.  

När jag startade min första studie, som utgör delstudie 1 (Petersen, 2015a) 
visste jag att jag var intresserad av barns användning av pekplattor i förskolan, 
men gick in med en relativt öppen blick. I mitt analysarbete började frågor om 
just barns delaktighet kristalliseras fram, när jag började lägga märke till hur 
barnen själva valde och skapade innehåll med hjälp av pekplattan. 
Forskningsfrågorna rörde vilka möjligheter och begränsningar som uppstod 
för barn att utöva agency (Kress & Selander, 2012; Selander & Kress, 2010). 
I den videoetnografiska empirin märkte jag att barnen delvis använde 
pekplattan för att utöva ett slags delaktighet, bland annat genom att själva välja 
och styra innehåll. Samtidigt fanns det flera aspekter av barns delaktighet som 
inte kom fram i min första empiri. Exempelvis märkte jag inga tillfällen då 
pekplattan användes för att låta barnens språk bortom majoritetsspråket 
(modersmål11) ta plats i förskolan, trots att en stor del av de deltagande barnen 
var flerspråkiga på olika sätt. Då växte idéer fram hos mig att starta ett 
forskningsprojekt där pekplattor användes för att skapa flerspråkiga 
aktiviteter, vilket resulterade i delstudie 2 i (Petersen, 2015b). I denna studie 

                                                        
11 Begreppet modersmål används i denna studie enbart vid referens till tidigare forskning. 
Istället används andra beskrivningar, såsom flerspråkighet, barns språk, språkkompetenser 
m.m.; för en utökad diskussion se s. 51-52. 
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fick jag möjlighet att samarbeta med en förvaltningskommun12 för det 
nationella minoritetsspråket finska, som har särskilt skydd i både EU- och 
nationell minoritetsspråkslagstiftning (SFS 2009:724). Genom 
videoobservationer upptäckte jag att barnens kommunikation på 
minoritetsspråket på olika sätt möjliggjordes genom användningen av 
pekplattan, men att barnen ofta höll sig till kortare yttranden på 
minoritetsspråket när applikationer såsom talande pekböcker användes, 
medan deras språkliga uttryck blev längre och mer innehållsrika när de 
använde applikationer med öppnare innehåll. I synnerhet i applikationer 
såsom Skype, som öppnade upp för kommunikation på minoritetsspråket 
mellan barn på olika förskolor, använde barnen sång och längre samtal på 
minoritetsspråket. I den studien hävdade jag också att detta sätt att få 
kommunicera på sitt minoritetsspråk, kan ses som en form av delaktighet för 
barnen. 

Samtidigt berättade deltagande pedagoger för mig, mellan 
videoobservationerna av barn, att de börjat använda pekplattan för att skapa 
flerspråkiga aktiviteter med flera språk, utöver de nationella 
minoritetsspråken. De berättade också att de upplevde att pekplattan gett 
möjligheter att ta in fler språk i förskolans vardagsmiljö. Vidare skildrade 
pedagoger hur de använt pekplattan för att låta föräldrar bidra med sin 
språkliga kompetens, genom att t.ex. spela in sagor på barnens olika språk som 
sedan användes i förskolan, i hela barngruppen. Dessa uppfattningar och 
erfarenheter var något jag inte lyckats få fatt på, i mina videoobservationer av 
barnen i delstudie 1 och 2, som varit fokuserade på barnens interaktion och 
innefattat specifikt minoritetsspråket finska. Som ett steg i den vidare 
utvecklingen av mitt avhandlingsarbete, och i relation till en diskussion som 
förs inom flerspråkighetsforskning, där ett ifrågasättande av dominansen av 
normspråk och alternativ till mer rigida enspråkiga utbildningssystem (se t.ex. 
García, 2009) valde jag att berika min empiri med fokusgruppssamtal med 
pedagoger. På så sätt kunde jag också belysa pedagogernas uppfattningar och 
erfarenheter av aktiviteter där alla barns språk fick ta plats; något som alltså 
inte kommit fram i min tidigare materialinsamling.  

Pedagogernas uppfattningar och erfarenheter ses i denna avhandling också 
som betydelsefulla för vilka villkor som skapas i förskolans verksamhet i 
allmänhet och i användandet av pekplattor i synnerhet. Eftersom pedagogerna 
ofta är dem som erbjuder de digitala resurserna, är med och väljer innehåll och 
skapar iscensättningen av aktiviteter där pekplattor används ses det som 
viktigt att inkludera deras uppfattningar. Denna empiri utgör delstudie 4 i 
denna avhandling. 

                                                        
12 I Sverige finns 66 kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket bl.a. innebär 
att förskoleverksamhet ska erbjudas på minoritetsspråket finska. 
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Ur delstudie 1 växte också fram idéer om pedagogisk dokumentation13, barns 
delaktighet och pekplattor. Bakgrunden till detta ligger i att jag under tiden för 
materialinsamlingen i delstudie 1 (Petersen, 2015b) såg exempel på hur 
pekplattan kunde användas för pedagogisk dokumentation men att det var 
sällan barnen själva fick dokumentera. Det var heller inte ofta barnen fick 
reflektera över den dokumentation som sedan fanns tillgänglig i pekplattans 
fotogalleri. I denna process började jag få upp ögonen för hur barn själva 
skulle kunna dokumentera sina processer i förskolan, med hjälp av pekplattor, 
istället för att de vuxna i förskolan alltid skulle vara de som höll i 
dokumentationsverktygen. Samtidigt tog jag del av forskning inom ramen för 
barndomsforskning och pedagogik som började ifrågasätta och diskutera de 
etiska aspekterna av att pedagogerna är de som dokumenterar barnen och att 
detta kan riskera att bli ett slags maktutövande (se t.ex. Lindgren & Sparrman, 
2003; Lindgren, 2012) istället för ett sätt att lyssna till barnen, vilket varit ett 
av grundsyftena med pedagogisk dokumentation i en förskolekontext (se t.ex. 
Dahlberg & Moss, 2005; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Detta inspirerade till 
mitt val att starta upp ett forskningsprojekt där barn själva skulle få 
möjligheten att dokumentera med hjälp av pekplattor. På så sätt fördjupas mitt 
avhandlingsarbete genom att införliva ytterligare en aspekt av barns 
delaktighet, vilket utgör delstudie 3 i denna avhandling. I delstudie 3 berörs 
alltså en annan aspekt av barns delaktighet, nämligen barnens möjlighet att 
dokumentera sina egna lärprocesser och på så sätt både vara med och skapa 
innehåll och göra synligt sina intressen. Insamlingen av empiriskt material 
påbörjades redan under tiden för licentiatuppsatsen, men materialet används i 
delstudie 3 i denna avhandling. 

 

 
Figur 1: Delstudiernas framväxt och relation till varandra. 

                                                        
13 För en mer djupgående beskrivning av pedagogisk dokumentation, se Bakgrund. 
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I valet av att undersöka just förskolor i flerspråkiga områden har särskild vikt 
lagts vid att de yngsta barnens delaktighet inte alltid kommer till uttryck i 
förskolan (jfr Dolk, 2013; Emilson, 2008; Emilson & Folkesson, 2006) och 
samtidigt kan barn med språkliga bakgrunder som inte tillhör 
majoritetsspråket svenska ses som mötande ytterligare hinder i sina uttryck 
för delaktighet. Detta på grund av att alla deras språkliga erfarenheter på 
många sätt inte tas tillvara, inte uppfattas som värdefull kunskap eller som 
varande en del av normen (jfr Björk-Willén, Gruber och Puskás, 2013; García, 
2009; Kultti, 2012). Med utgångspunkt i ett socialsemiotiskt ramverk (Kress, 
1997; Selander & Kress, 2010) förstås barn använda de resurser som finns 
tillhands för att kommunicera och i denna studie undersöks just barns uttryck 
för delaktighet i förskolor i flerspråkiga områden där pekplattor används. 

I denna avhandling används också utgångspunkterna i idéer om 
translanguaging (García, 2009), eller transspråkande, där flerspråkiga barns 
rättighet att delta i utbildningssammanhang på sina egna villkor och på sina 
egna språk lyfts fram. Socialsemiotisk teoribildning (Hodge & Kress, 1988; 
Kress, 1997; Kress, 2010; Selander & Kress, 2010; van Leeuwen, 2005) 
används i kombination med idéer om translanguaging för att undersöka hur 
barns delaktighet kommer till uttryck i förskolan i flerspråkiga områden och 
vilka literacypraktiker som kommer till uttryck när pekplattor används i 
förskolan i flerspråkiga områden. En utökad förståelse av barns uttryck för 
delaktighet illustreras i relation till användandet av digitala resurser i förskolan 
i flerspråkiga områden. 

Användande av pekplattor gemensamt i grupp 
För att kontextualisera denna studie och dess bakgrund och förutsättningar 
behöver också förklaras att de förskolor som deltagit alla använder pekplattor 
som en gemensam resurs i förskolans vardag. Det betyder att en, två eller tre 
pekplattor delats mellan barnen i barngrupper som består av mellan 15 och 21 
barn. Användningen av plattorna sker också i vad som kan ses som sociala 
situationer, i grupp med andra barn och/eller pedagoger. Det handlar alltså inte 
om att barn sitter ensamma med en pekplatta, något som kanske kan sägas 
vara vanligare i en hemmiljö. På så sätt berör denna studie interaktion med 
såväl som runt pekplattan, i kommunikation mellan barn och barn, pedagoger 
och barn samt pedagoger och andra pedagoger. 

Variationer av hur och var pekplattorna används av barn och pedagoger 
illustreras också i denna studie, där aktiviteter kan ske utomhus, i skogen, inne 
på förskolan, ute på gården och så vidare. Pekplattorna används också i 
samband med varierande vardagliga aktiviteter på förskolorna, vilket kommer 
illustreras i denna studies resultat. Vidare har empirin insamlats i förskolor i 
flerspråkiga områden. Även om det kan diskuteras om det finns några helt 
enspråkiga områden, speciellt ur ett teoretiskt perspektiv som antas i denna 
studie med ett socialsemiotiskt ramverk (Hodge & Kress, 1988; Kress, 1997; 
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Selander & Kress, 2010) samt med en användning av idéer om 
translanguaging (García, 2009), används ändå i denna avhandling 
beskrivningen ”förskolor i flerspråkiga områden” för att beskriva områden där 
många av barnen tar med sig många olika språkliga kompetenser hemifrån. I 
dessa områden är det också många av barnens föräldrar som själva meddelat 
att deras barn har fler språk än svenska, i de kommunala dokument som 
allmänt används av förskolorna i samband med inskolning. Dock har inga 
individuella eftersökningar gjorts av enskilda barns specifika språkliga 
bakgrunder, utan fokus ligger på barnen som grupp. 

Förutsättningar, kontext och urval 
Delstudie 1 (Petersen, 2015b) har genomförts i en storstadskommun där de 
deltagande förskolorna var relativt nya användare av pekplattor i förskolan. 
Ett större kommunalt projekt följdes och tre forskningsavdelningar på tre olika 
förskolor ingick i en videoetnografisk studie. Ingången till denna delstudies 
fokus var relativt öppen och innefattade barns interaktion kring och med 
pekplattor. Forskningsfrågor kring barns delaktighet tog form en bit in i 
projektet. Av den anledningen var urvalet också relativt brett och innefattade 
många olika sätt att använda pekplattor, såväl som flera olika socio-
ekonomiska områden. I valet av kommun var inte flerspråkighet i fokus, men 
samtliga deltagande förskolor ligger ändå i flerspråkiga områden.  

I delstudie 2 (Petersen, 2015b) var urvalet mer riktat till specifik 
användning av digitala resurser i förskolan för att skapa aktiviteter på 
minoritetsspråket finska. Videoobservationer genomfördes i en 
förvaltningskommun för finska. 15 avdelningar ingick i det kommunala 
projektet och tre avdelningar på tre olika förskolor valdes ut som 
forskningsavdelningar, varav en avdelning var finskspråkig. Att en av 
förvaltningskommunens finskspråkiga avdelningar skulle ingå, var ett 
medvetet urval för att kunna representera just en avdelning som sedan tidigare 
hade vana att använda det finska språket i verksamheten och där det fanns 
finsktalande pedagoger. De andra två avdelningarna valdes ut för att 
representera förskolor där det fanns enstaka barn som kunde 
minoritetsspråket, men som inte hade tillgång till kamrater eller pedagoger 
som talade finska. Vanan att använda digitala resurser i förskolan var blandad, 
både bland pedagoger och barn och för flera pedagoger var det nytt att använda 
pekplattor i det specifika syftet att skapa aktiviteter på minoritetsspråk. 
Deltagarna fick fortbildning i användning av digitala resurser i förskolan och 
skapade tillsammans med projektledaren i kommunen och mig som 
forskningsledare olika förslag till arbetssätt för att inkludera finska i 
förskolans verksamhet. 

Delstudie 3, som fokuserar hur barns delaktighet kommer till uttryck i 
pedagogiska dokumentationsprocesser i ett flerspråkigt förskoleområde, har 
genomförts i en storstadskommun. I det som startade som ett kommunalt 
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projekt där 9 avdelningar var deltagare, valdes en avdelning ut där 
videoobservationer genomförts. Urvalet byggde på att både barn och 
pedagoger var relativt vana vid att använda såväl pekplattor som pedagogisk 
dokumentation, vilket möjliggjorde ett tänkt fokus på hur barn uttrycker 
delaktighet i dokumentationsprocesser. Här handlade urvalet alltså om 
forskningsfrågor fokuserade kring just barnens möjligheter till delaktighet, 
inte hur de inleder ett arbete med pekplattor eller hur ett nystartat projekt med 
pedagogisk dokumentation kan se ut. Snarare fanns en önskan om att 
deltagarna skulle ha viss erfarenhet av detta, för att kunna undersöka just vad 
som kan tänkas ske när barnen själva får möjlighet att dokumentera med hjälp 
av pekplattorna. I delstudie 3 har pedagogerna också deltagit i fortbildning 
kring hur pekplattor kan användas på flera olika sätt och var relativt vana 
användare av digitala resurser i förskolan. Pekplattor användes i olika 
sammanhang i förskolans miljö och varje avdelning på den deltagande 
förskolan hade c:a 2 pekplattor som barnen och pedagogerna delade på. I 
samband med detta forskningsprojekt fick pedagogerna också en kortare 
fortbildning med mig som forskningsledare i hur pekplattor kan användas för 
att skapa pedagogisk dokumentation och där också barnen kunde involveras i 
skapandet av dokumentationen genom att själva exempelvis ta fotografier. 
Användandet av pekplattorna i syftet att barnen själva skulle dokumentera var 
alltså något som introducerades i samband med forskningsprojektet, men både 
barn och pedagoger vara vana vid att arbeta med pedagogisk dokumentation 
såväl som pekplattor, men inte i så stor utsträckning i kombination. 

Deltagarna i delstudie 4 har tidigare varit del i det forskningsprojekt som 
ligger till grund för delstudie 2 om hur pekplattor används för att skapa 
flerspråkiga aktiviteter på minoritetsspråket finska (se Petersen, 2015b). Alla 
pedagoger som varit med i det tidigare forskningsprojektet blev tillfrågade om 
de ville medverka i fokusgrupper. Dessa pedagoger har alltså relativt god 
erfarenhet av användandet av pekplattor i allmänhet i förskolans miljö och i 
synnerhet i användandet av pekplattor för att skapa flerspråkiga aktiviteter. 
Även om alla deltagare i dessa fokusgrupper alltså varit med i det kommunala 
projektet i delstudie 2, betyder detta dock inte att det är samma pedagoger som 
ingick i materialinsamlingen i delstudie 2. 

I urvalsprocessen har det varit viktigt att innefatta en skala av progression 
i de deltagande grupperna; från nybörjare där pekplattor just introducerats 
(Delstudie 1) till lite mer vana (Delstudie 2) och till slut för att innefatta 
relativt vana användare, eller blandade grupper (Delstudie 3 och 4). Detta 
urval vill också spegla en utveckling i mognad och dimension i användandet 
ute på förskolor i Sverige (jfr Skolverket, 2016:00067) såväl som barnens vana 
vid användandet av digitala resurser (jfr Statens medieråd, 2019). 
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Videoetnografi 
Delstudie 1 (Petersen, 2015b) är en etnografisk studie där videoinspelningar 
användes för att reflektera barnens interaktion med varandra, pedagoger och 
pekplattan. Insamlingsperioden av empiriskt material sträcker sig över en 
längre tid, med regelbundna besök i de deltagande grupperna, något som 
beskrivs mer på djupet i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b). 
Videoinspelningar användes för att på ett detaljerat sätt inkludera barnens 
olika kommunikationssätt i analysen.  

När barnen använder pekplattor i förskolan, använder de en hel mängd 
olika teckensystem, både med varandra, pedagogerna och med pekplattan. Det 
kan handla om verbal kommunikation, men i många fall är det pekningar mot 
eller på pekplattans skärm som blir betydelsefulla. Barnens rörelser och 
förflyttningar av sig själva i relation till varandra, rummet och pekplattan blir 
också en del i de betydelsefulla kommunikationsformerna, såväl som 
exempelvis ljud, musik och bilder i och på pekplattan. Detta sätt att förstå 
kommunikation är grundat i den teoretiska utgångspunkten socialsemiotik 
(Kress, 1997; Selander & Kress, 2010) som använts genomgående i 
avhandlingsarbetet.  

En viktig aspekt är också att barns möjlighet att delta aktivt i förskolans 
miljö i denna studie ses som något som sker på många olika sätt, med hjälp av 
många olika sätt att kommunicera. Det har därför varit viktigt att försöka 
reflektera så många uttryckssätt som möjligt i barnens och pedagogernas 
kommunikation. Även det som sker på pekplattans skärm och pekningar, tryck 
och swipningar ses som betydelsefulla och därför blir det också viktigt att 
spegla detta i det insamlade empiriska materialet. Eftersom 
forskningsfrågorna i delstudie 1 är vidare och mer allmänt riktade till barns 
aktiviteter med pekplattor i förskolan, blir det också viktigt att få ett brett 
material och därför genomfördes en större etnografisk insamling av empiriskt 
material. För en mer utvecklad diskussion, se Petersen (2015b). 

Videoobservationer 
I delstudie 2 och 3 används videoobservationer som metod. Genom att 
genomföra videoobservationer av barn, pedagoger och föräldrar, ges 
möjlighet att undersöka barns användning av pekplattor för att skapa 
flerspråkiga aktiviteter samt deras möjlighet att själva dokumentera sin 
lärprocess med hjälp av digitala pekplattor. I delstudie 2 (Petersen 2015b) 
gjordes en relativt omfattande materialinsamling, även om frågorna fokuserats 
till ett mer avgränsat forskningsområde än delstudie 1. För ytterligare 
detaljerad beskrivning, se Petersen (2015b). För att kunna ta hänsyn till så 
många av de yngre barnens olika kommunikationssätt som möjligt, har 
videoobservationer särskilt valts som metod, av liknande skäl som i delstudie 
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1 (Petersen, 2015b). Möjligheten att ta i akt barnens rörelser, pekningar, 
blickar, manipulerande av objekt på pekplattans skärm m.m., blir avgörande 
för att kunna svara på forskningsfrågorna om barns delaktighet i användningen 
av digitala resurser. 

Med en teoretisk grund i ett socialsemiotiskt ramverk (Hodge & Kress, 
1988; Kress, 2010; Selander & Kress, 2010; van Leeuwen, 2005) ses det alltså 
som viktigt att kunna reflektera barns och pedagogers olika former för 
interaktion med varandra och med pekplattorna. På så sätt blir det också 
avgörande för valet av videoobservation som metod, för att på så sätt kunna 
spåra en mängd olika former och uttryck för delaktighet. 

I delstudie 3 i denna avhandling blir valet av metod också betydelsefullt för 
att kunna undersöka just barnens dokumenterande med hjälp av fotografi och 
film, där det blir viktigt att kunna gå bortom enbart verbal kommunikation. 
Videoobservationerna i delstudie 3 har följt barnens hela förskoledag, från 
morgon till eftermiddag då de blir hämtade av föräldrar, med undantag från 
måltider. Sammanlagt består det insamlade materialet av cirka 5 timmars 
videoinspelningar samt fältanteckningar. I denna videoobservation har jag 
som forskare varit mer delaktig i utformningen av aktiviteten än vad som 
kanske är vanligt i en mer traditionell videoetnografisk undersökning (se t.ex. 
Heath & Hindmarsh, 2002). Innan videoobservationen genomfördes, hade 
deltagande pedagoger, både de som senare var med i videoinsamlingen och 
andra pedagoger i förskoleområdet varit med i ett slags utvecklingsmöten med 
mig som samordnare. Här fick pedagogerna möjlighet att träffas och dela med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter av att arbeta med digitala resurser 
tillsammans med barnen. Jag hade en roll som sammankallande och till viss 
del ledare av mötena, men de deltagande pedagogerna bidrog även till stor del 
med innehåll. På dessa möten fick också de pedagoger som inte arbetat så 
mycket med digitala resurser i barngruppen, i detta fall pekplattor, möjlighet 
att undersöka, öva och lära sig mer om hur de kan användas. Mötena med 
pedagogerna skedde under en termin och cirka en gång per månad. 

Trådlös skärminspelning 
I delstudie 1 och 2 användes skärminspelning av pekplattornas skärm, för att 
på ett så mångfacetterat sätt som möjligt kunna reflektera de många olika 
kommunikationssätt som används av barnen såväl som i applikationerna i 
pekplattan, i linje med de socialsemiotiska utgångspunkterna i analysen. 

Fördelarna med att ha en skärminspelning är bland annat att en närmare 
analys av barnens interaktion med pekplattan såväl som med varandra är 
möjlig. I andra studier där andra digitala resurser använts, är skärminspelning 
en relativt vanligt förekommande metod (se t.ex. Kjällander, 2011). Falloon 
(2019) diskuterar trådlös skärminspelning av pekplattor sker i klassrum, för 
att läraren ska se vad som sker på skärmen. Dock har denna metod inte använts 
för materialinsamling, utan diskuteras bara teoretiskt av Falloon (2019). 
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Trådlös inspelning av pekplattors skärm har, enligt min vetskap, inte använts 
i utbildnings- och interaktionsstudier tidigare. Det kan bero på att det var en 
något invecklad metod under tiden för den sammanlagda materialinsamlingen 
(2014-2018), då den enda tekniska lösningen att göra en trådlös 
skärminspelning med hjälp av en applikation samt en trådlös uppkoppling till 
en laptop14, något som i detalj beskrivs i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b). 

I transkriptionsprocessen placerades filmerna av barnens interaktion sida 
vid sida med inspelningen av skärmen. 

 
Figur 2: Exempel på transkription med skärminspelning (Petersen, 2015b). 

 
Detta möjliggjorde en nära och detaljerad analys av både barnens interaktion 
med varandra och pedagogerna och interaktionen med pekplattan. 
Transkriptionerna presenteras i ett serietidningsformat där olika 
kommunikationsformer behålls så mycket som möjligt från 
originalinspelningarna. Exempelvis behålls färgen från både 
videoinspelningarna och skärminspelningen, med utgångspunkt i att även 
färger är betydelsefulla delar för att göra en analys utifrån en socialsemiotisk 
utgångspunkt. 

Fokusgrupper 
För att inkludera förskolepedagogers erfarenheter och uppfattningar, 
genomfördes också fokusgrupper med förskollärare och barnskötare. 
Pedagogers uppfattningar och erfarenheter av att arbeta med pekplattor kan 
sägas ha stor betydelse för vilka förutsättningar som skapas i den pedagogiska 
verksamheten. Det blev därför viktigt att få med denna aspekt, för att skapa 
en bredare bild av vilka villkor, möjligheter och hinder för delaktighet som 

                                                        
14 Under 2019 har en ny funktion tillkommit i den variant av pekplattor som användes i de 
deltagande förskolorna (iPad), vilket nu gör det möjlighet att göra en skärminspelning lokalt på 
pekplattan. Vid tiden för materialinsamling fanns denna funktion dock inte tillgänglig. 
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skapas i användandet av pekplattor, med dess olika funktioner och 
applikationer, i förskolan i flerspråkiga områden. 
Delstudie 4 har genomförts i en större kommun i utkanten av en större svensk 
stad. Området innefattar en mångfald av språkliga såväl som sociala 
bakgrunder och kan ses som heterogent och mångkulturellt. Som bakgrund för 
materialinsamlingen ligger det projekt som beskrivs i licentiatuppsatsen 
(Petersen, 2015b); en videoetnografisk studie om hur digitala resurser kan 
användas för att skapa aktiviteter på minoritetsspråket finska. Denna studie 
utvecklades och växte med tiden och började inkludera fler språk såväl som 
fler barn och pedagoger. Samtidigt berättade och visade pedagogerna i 
informella samtal och i möten med andra pedagoger hur de uppfattade att de 
med hjälp av de digitala resurserna nu kunde skapa många fler tillfällen för 
barnen att delta i flerspråkiga aktiviteter. Dessutom vittnade många om att 
barnen upplevt det som mycket positivt när de fått möta sina språk i förskolan, 
såväl som att barn blivit intresserade och nyfikna på andra, nya språk. Detta 
handlade alltså om informell kommunikation, som skedde efter den första 
studiens insamling av empiriskt material genomförts, men även till viss del 
mellan videoinspelningarna.  

För att kunna undersöka det som pedagogerna berättade efter och mellan 
de videoobservationer som genomfördes i första studien och för att kunna 
bredda materialinsamlingen för att även få med pedagogers synvinkel, deras 
uppfattningar och erfarenheter, valde jag att i denna studie genomföra 
fokusgrupper. I linje med epistemologiska och ontologiska antaganden 
kopplade till en socialsemiotisk teoribildning, har jag funnit det viktigt att 
kunna spegla pedagogernas multimodala kommunikation med varandra runt 
och med pekplattan, varför jag genomfört ett försök till multimodala 
fokusgrupper vilket beskrivs och diskuteras vidare i följande avsnitt. 

Multimodala fokusgrupper 
För att undersöka de deltagande pedagogernas uppfattningar och erfarenheter 
om hur digitala resurser kan användas för att skapa flerspråkiga aktiviteter i 
förskolans miljö har fokusgrupper använts som metod. Vid tre tillfällen 
träffades fem pedagoger som deltagit i projektet och det insamlade materialet 
består av cirka 4 timmars film, samt digitalt material inspelat från pekplattor. 
Pedagogerna bestod av både förskollärare och barnskötare, för att ge en så 
mångfacetterad bild av erfarenheter som möjligt. De fem deltagarna utgjorde 
cirka en tredjedel av alla pedagoger som deltagit i det föregående 
forskningsprojekt som redogörs för i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b). 

Fokusgrupper kan förstås på flera sätt, till exempel som ett sätt att 
iscensätta en intervju i grupp eller en konversation mellan deltagare i en grupp, 
med ett specifikt innehåll eller en särskild fråga i centrum (Bryman, 2012). På 
många sätt kan fokusgrupper ses som ett socialt forum där det är deltagarnas 
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interaktion i grupp och kollektiva meningsskapande kring ett valt område som 
är i centrum; ett slags ”social enactments” (Halkier, 2010a, s. 71). 
Traditionellt sett ligger fokus i materialinsamling och analys i fokusgrupper 
på det verbala samtalet mellan deltagarna (Bryman, 2012; Halkier, 2010b), 
men eftersom kommunikation och meningsskapande i denna studie ses som 
något som sker i en mängd olika former, kanske i synnerhet när det gäller 
kommunikation om och med digitala resurser såsom pekplattor, som i sig 
bygger på en mängd olika teckensystem (Kress, 1997; Selander & Kress, 
2010), har jag gjort ett försök till en multimodal form av fokusgrupper i denna 
studie.  

Deltagarna fick i uppmaning att ta med sig pekplattorna med de olika 
applikationerna de använder i sina respektive förskolegrupper. Pekplattorna 
användes sedan som ”prompts” (Kress, 1997) eller ett slags igångsättare både 
för att starta en diskussion, men också för att få deltagarna att minnas hur de 
arbetar i barngruppen med dessa resurser. Pekplattornas närvaro kan också ses 
som ett hjälpmedel för kommunikation mellan de deltagande pedagogerna och 
mellan deltagarna och fokusgruppsledaren, som i detta fall var jag som 
forskare. För att kunna analysera pedagogernas olika former av 
kommunikation har jag valt video och inte bara ljudinspelning under 
fokusgruppen, samt till viss del inspelning av digitala resurser. I transkription 
och analys har också vikt lagts vid multimodal kommunikation, bortom 
verbalt tal och exempelvis blickar, pekningar, nickningar och andra gester har 
tagits i beaktande, samt vilka applikationer som används och avses av 
deltagarna. 

I egenskap av fokusgruppsledare tog jag rollen som moderator och 
introducerade några frågor eller diskussionsförslag, men sedan var det 
deltagarnas kommunikation som tillsammans skapade innehållet. De ämnen 
som introducerades av mig var flerspråkiga aktiviteter, hur de digitala 
resurserna användes för att skapa flerspråkiga aktiviteter, möjligheter och 
svårigheter. 

Analys av applikationer 
En analys av de använda applikationerna har också ingått i delstudierna, där 
affordance, inramning och translanguaging används som analytiska begrepp. 
Analysen av de respektive applikationerna är en del av underlaget för att 
kunna svara på forskningsfrågorna. Applikationernas affordance ses som 
något som uppstår i användningen, men att det också finns vissa möjligheter 
och begränsningar kopplade till just utformningen (jfr Gibson, 1979; Selander 
& Kress, 2010). För att kunna svara på frågor om vilka villkor, möjligheter 
och hinder för delaktighet som skapas i användandet av pekplattor, med dess 
olika funktioner och applikationer, i förskolan i flerspråkiga områden, blir det 
då viktigt att införliva en analys av själva applikationerna i analysen som 
helhet. Även för att ha möjlighet att svara på frågorna kring hur barns 
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delaktighet kommer till uttryck i användningen av pekplattor i förskolan, vilka 
literacypraktiker som kommer till uttryck samt på vilket sätt digitala resurser 
får betydelse för barns delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden, behöver 
applikationerna som använts analyseras, i linje med den tolkning som görs av 
en socialsemiotisk teoribildning (Kress, 1997; Selander & Kress, 2010). 

Analysen av applikationerna har hela tiden skett i användningen av dem, 
antingen barns användande av applikationerna på förskolorna, eller 
pedagogernas användande av dem i de multimodala fokusgrupperna. En 
pekplatta med samma applikationer som användes i de olika delstudierna har 
också funnits som stöd för att kunna genomföra analyserna och gå tillbaka för 
att kunna se vissa funktioner i de olika applikationerna. I själva analysen har 
serietranskriptioner av applikationer använts, i likhet med transkriptionen av 
videoobservationer och fokusgrupper. Begreppen inramning, affordance och 
translanguaging har använts som analytiska begrepp tillsammans med mer 
grundläggande antaganden inom en socialsemiotisk teoribildning (Kress, 
1997; Selander & Kress, 2010) såsom teckensystem, tecken och symboler. 
Betydelsen av de visuella elementen, i kombination med ljud, rörelse och 
färgsättning genomsyrar analysen, i linje med Kress & van Leeuwen (2006) 
och Kress (2003) idéer om en socialsemiotisk analys av multimodala resurser 
såsom bilder och digitala medier. 

Forskarroll 
Eftersom detta avhandlingsarbete innefattar olika delstudier, 
materialinsamlingar och metoder skiljer sig forskarrollen sig åt mellan de 
olika delstudierna. I videoobservationerna har rollen varit deltagande 
observation (se t.ex. Heath & Hindmarsh, 2002) och videoinspelningarna har 
skett med hjälp av en handhållen kamera. Samtidigt har rollen som forskare 
varit mer aktiv i delstudie 2, 3 och 4 än som kanske är vanligt i konventionella 
videoobservationer eller videoetnografiska undersökningar (jfr t.ex. Heath & 
Hindmarsh, 2002). Genom att vara delaktig, tillsammans med pedagoger, i 
utvecklingen och innehållet i de utvecklingsprojekt som utgjorde de 
deltagande forskningsavdelningarna, är forskarrollen inte av karaktären 
utomstående observatör, snarare en del i designen av projekten. När 
materialinsamling sedan skett har dock rollen varit mer observerande (för en 
utökad diskussion om forskarrollen i videoobservation, se Petersen, 2015b). 

Även inför fokusgrupperna har forskarrollen varit mer aktivt medskapande, 
tillsammans med de deltagande pedagogerna, men under själva 
fokusgruppssamtalen har mer rollen av en moderator antagits, som 
fokusgruppsledare, där några innehåll introduceras, men där den största delen 
av kommunikationen sker mellan deltagarna (Bryman, 2012; Halkier, 2010b). 
I de fall deltagarna kom alltför långt från innehållet, lades mindre 
modereringsfrågor in, men till stor del skedde ett öppet samtal (Halkier, 
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2010b). Dock kan deltagarna påverkas av både frågor och förväntningar i 
relation till fokusgruppsledaren (jfr Halkier, 2010b). Eftersom själva 
metodansatsen bygger på att deltagarna skapar en slags mening i grupp och 
att fokusgrupperna är en form av socialt samspel, ses detta dock inte som ett 
avgörande problem (Halkier, 2010b). Snarare lyfts de erfarenheter och 
uppfattningar som fokuseras av deltagarna i grupp (Bryman, 2012). Samtidigt 
finns dock en risk att deltagarna bara säger det de vill att forskningsledaren 
vill höra (jfr Halkier, 2010b). För att minimera risken för detta har mycket 
fokus lagts på att skapa förutsättningslösa möten med öppna frågor och tydlig 
information om att det är de deltagande pedagogernas egna erfarenheter och 
uppfattningar som är i fokus, oavsett vad dessa är.  
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Metoddiskussion 
 
Denna avhandlings empiri bygger på material där barn och pedagoger är 
deltagare. För att kunna ta hänsyn till så många av de yngre barnens såväl som 
pedagogernas olika kommunikationssätt som möjligt, har videoobservationer 
särskilt valts som metod. I denna avhandling ses det som avgörande att ha 
möjlighet att ta i akt barnens rörelser, pekningar, blickar, manipulerande av 
objekt på pekplattans skärm m.m., för att kunna svara på forskningsfrågorna. 

Videoobservationerna av barnens dokumenterande med hjälp av pekplattan 
(delstudie 3) består av cirka 5 timmar videomaterial, insamlad under en heldag 
från morgon till eftermiddag då barnen hämtas. Dock har studien pågått under 
längre tid och barn och pedagoger har använt detta arbetssätt under cirka tre 
månader. Trots den förhållandevis korta materialinsamlingstiden, finns det 
goda möjligheter att undersöka hur barn använder pekplattor för att 
dokumentera sin lärprocess, eftersom videoobservationen ger ett rikt material 
för många analyser, samt en stor mängd deltagande barn. Genom att materialet 
blivit analyserat på ett sätt där deltagarnas många olika former av 
kommunikation ses som betydelsefulla, blir varje del av barnens och 
pedagogernas kommunikation en brunn att ösa ur och en komplex bas för 
vidare analys och diskussion.  

De digitala resursernas funktioner är ju också en del i detta och det är 
ytterligare en aspekt som gör det insamlade materialet rikt och användbart. 
Det insamlade materialet i fokusgrupperna ger även det många möjligheter till 
en djup analys, även om det består av ett mindre antal timmar och deltagare. 
Vidare ses specifikt fokusgrupperna som ett sätt att undersöka just dessa 
pedagogers meningsskapande kring användandet av digitala resurser, vilket 
gör att det räcker med ett mindre antal deltagare. När det gäller möjligheten 
att kunna producera generaliserbara resultat eller dra generella slutsatser så 
finns förstås en gräns för hur applicerbara resultaten skulle kunna vara i en 
annan kontext, i likhet med en mängd forskning inom en kvalitativ tradition 
(se t.ex. Heath & Hindmarsh, 2002). Men trots dessa avgränsningar betyder 
inte det att resultaten och slutsatserna i denna avhandling skulle vara mindre 
giltiga eller användbara (Heath & Hindmarsh, 2002). Resultaten kan snarare 
ses som knutna till ett sammanhang, något som i sin tur ger en närhet till 
deltagarna och bidrar till en autenticitet (jfr Heath & Hindmarsh, 2002). 

Trådlös skärminspelning, som användes och visade sig vara fruktbart i 
delstudie 1 och 2 (Petersen, 2015b), gick inte att genomföra i delstudie 3 på 
ett sätt så att den vardagliga verksamheten inte stördes. Detta på grund av ett 
trådlöst nätverk behöver upprättas och i delstudie 3 var deltagarna till stor del 
ute i skogen eller på gården fungerade inte det lokala nätverket. Det hade 
behövts ett externt nätverk, exempelvis en egen mobiltelefon, och eftersom 
det bedömdes vara för tidskrävande och av den anledningen störa den tänkta 
verksamheten, gjordes valet att inte försöka upprätta detta nätverk. Detta 
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resulterade alltså i att det inte gjordes någon skärminspelning. Dessutom 
skulle den bärbara datorn behövas tas med och hållas öppen, vilket skulle 
försvåra genomförandet av videoinspelningarna, som skedde genom en 
handhållen kamera. Eftersom det i tiden för materialinsamling inte gick att 
genomföra flera skärminspelningar samtidigt, gjordes också valet att inte 
genomföra dessa i fokusgrupperna där samtliga deltagare hade med sig egna 
pekplattor, även om det hade varit önskvärt. Ett svagt trådlöst nätverk i lokalen 
där fokusgrupperna genomfördes gjorde att det inte gick att genomföra 
skärminspelningstekniken. Försök gjordes att skapa ett lokalt nätverk, men det 
var inte stabilt nog för att upprätthålla kontakt mellan pekplattan och laptopen 
som användes (för en mer detaljerad beskrivning av skärminspelning, se 
Petersen, 2015b). Detta löstes i fokusgrupperna med att en särskild inspelning 
gjordes med videokameran, med fokus på pekplattan, samt att deltagarna 
ibland fick visa skärmen mot den stationära videokameran. I senare 
programuppdateringar, finns numera möjlighet att lokalt spela in skärmen, 
vilket hade varit mycket användbart, men det var alltså inte tekniskt möjligt 
vid tiden för materialinsamlingen. 

Som i all analys, påverkas den av metodval och vissa saker fokuseras 
medan andra väljs bort (se t.ex. Heath & Hindmarsh, 2001; Mondada, 2007). 
På samma sätt har frånvaron av skärminspelningar påverkat vilken analys som 
blir möjlig. Att så som i delstudie 1 och 2 (Petersen, 2015b) tydligt kunna se 
allt som sker på pekplattans skärm, och kunna lägga inspelningen av skärmen 
bredvid inspelningen av barnens interaktion för vidare analys, är något som 
hade varit önskvärt även i delstudie 3 och 4 (för en mer detaljerad beskrivning 
av skärminspelning av pekplattor, se Petersen, 2015b). Samtidigt möjliggör 
den flexibla videoinspelningen med hjälp av en handhållen kamera i delstudie 
3 en detaljerad spegling av barnens interaktion som i sig ligger till grund för 
en mängd möjliga analyser. I delstudie 4 är deltagarna mer verbala, eftersom 
de är (vuxna) pedagoger och av den anledningen blir det möjligtvis inte fullt 
lika viktigt att kunna se skärmarnas innehåll. Dessutom var det möjligt att 
genomföra en särskild inspelning av pekplattans skärm med hjälp av 
videokameran (se resultatkapitel). I och med formen för undersökningen, blev 
det heller inte lika känsligt att be deltagarna att visa för kameran vilka 
applikationer de refererade till. Vinsterna av skärminspelningsmetoden 
inkluderas trots detta även i denna avhandlings sammanfattande diskussion, 
där resultaten från delstudie 1 och 2 (Petersen, 2015b) inkluderas. 

Etiska överväganden 
I följande avsnitt diskuteras etiska ställningstaganden och hur de etiska 
riktlinjerna följts (Vetenskapsrådet, 2017) i förhållande till deltagande barn 
och pedagoger. En diskussion förs också om de särskilda utmaningar som 
följer i studier där yngre barn deltar och observeras med hjälp av exempelvis 
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videoinspelning. I avhandlingsarbetet har bland annat videoobservationer av 
förskolebarn genomförts och deras användning av digitala resurser och på 
flera sätt finns utmaningar i de etiska ställningstaganden som omgärdar studier 
där barn är deltagare. 

I samtliga delstudier har de riktlinjer som finns kring god forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017) följts och största möjliga insats har gjorts för att se 
till att all medverkan skett frivilligt och med full vetskap att deltagandet när 
som helst kan avbrytas. På vilket sätt detta gått till beskrivs närmare i följande 
avsnitt.  

Alla vårdnadshavare till barn, samt de deltagande pedagogerna, har 
informerats både skriftligt och muntligt och gett skriftligt samtycke. 
Information har också getts kring att det insamlade materialet, i form av 
videofilm, foto och digitalt material, förvaras säkert, inlåst och utom räckhåll 
för obehöriga. Vidare har information getts om att alla bilder eller filmer 
avidentifieras innan de används i forskningsresultat eller på konferenser. Rent 
praktiskt har flygplansläge använts när inget internet behövdes på 
pekplattorna i förskolorna. Ingen moln-delning av bilder har skett och inga 
bilddelnings-applikationer har använts inom ramen för studier av pedagogisk 
dokumentation. Detta för att skydda deltagarnas integritet inom ramen för 
forskningsprojektet, men också för att skapa en diskussion om detta ute på de 
deltagande förskolorna, i deras fortsatta arbete med pedagogisk 
dokumentation. 

Dataskyddsförordningen (GDPR, 2018) berörs också i och med att de 
insamlade tillstånden från föräldrar innehåller namn. De videoobservationer 
som spelats in i samband med materialinsamling kan också förstås som 
personuppgifter, då det handlar om ljud och bild. Samtycke för insamlande, 
men också för hur dessa förvaras inlåst och utan åtkomst för utomstående, 
finns dokumenterat. Dessa personuppgifter har varit nödvändiga att samla in 
och dokumentera, för att säkerställa att de grundläggande forskningsetiska 
reglerna följs (Vetenskapsrådet, 2017); det har alltså inte handlat om att spara 
personuppgifter som inte längre behövs (GDPR, 2018). Enbart nödvändiga 
personuppgifter i form av föräldrars underskrift har samlats in, inte 
personnummer eller annan information om barnen. Eftersom de nödvändiga 
personuppgifterna, såväl som de insamlade videoobservationerna förvaras 
inlåsta i kassaskåp och inga andra personuppgifter finns eftersom en kodning 
av alla namn skett direkt och kodnyckeln förstörts, har 
Dataskyddsförordningen (GDPR, 2018) följts till min största förmåga, för att 
skydda deltagarnas integritet. 

Studiens övergripande syfte relaterar till barns uttryck för delaktighet i 
förskolor i flerspråkiga områden. Det handlar alltså om barn med en mängd 
olika erfarenheter och kompetenser, där många är flerspråkiga, men det har 
inte riktats särskilt fokus på en individuell nivå vem som har vilka särskilda 
språkliga erfarenheter. Det har således varit fokus på barnen i grupp, inte på 
individuella barn. 
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När det gäller de deltagande pedagogerna i fokusgrupperna gavs både muntlig 
och skriftlig information om frivilligt deltagande, möjlighet att avbryta när de 
vill samt att materialet förvaras säkert och att alla deltagare anonymiseras. 
Deltagarna fick själva anmäla intresse, efter den muntliga och skriftliga 
informationen och skriva under en blankett för deltagande, se bilaga 2. Varje 
tillfälle för fokusgrupperna genomfördes också med en inledande kort 
återkoppling av informationen samt en muntlig förfrågan om frivilligt 
deltagande. En tydlig muntlig information gavs när kameran sattes på, så att 
alla deltagare skulle vara helt medvetna om när inspelningen började och 
slutade. 

Förutom de mer formella riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017), gjordes 
också ansträngningar att skapa en så avspänd miljö som möjligt. Detta gjordes 
genom att alla deltagare småpratade innan det egentliga materialinsamlandet 
började och kameran sattes på. Möbleringen skapades som en ring, så att alla 
deltagare kunde se varandra, men även kameran, allt för att skapa en avspänd 
samtalsstämning. Trots att en fokusgrupp ändå kan uppfattas som en 
konstruerad situation av deltagarna (jfr Bryman, 2012), gjordes alltså mycket 
för att skapa en så otvungen situation som möjligt. 

Formella och informella möten 
För att föräldrar och pedagoger skulle kunna göra ett väl övervägt och 
välinformerat beslut att ge sitt medgivande eller inte, anordnades 
informationsmöten, där nästan alla föräldrar och pedagoger var närvarande. 
Här presenterades både studiens syfte och de riktlinjer kring forskning som 
följs under materialinsamlingen och efter. Föräldrar och pedagoger fick här 
ställa frågor, både i grupp och personligen efter mötena, så att alla skulle ha 
en möjlighet att göra ett informerat beslut att vara med, eller välja att inte vara 
med i forskningsprojektet.  

Det gavs också möjlighet till ytterligare personliga möten, där besök 
skedde vid ett flertal tillfällen i förskolorna vid både lämning och hämtning. 
Detta för att föräldrarna skulle få en chans att träffas vid flera, mer informella 
tillfällen för att ställa frågor om forskningsprojektet eller materialinsamlingen. 
I dessa samtal kunde föräldrar ställa ytterligare frågor om exakt hur 
videoinspelningarna skulle gå till, vad det skulle användas till och vad som 
hände om de valde att deras barn inte skulle vara med. Dessa informella möten 
blev också ett forum att få informera föräldrar ytterligare att medverkan är helt 
frivillig och att det när som helst går att avbryta. Dessutom blev det en 
möjlighet att lyfta frågor gällande barnens egna medgivande, eftersom de 
såklart var med vid hämtning och lämning. På så sätt gavs också ytterligare en 
möjlighet att skapa kontakt med de deltagande barnen. Stor vikt lades ned på 
att de deltagande barnen fått möjlighet att fritt medverka eller inte, vilket jag 
diskuterar i följande avsnitt. 
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Särskilda etiska dilemman 

Hur kan de yngsta barnen ge sitt medgivande? 
I de delar av materialinsamlingen där barn är deltagare, har jag lagt särskilt 
fokus på att försöka säkerställa att barnen kan ge medgivande såväl som ha 
möjlighet att avbryta medverkan när som helst. Eftersom det handlar om yngre 
barn har jag lagt vikt vid att vara uppmärksam på de många olika sätt barn kan 
kommunicera både ett medgivande, men också en ovilja att bli observerad, 
något som påbörjades en diskussion om redan i licentiatuppsatsen (Petersen, 
2015b). Här handlar det mycket om att vara lyhörd som forskare, men också 
att jag använder mig av min bakgrund som förskollärare för att skapa en trygg 
miljö och en kontakt med de deltagande barnen. Detta för att skapa 
förutsättningar för att barnen ska kunna känna att de när som helst kan visa 
om de inte vill vara med. Genom att vara lyhörd för många olika former för 
kommunikation, t.ex. kroppsspråk, kan jag tolka när barnen vänder sig bort, 
eller på andra sätt signalerar att de inte vill delta i videoinspelningen, förutom 
att självklart lyssna in verbala signaler. 

För skapa förutsättningar för den trygga miljön, har jag besökt de 
deltagande barngrupperna vid upprepade tillfällen och de har också fått 
bekanta sig med kameran. Innan varje session har jag också deltagit i miljön 
ett tag och frågat alla verbalt om de fortfarande vill vara med samt om det är 
ok att jag filmar. Jag har också visat tydligt hur och när jag sätter på kameran, 
samt hur kameran fungerar.  

Valet att använda en handhållen kamera för att lättare kunna följa barnen i 
rörelse, samt få med pekplattans skärm, är inte enbart en metodologisk fråga. 
Det blir även ett forskningsetiskt val, för att göra inspelningen så transparent 
som möjligt, men också för att göra så lite inverkan på barnens vardagliga 
miljö som möjligt. Hvit Lindstrand (2015) beskriver i sin studie om barns 
användande av en whiteboard, att de först använt en tripod med videokameran 
på, men när barnen både varit nyfikna, men också blyga inför den, hade de 
bytt till en handhållen videokamera. Detta kan kopplas till en lyhördhet som 
behövs som forskare när videoinspelningar med små barn används som metod, 
för att uppfylla de etiska riktlinjerna om samtycke. Samtidigt skulle det kunna 
invändas att en fast kamera kanske blir mer ”glömd” av barnen, men frågan är 
om det är det som är intentionen. Istället kan argumenteras för en ökad 
transparens i forskningsprocessen gentemot barnen, att inspelningen sker 
öppet, med en tydlig avsändare.  

Jag har också noga tänkt igenom, innan insamlingen av empiriskt material 
började, vilka eventuella etiska dilemman som skulle kunna uppstå. Om 
exempelvis ett barn som inte gett sitt medgivande, eller där föräldrarna inte 
gett sitt medgivande, ändå råkar vara i närheten när videoinspelningen pågår, 
har jag valt att stänga av kameran. Jag har också förberett för vilka händelser 
som skulle kunna göra att jag måste avsluta en session och gripa in som 
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pedagog och vuxen. Exempel på detta kan vara om det förekommer en 
allvarlig konflikt mellan barn där någon riskerar att bli kränkt, eller självklart 
om våld riskeras mellan barn. Detta var inte något som sedan hände, så jag 
behövde aldrig gripa in, men jag var beredd om det skulle behövas. I min 
uppfattning, behöver sådana förberedelser göras utifrån etiska 
ställningstaganden i forskning med små barn, eftersom det kan uppstå 
komplexa situationer snabbt. Då finns ett behov att som vuxen vara beredd 
och inte stå och tveka mellan vilka konsekvenser det får att ingripa/inte ingripa 
för insamlingen av empiriskt material. Barnens trygghet måste alltid gå före 
här, i min mening. Med det sagt, betyder det inte att materialinsamling bara 
skett när alla barn är glada och sams, eftersom videoobservationerna vill 
spegla vardagliga aktiviteter såsom de kan ske i förskolans miljö. 

När barnen vill forska – en etikdiskussion 
I samband med videoobservationerna som genomfördes, iakttogs alltså de 
etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017), vilket finns mer utförligt beskrivet 
i etikavsnittets början. Som en naturlig del av att jag som forskare på många 
olika sätt såg till att barnen fick möjlighet att frivilligt delta i 
forskningsprojektet och bli observerade, fick barnen om de ville också komma 
bakom kameran. Genom att inledningsvis visa barnen hur videokameran 
fungerade, skapade jag förhoppningsvis bättre förutsättningar för att barnen 
kunde göra ett välinformerat samtyckesbeslut. I likhet med många andra 
videoobservations-studier, hände det att barn var nyfikna på videokameran 
och vad jag höll på med. I följande excerpt ställer sig Bianca med mig bakom 
videokameran; 

 
Barnens och pedagogernas namn är fingerade. Pratbubblorna är färgkodade 
enligt följande; 

Röd pratbubbla: Bianca 
Grå pratbubbla: Pedagogen Magnus 
Orange pratbubbla: Patrik 
Turkos pratbubbla: Forskaren Petra (jag) 
Taggig pratbubbla indikerar att personen befinner sig bakom kameran 
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Figur 3: När barnen vill forska – etiska ställningstaganden 

När Bianca ställer sig upp och börjar visa att hon vill gå bakom forsknings-
videokameran och ”ta kort”, invänder först pedagogen och försöker få henna 
att sätta sig ner igen. I detta läge väljer jag att följa barnets önskan om att få 
ställa sig bakom kameran och titta och bjuder in henne till detta. Jag ville ändå 
fortsätta min videoobservation, så jag bad henne att inte röra själva kameran, 
men hon fick stå bakom med mig och titta igenom displayen på det som 
filmades. Bianca uppmärksammar det hon ser genom videokameran; först det 
som visas på pekplattans skärm, sedan att hon ser sina kamrater.  

Hon reflekterar också över att hon inte kan se hela pedagogens ansikte och 
det är en intressant iakttagelse i relation till de metodologiska val jag som 
forskare hela tiden gör i användandet av en handhållen kamera. I detta fall har 
jag valt att vinkla kameran så att jag får syn på mer av barnens interaktion och 
då har en del av pedagogens huvud, eller hans öga så som Bianca 
uppmärksammar, hamnat utanför bild. Förutom att detta kan kopplas till en 
diskussion om metodologiska val, vilket görs i mer utförlig form i övriga delar 
av metodavsnittet, blir denna episod ett exempel på hur jag som forskare kan 
se att barnen, i detta fall Bianca, har den rörelsefriheten att ställa sig upp och 
visa sin önskan att ställa sig bakom kameran. Det blir på så sätt en möjlighet 
att se att barnen faktiskt vågar visa vad de vill eller inte vill, i relation till 
videoobservationsprocessen.  

Vidare illustrerar också detta exempel hur Bianca inte bara undersöker 
själva kameran, utan också vad det är som spelas in; vad som är i bild. Det blir 
en slags metareflektion i förhållande till denna studies intresse för just barns 
egna dokumenterande; trots att barnen är dem som i projektet dokumenterar 
sin egen process med hjälp av pekplattan, är det i forskningsprojektet jag som 
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dokumenterar barnen med hjälp av videokameran. Detta kan ses som ett 
dilemma och det är också därför jag varit öppen med att barnen har möjlighet 
att delta bakom kameran med mig. 

Att undersöka barns delaktighet – en paradox? 
Det kan ses som etiskt problematiskt, eller ett slags paradox, att 
överhuvudtaget uttala sig om barns delaktighet när jag som forskare och vuxen 
kan sägas utöva ett slags makt över barnen när jag forskar (jfr t.ex. Heath & 
Hindmarsh, 2001). Samtidigt kan det ses som viktigt att beforska just frågor 
om barns delaktighet i förskolor i flerspråkiga områden och att se till att barn 
också är deltagare i denna typ av forskning. I linje med Vetenskapsrådet 
(2017) menar jag att det är av vikt att se till att barn också är den del i den 
forskning som sedan ligger till grund för beslut som berör dem; det är alltså 
barnen som är ”stakeholders” och då menar jag att de också ska ha en 
möjlighet att vara med som informanter. Det finns annars en risk att deras 
röster eller erfarenheter inte tas i beaktning (även om det utifrån de 
ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som tas i denna studie inte 
förutsätter att det är en opartisk ”sanning” som förmedlas, utan snarare ser 
forskningsprocessen som ett gemensamt meningsskapande och en process). 

Det går också att diskutera etiska frågor kring att jag som innehavare av 
vad som kan förstås som agency som vuxen/högutbildad/doktorand/lärare och 
talare av majoritetsspråket svenska. Samtidigt kan detta sägas ligga i sakens 
natur, i skrivandet av en doktorsavhandling. Sammantaget i delstudierna görs 
dock försök att adressera de problem som kan ses i en utbildningsverksamhet 
som till stor del domineras av ett verbalt majoritetsspråk (jfr Kress, 1997; 
García, 2009) och också ett försök till att lyfta barnens perspektiv, även om 
det inte nödvändigtvis går att anta ett barnperspektiv (jfr Dahlberg, 2002). Det 
handlar alltså inte om att föra någons talan, utan att lyfta frågor och former av 
interaktion och kommunikation som kanske inte lyfts så mycket tidigare, och 
på så sätt kunna få utökad förståelse för hur barn kan uttrycka delaktighet i 
förskolan i flerspråkiga områden, när pekplattor används. Detta koppas i 
denna avhandling till ett större perspektiv på etiska ställningstaganden.  

Vidare kan diskuteras det ansvar som befaller på en forskare som i sin roll 
inte bara är en observatör, utan i linje med mer design-orienterade studiers 
metodologi också är med och designar de förutsättningar som finns för 
aktiviteterna som tar plats inom ramen för forskningsprojektet (Iversen & 
Jónsdóttir, 2018). I delstudierna har ju jag som forskare varit med och utformat 
de fortbildningsmöten för pedagoger, som föregick materialinsamlingen, 
något som beskrivs mer utförligt samt diskuteras i licentiatuppsatsen 
(Petersen, 2015b) samt i metoddiskussionen. 

När det gäller den särskilda metod som används i delstudie 1 och 2 
(Petersen, 2015b) där en trådlös inspelning av pekplattans skärm gör, kan detta 
också diskuteras i relation till etiska frågor. Samtidigt som 
skärminspelningarna visat sig vara mycket värdefulla för att få syn på just 
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barns uttryck för delaktighet, kan etiska problem uppstå om inspelningar av 
barnens skärmar sker utan att barnen känner till det, eller på ett dolt sätt (jfr 
Falloon, 2019). I föreliggande studie har dock deltagarna i studien informerats 
om när skärminspelning skett, och det har skett helt öppet, så att deltagarna 
sett själva laptopen med inspelningen som visas i realtid på skärmen. 
Deltagarna har också fått möjlighet att se på inspelningen efter den gjorts. På 
så sätt har stor vikt lagts på att även denna materialinsamling skett på ett för 
deltagarna transparent sätt (jfr Falloon, 2019). 

Det går även att diskutera etiska frågor i denna studie i relation till vad som 
skulle kunna ses som en överdrift att få in fler av barnens språk i förskolans 
vardagliga miljö, när det kan finnas områden där barn inte får chansen till att 
utveckla svenska, vilket kan sägas leda till utanförskap o minskad delaktighet. 
Som nämnts tidigare, ses utifrån de teoretiska perspektiv som används på 
kommunikation och språk, dock ingen motsättning mellan språken i sig. Med 
det sagt, ser jag det som viktigt att understryka att min studie inte förespråkar 
att barnen inte ska lära sig svenska och detta är något som hela tiden 
diskuterats i de forskningsprojekt där språk varit en faktor (delstudie 2 och 4). 

Möjligheter och problem – en avvägning 
I detta etikavsnitt har de formella etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017) 
diskuterats i relation till de särskilda utmaningar som finns när yngre barn och 
pedagoger är deltagare och när videoobservationer används som metod. Så 
som beskrivs i vetenskapsrådets riktlinjer för forskning (2017) behöver en 
avvägning göras mellan samhällets behov samt de vinster forskningen kan 
bidra med, med de risker detta kan medföra för deltagarna. Det kan sägas vara 
en balansakt mellan deltagarnas, i detta fall barnens och pedagogernas, 
integritet och den nya kunskap som denna avhandling kan bidra till. Det 
faktum att barn faktiskt är deltagare ger också möjlighet att bidra till en bild 
av barnens erfarenheter och förutsättningar, även om det kan diskuteras 
huruvida forskare kan ”göra någons röst hörd”, beroende av vilka ontologiska 
och epistemologiska utgångspunkter som används (jfr Bridges, 2001). Även i 
utgångspunkten av deltagare som medskapare av forskningsresultat, finns 
också risken för ett slags ”dubbelt filter” i och med att forskaren lägger in sina 
tolkningar i analysprocessen. Detta gör det ännu svårare att måla upp en bild 
där barnen faktiskt syns eller hörs, i de fall forskningsmetoder med barn som 
deltagare väljs bort. Det avvägande som innebär att ändå använda sig av 
videoobservationer med barn som deltagare, kan alltså i denna avhandling 
förhoppningsvis bidra till ny kunskap om barns uttryck för delaktighet. 

I sin tur kan också denna kunskap förhoppningsvis komma barnen till gagn 
i form av användbara forskningsresultat. I det långa loppet kan ett 
applicerande av resultaten i förskolorna med hjälp av olika former för 
samhällskontakt kanske ge förbättrade förutsättningar för barnen att uttrycka 
delaktighet i förskolan på olika sätt. I ett mer holistiskt synsätt på vad etiska 
ställningstaganden kan handla om, görs i denna avhandling ett försök att lyfta 
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fram en utökad förståelse av vad olika etiska ställningstaganden kan betyda 
under hela forskningsprocessen, d.v.s. bortom de formella kraven kring etiska 
ställningstaganden (Vetenskapsrådet, 2017). Här blir metodologiska val såväl 
som teoretiska utgångspunkter delar i de etiska ställningstaganden som 
påverkar vem som blir hörd eller sedd och på vilket sätt. I och med skärpta 
regler kring datahantering och personuppgifter, vilket är välbehövligt i 
relation till deltagares integritet, behövs också lyftas att det kan finnas en risk 
att problematiska metoder och deltagare väljs bort. Då blir dock frågan vad 
som händer om barn t.ex. inte i lika stor utsträckning är deltagare i 
forskningsprojekt om utbildning, utan lärares och pedagogers erfarenheter och 
handlingar är i centrum. På samma sätt riskerar kunskap om barns och 
pedagogernas icke-verbala kommunikation att gås miste om, om 
videoobservationer väljs bort till förmån för mindre etiskt problematiska 
metoder. De etiska ställningstaganden som diskuterats här, handlar alltså om 
en medvetenhet i hur de val som uppstår i forskningsprocessen påverkar 
möjligheten för olika fenomen, röster eller resultat att synliggöras, vilket i sin 
helhet kan förstås som relaterade till etik. Att urval är viktigt är inget nytt (se 
t.ex. Scott & Usher, 2011), men att inkludera exempelvis minoritetsgrupper är 
inte särskilt diskuterat i relation till etiska ställningstaganden, åtminstone inte 
i en svensk kontext. Här ses även inkluderandet och illustrerandet av andra 
former för kommunikation bortom ett verbalt majoritetsspråk, som kopplat till 
etiska ställningstaganden som en helhet, både när det gäller barn som har 
andra verbal-språkliga kompetenser och barn som kommunicerar på andra 
sätt. 

När det gäller delstudie 3 som undersöker barns dokumentationsprocesser 
och egna dokumenterande, finns ytterligare en komplexitet i fråga om etiska 
ställningstaganden; trots att barnen är de som i projektet dokumenterar sin 
egenprocess med hjälp av pekplattan, är det i forskningsprojektet inte barnen 
som dokumenterar med hjälp av videokameran. Detta kan ses som ett dilemma 
och det är också därför det funnits en öppenhet med att barnen har möjlighet 
att delta bakom kameran. Trots detta har barnen inte varit involvera i en 
formell roll som materialinsamlare, även om ”material-insamling” ses som en 
slags subjektiv process. I likhet med Lindgren (2012) ses även en risk i att 
dokumenterandet blir ett slags maktutövande som utförs av vuxna, på barn. I 
relation till detta kan balansen mellan värdet av den nya kunskap som bildas, 
med den eventuella risk som finns för deltagarnas integritet (Vetenskapsrådet, 
2017) diskuteras och i detta fall är ju utgångspunkten just att undersöka 
möjligheter för barnens egna dokumenterande, vilket i sin tur kan kopplas till 
en mer holistisk syn på etiska ställningstaganden genom hela 
forskningsprocessen som illustrerats i detta avsnitt. 
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Analysprocessen och användningen av analytiska 
begrepp 
Det insamlande materialet har analyserats med hjälp av de analytiska 
begreppen agency, affordance, literacy, erkännande, translanguaging, intresse 
och inramning. Hur dessa begrepp använts beskrivs närmare i följande avsnitt.  

Redan innan insamlingen av empiriskt material, i valet av 
forskningsområde, val av metoder och val av deltagare har jag som forskare 
använt min förförståelse, men samtidigt har denna förförståelse förändrats och 
påverkats av vad jag sett och uppfattat på vägen, till exempel under tiden för 
mitt materialinsamlande (jfr Emerson, Fretz & Shaw, 1995; Heath & 
Hindmarsh, 2002). För att ge ett konkret exempel, har jag haft idéer till 
forskningsfrågor redan innan studien designades, som i sin tur kan grundas i 
mina egna erfarenheter som förskollärare att arbeta tillsammans med barn med 
digitala resurser, i flerspråkiga förskolor. När jag sedan var ute och samlade 
in material, började dessa frågeställningar förändras. Några nya 
intresseområden dök upp, i samband med att jag såg nya saker i vad som kan 
ses som ett slags tidig analys; den som görs redan under tiden för 
materialinsamlingen ”bakom kameran” (jfr Mondada, 2007). 

Med utgångspunkt i ett socialsemiotiskt teoretiskt ramverk (Kress, 1997; 
Selander & Kress, 2010), förutsätts materialinsamlingen inte reflektera någon 
objektiv verklighet så som den ”är”. Snarare ses videoinspelningen som ett 
slags första analys (i likhet med exempelvis Barad, 2007 i Aarsand & 
Forsberg, 2010). Ordet insamling används i denna studie inte i betydelsen att 
det finns en objektiv sanning att ”samla in”. Istället ses det som en subjektiv 
process, där ett teoretiskt ramverk och vissa forskningsfrågor ramar in ett visst 
empiriskt material med hjälp av bl.a. videoinspelningar. 

När materialet sedan bearbetats, omformades ytterligare fokus och frågor 
och samtidigt har jag använt min teoretiska förförståelse i en socialsemiotisk 
tradition när jag valt ut vilka begrepp som används i kategoriseringsprocessen. 
Samtidigt påverkar materialet i sin tur, eller snarare deltagarnas interaktion 
såväl som pekplattans egenskaper och utformning, vilka begrepp som kan 
tänkas bli användbara i en analys, för att svara på de forskningsfrågor som 
alltså framstått i denna process. 

Analysarbete i delstudie 1 och 2 
I delstudie 1 och 2 (Petersen, 2015b), gjordes först en övergripande 
transkription med hjälp av ett excelark. Efter denna första övergripande analys 
användes begreppen agency (Corsaro, 2000; Martin & Evaldsson, 2012), 
mode15 (Kress, 1997; Kress, 2003; Selander & Kress, 2010), design (Kress, 
1997; Selander & Kress, 2010), affordance (Gibson, 1979; Kress, 2003; 
                                                        
15 I licentiatuppsatsen användes engelskans mode (Kress, 1997), men i denna avhandling 
används svenskans teckensystem synonymt med detta begrepp. 
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Selander & Kress, 2010), synaesthesia (Kress, 1997; 2003) och funktionalitet 
(Kress, 2003) i analysen. För en mer detaljerad beskrivning av analytiska steg, 
se Petersen (2015b). 

Analysarbete i delstudie 3 - Videoobservation 
Först gjordes en första övergripande grovtranskription och analys där de 
använda resurserna och modes16, eller teckensystem, kategoriserades, i ett 
excelark17; 

 
Figur 4: Exempel excelark. 

I denna del av analysprocessen kodades vilka digitala resurser barnen 
använde, vilka applikationer samt av vem. Vilka teckensystem som användes 
i kommunikationen samt med vem skrevs också in i excelarket, exempelvis 
om barnen använde verbala kommunikationsformer eller kroppsliga, såsom 
pekningar, tryckningar eller swipningar på skärmen. 

I nästa steg användes de begynnande forskningsfrågorna gällande barns 
möjlighet att uttrycka delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden, för att gå 
vidare med materialet. Nu började också de analytiska begreppen formas, både 
utifrån innehållet i det empiriska materialet och utifrån de valda teoretiska 
ramarna. Genom att använda de analytiska begreppen agency, affordance, 
inramning och intresse analyserades materialet vidare med fokus på just barns 
olika uttryck för delaktighet. Nu valdes också representativa exempel ut för 
en närmare och mer detaljerad transkription i serie-stil, vilket förklaras 
närmare i avsnittet transkriberingsprocessen. 

                                                        
16 I den första övergripande analysen användes engelskans mode (Kress, 1997), vilket senare 
översattes till det svenska teckensystem och används synonymt med detta begrepp. 
17 I likhet med de analytiska stegen i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) 
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Inramning (Kress & van Leeuwen, 2006) användes som analytiskt begrepp 
när barnen sätter saker eller innehåll i fokus, och samtidigt lämnar andra saker 
utanför inramningen, eller utanför fokus. Detta förstås på olika sätt i materialet 
från delstudien. Dels ses barnens riktande av pekplattan mot särskilda motiv, 
när de använder kamera-applikationen i dokumentationsprocessen, som en 
slags inramning, där de väljer innehåll utifrån intresse (Kress, 2003). 
Samtidigt förstås detta som att de också väljer bort vad som inte blir intressant, 
d.v.s. det som hamnar utanför ramen (Kress, 2003). Dels förstås inramning 
också ske på pekplattans skärm och i hur barnen använder olika element i 
designen av pekplattans applikationer, exempelvis galleriet, eller bildvisaren. 
Konkret sett ses alltså i denna studie barnens val av innehåll när de 
fotograferar ett visst innehåll utifrån eget intresse, som en slags inramning. 

Det analytiska begreppet intresse användes i analysen alltså för att 
analysera barnens handlande som drivet av just deras intresse (Bezemer & 
Kress, 2016; Kress, 2003). När barnen väljer motiv när de dokumenterar med 
hjälp av pekplattans kamerafunktion, ses det på så vis inte godtyckligt eller 
slumpartat (jfr Kress, 2003). Snarare förstås barnens val av innehåll, såväl som 
när de trycker på ett visst objekt på pekplattans skärm, som intressestyrt och 
en aktiv handling av barnen. I analysen förstås detta som att beroende av vad 
barnen visade intresse för när de var ute i skogen och undersökte 
omgivningen, valde de också motiv att dokumentera. När barnen exempelvis 
bytte fokus från att dokumentera myror, till att ta bilder på varandras fötter så 
ses det som ursprunget ur barnens intresse, som i sin tur är ursprunget ur 
barnens sociala och kulturella erfarenheter såväl som sin position i gruppen 
och verksamheten (Bezemer & Kress, 2016). Barnen förstås alltså välja att 
dokumentera det som är meningsfullt för dem, vilket undersöks i 
resultatkapitlet. 

Att barns val av innehåll och design är intressestyrt, kopplas också till barns 
möjlighet att uttrycka delaktighet i förskolan. Som analytiskt begrepp används 
agency som ett övergripande begrepp när barnen exempelvis själva väljer 
vilket innehåll eller motiv en bild ska ha och när de själva styr 
dokumentationsprocessen. När barnen riktar pekplattan mot ett motiv och tar 
en bild, ses det alltså som intressestyrt och ett uttryck för barnen att uttrycka 
agency. 

Analytiska steg i analysen av applikationer 
De begrepp som har använts i analysen av applikationerna i delstudie 3 är 
affordance, inramning, intresse och agency och applikationerna har hela tiden 
analyserats i relation till hur deltagarna använder dem. De affordances som 
uppstår i användningen av applikationerna sätts sedan i relation till på vilket 
sätt deltagarna får möjlighet att rama in ett innehåll, välja utifrån intresse och 
uttrycka agency på olika sätt. I analysen av vilka affordances som 
framkommer i användningen av applikationerna används också 
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grundläggande begrepp i det teoretiska ramverket och vikt läggs på att 
analysera vilka teckensystem som används. 

Analysarbete i delstudie 4 – Multimodala fokusgrupper 
I en första övergripande genomgång av det insamlade materialet gjordes en 
första grovtranskription, med hjälp av Atlas18, ett videotranskriptionsprogram. 
Detta för att få en överblick över materialet men också för att lätt hitta olika 
delar i materialet. I nästa steg gjordes en analys av vilka teman som framstod 
när deltagarna kommunicerade och detta sammanställdes i Atlas; 

 
Figur 5: Exempel på Atlas-transkript, med övergripande kategoriseringar 

I detta steg markerades vilka frågor eller ämnen som introducerades av mig 
som fokusgruppsledare och hur dessa ämnen sedan behandlades av deltagarna. 
De teman som kom fram i gemensamma formuleringar, både muntligt och 
genom kroppslig kommunikation såsom nickningar, mmm-ljud, blickar mot 
samma pekplatta eller applikation, noterades i Atlas. De teman som framkom 
i denna andra del av analysprocessen var: 

Flerspråkighet i vardagen, då deltagarna pratade om hur de skapade 
flerspråkiga aktiviteter i samband med andra vardagligt återkommande 
aktiviteter i förskolan såsom projekt, sång- eller sagostunder. Även 
applikationer som visades på pekplattorna av deltagarna under 
fokusgrupperna kodas in som denna kategori, om de relateras till att de 
används i dagliga aktiviteter. När deltagarna samtalar om att de flerspråkiga 
aktiviteterna är något som anordnas i hela gruppen, eller i mindre grupper men 

                                                        
18 ATLAS.ti 1.0.51, Scientific Software Development GmbH 
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för alla barn i olika konstellationer, har detta också kodats som flerspråkighet 
i vardagen. 

Föräldrars delaktighet, när de deltagande pedagogerna berättade om sina 
erfarenheter om att föräldrar både kunde informeras om verksamheten på flera 
språk och med hjälp av exempelvis bilder på pekplattan. Det kunde också 
handla om när pedagogerna bad föräldrar om hjälp av exempelvis läsa in en 
saga på ett språk som förekom i barngruppen. 

Svårigheter/hinder, då pedagogerna riktade sin uppmärksamhet mot de 
hinder de uppfattade både när det gällde svårigheten att hitta bra applikationer 
på alla barnens språk, men också när det gällde hur arbetet med flerspråkighet 
och digitala resurser uppfattades av en del föräldrar. Här inkluderas även de 
applikationer deltagarna visar i fokusgruppen. Om en digital resurs användes 
och i så fall vilken applikation, kodades också in, såväl som 
medhåll/avvikande åsikt eller åsikt i verbal kommunikation såsom jaa, mmm, 
eller kroppsliga uttryck såsom nickningar eller huvudskakningar. 

 
Figur 6: Atlas-transkript, tematik 

Nästa steg bestod i att använda de analytiska begreppen agency, erkännande, 
affordance, intresse, inramning och translanguaging (vilka illustreras närmare 
i följande avsnitt) för att gå vidare med en kategorisering av materialet, och 
teman började framträda/formas. Utifrån de teman som pedagogerna uttrycker 
och den tidigare forskning med fokus på barns delaktighet och flerspråkighet 
som jag i min process fördjupat mig i, börjar nu en begynnande 
forskningsfråga ta form. Denna berör vilka villkor, möjligheter och hinder för 
delaktighet som skapas i användandet av pekplattor, med dess olika funktioner 
och applikationer, i förskolan i flerspråkiga områden. 

I temat Flerspråkighet i vardagen användes det analytiska begreppen 
erkännande för att ytterligare analysera materialet. När pedagogerna verbalt 
uttrycker att de tycker att flerspråkighet är en tillgång, att barnen har rätt att 
använda alla sina språk och att de har rätt att känna sig stolta över det, 
analyseras med just begreppet erkännande. När pedagogerna diskuterar att 
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barnen får tillgång till applikationer på flera språk, ses detta också i analysen 
som ett slags multimodalt erkännande (jfr Kress, 1997; Selander & Kress, 
2010); att det finns tillgängligt i förskolans verksamhet och att språken hörs 
och syns på olika sätt i förskolans miljö. Erkännande används också i analysen 
för att belysa när pedagogerna lyfter det barnen visar gentemot varandra. Här 
kan det handla om att de upplever att barnen blir ”experter” som kan visa eller 
berätta på sina olika språk, men också att barnen genom att skapa eget innehåll 
i de digitala resurserna, vilket illustreras när barnen talar in eget verbalt 
innehåll och fotografier i en memory-applikation. En erkännandekultur (jfr 
Selander & Kress, 2010) skapas alltså på ett socialt plan mellan både 
pedagoger, barn och föräldrar, där flerspråkighet erkänns som värdefull 
kunskap i förskolan. 

Translanguaging (García, 2009) användes också som analytiskt begrepp i 
temat Flerspråkighet i vardagen, när pedagogerna lyfte fram sina erfarenheter 
av att de skapat aktiviteter där många av barnens olika språk fick ta plats i den 
vardagliga verksamheten. Det kunde handla om att pedagogerna reflekterar 
kring hur barnen under fruktstunden fick ta reda på frukternas namn på flera 
olika språk, genom att använda en pekboks-applikation. Det kunde också 
handla om att de dagliga sagostunderna genomfördes på flera av barnens olika 
språk, både med färdiga sagoboks-applikationer och med sagor inlästa av 
föräldrar eller pedagoger på andra avdelningar som hade kompetens i barnens 
olika språk. Rent konkret rör begreppet translanguaging i denna studie alltså 
barnens möjligheter att ta del av ett innehåll på flera olika språk, i samband 
med olika aktiviteter som är vanligt förekommande i förskolan, såsom 
fruktstunder, projekt, samlingar, sånger m.m. Det är situerat i gruppen som 
helhet och involverar alla barn, i olika konstellationer. Detta till skillnad från 
en mer traditionell modersmålsundervisning som ofta sker avskilt från resten 
av gruppen och där endast barn som talar ett gemensamt modersmål möts (se 
t.ex. Kjällander, Moinian & Dorls, 2015). 

I relation till translanguaging-begreppet, handlar det också i denna studie 
om att undersöka de affordances som framkommer i användandet av 
pekplattor och specifika applikationer med innehåll på många olika språk. En 
koppling görs till möjligheten att kommunicera på flera språk i förskolan, men 
begreppet kommer också utvidgas till att omfatta även andra uttryckssätt 
vilket illustreras i diskussionsavsnittet. 

I temat Svårigheter/hinder användes begreppen affordance och erkännande 
för att gå vidare med analysen. De särskilda villkor, möjligheter och hinder 
som skapas i användningen av de olika applikationerna skapar också olika 
förutsättningar för flerspråkiga aktiviteter i förskolan. Dessa undersöks 
närmare i analysen av applikationerna som nämns av pedagogerna, men också 
utifrån deras samtal om hur de uppfattar dessa begränsningar eller hinder. I 
resultatavsnittet illustreras exempelvis affordances hos en memory-
applikation där deltagarna kan skapa egna kort med eget inspelat språk och 
hur detta i sin tur kan relateras till begreppet translanguaging. 
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I temat Föräldrars delaktighet användes begreppen agency, affordance och 
erkännande i analysen för att beröra både pedagogernas erfarenheter av hur de 
bjudit in föräldrar att vara en del av verksamheten genom att de hjälper till att 
skapa flerspråkigt material, men också att de digitala resursernas affordances 
möjliggör just det. Genom att pedagogerna själva erkänner föräldrarnas 
flerspråkighet som värdefull kunskap, blir det i analysen också på ett sätt 
kopplat till föräldrars möjlighet till agency i förskolor i flerspråkiga områden. 

Analytiska steg i analysen av applikationer 
I analysen av applikationer i delstudie 4 har begreppen affordance, 
translanguaging och agency använts. På samma sätt som i de tidigare 
delstudierna, har applikationernas affordances hela tiden analyserats i relation 
till hur deltagarna använder dem. Affordances ses på så sätt som något som 
skapas i mötet mellan applikationernas design och hur de används av 
deltagarna. Begreppet translanguaging och affordance används i kombination 
för att kunna analysera vilka innehåll med olika språk som finns, såväl som 
hur deltagarna själva kan skapa språkligt innehåll i olika applikationer. Med 
inspiration från socialsemiotiska analysmodeller av andra resurser såsom 
bilder, reklamposters och digitala gränssnitt på hemsidor (Kress, 2003; Kress 
& van Leeuwen, 2006) har kombinationen och användningen av de olika 
teckensystemen lyfts fram och getts betydelse. Ur materialet valdes sedan 
representativa excerpt ut och detaljtranskriberades i en serietranskription, 
vilket diskuteras vidare i följande avsnitt. 

Transkriberingsprocessen och serieformat 
I linje med en socialsemiotisk förståelse av analysprocessen såväl som 
transkriptionsprocessen som en meningsskapande process och ett slags 
”semiotiskt arbete” (Kress, 2010, i Bezemer & Mavers, 2011) ses i denna 
studie analysprocessen som tätt förbunden med forskaren såväl som med 
forskningsfrågor och syfte. Transkriptionsprocessen blir på så sätt ett slags 
forskardrivet teckenskapande (se t.ex. Bezemer & Mavers, 2011). 

För att kunna besvara forskningsfrågorna, blev det i 
transkriptionsprocessen nödvändigt att försöka inkludera så många 
kommunikationsformer som möjligt (Kress, 1997). De olika funktionerna i 
resurserna blev också viktiga att illustrera, i linje med ett socialsemiotiskt 
teoretiskt ramverk (Kress, 2010, Selander & Kress, 2010). Ett multimodalt 
transkriptionssätt (Bezemer & Mavers, 2011) utgår från förståelsen av att 
transkriptionsprocessen i sig är ett semiotiskt arbete (Kress, 2010, i Bezemer 
& Mavers, 2011). Hela tiden har val gjorts i relation till forskningsfrågorna 
och en inramning av händelserna, ett urval av vad som blir särskilt viktigt samt 
en fokusering av särskilda delar har skett (Bezemer & Mavers, 2011). 
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I föreliggande avhandling har forskningsfrågor riktats till barns uttryck för 
delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden, vilket krävt att barnens och 
pedagogernas interaktion transkriberats i de omgivande miljöerna. De villkor, 
möjligheter och hinder för delaktighet som skapas i användandet av 
pekplattor, med dess olika funktioner och applikationer är också i fokus och 
de specifika affordances som uppstår i användandet har varit del av analysen. 
Därför har det också varit nödvändigt att transkribera deltagarnas pekningar 
på skärmen, såväl som vad som händer på pekplattan. 

Även om transkriptionen redan innebär en transformation och viss mening 
i och med det förändras (jfr Kress, 1997), kan ändå bildliga 
kommunikationsformer sägas vara ett mer detaljerat material som kan spegla 
det insamlande videomaterialet. Denna transformation, eller det bl.a. Heath 
och Hindmarsh (2002) skulle kalla för en början på analys och därför en början 
till subjektiv tolkning, kan dock ses som beroende av en varierande 
transparens (jfr Kress, 1997). I föreliggande studie förstås 
transkriptionsprocessen som beroende av den varierande transparensen i olika 
teckensystem, i relation till varandra. När videomaterial transkriberas till 
bilder i en seriestrip, ses detta som mer transparent och en mindre ”invasiv” 
transformering, än exempelvis en ren texttranskription. Samtidigt ses alltså 
ramen för materialinsamling, transkription och analys som just subjektiva 
processer, i linje med en socialsemiotisk teoribildning (Hodge & Kress, 1988; 
Kress, 1979; Selander & Kress, 2010; van Leeuwen, 2005). 

Med inspiration från flera olika föregångare inom multimodal transkription 
(Bezemer & Mavers, 2011; Ivarsson, 2010; Mondada, 2007) har i denna 
avhandling ett slags serietranskriptioner använts med ambitionen att reflektera 
så många teckensystem som möjligt i både deltagarnas interaktion och 
pekplattans och applikationernas affordances, något som påbörjades redan i 
licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b). De har fått behålla så mycket av 
originalfärgerna som möjligt, efter en avidentifiering som skett i power point, 
genom att lägga på olika lager av filter. Dessa har sedan sparats som nya 
bildfiler, för att säkerställa att ingen kan återskapa bilderna och på så sätt röja 
avidentifieringen. Valet att färgerna så mycket som möjligt behållits och är 
med i transkriberingen, ligger i linje med de teoretiska utgångspunkterna, där 
exempelvis färger ses som betydelsefulla och potentiellt lika viktiga 
teckensystem som exempelvis talat språk (se t.ex. Kress, 1997). 

Att transkribera och analysera applikationer 
För att kunna besvara forskningsfrågorna är det nödvändigt att göra 
transkriptioner av själva applikationerna som används i interaktionen med 
pekplattorna, för att förstå deltagarnas interaktion såväl som de affordances 
som uppstår i användandet av pekplattorna. I transkriptionen av 
applikationerna har så många detaljer som möjligt tagits med, för att en 
detaljerad analys ska bli möjlig. I transkriptionerna av applikationerna blir 
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färg och bilder betydelsefullt att behålla i transkriptionerna, eftersom de 
affordances som framkommer till stor del bygger på dessa teckensystem, i 
kombination med andra kommunikationsformer. Olika ljud, tal och musik har 
transkriberats i pratbubblor på olika sätt, medan färger, bilder och andra 
visuella tecken och teckensystem har transkriberats från videofilm till 
färgbilder i en seriestrip-transkription och en beskrivande ruta finns nederst. 
De snabba klipp, rörelser och samtidiga händelser som ofta förekommer i de 
applikationer som används på förskolorna, är ibland svåra att få med i en 
”platt” transkription (jfr Mondada, 2007; Sousanis, 2015). Trots detta blir 
ändå även en multimodal transkription en förändrad representation (jfr 
Selander & Kress, 2010). 

Ett urval har gjorts (jfr Bezemer & Mavers, 2011) och de applikationer som 
nämns av pedagoger i fokusgruppssamerna samt de applikationer som 
används av barnen i videoobservationerna, har transkriberats. Här blir det 
viktigt att försöka transkribera och redogöra för alla de teckensystem som 
används i applikationerna, såväl som i den sociala interaktionen (Bezemer & 
Mavers, 2011), även om det i praktiken blir mycket svårt, för att inte säga 
omöjligt, att få med allt. 

Med utgångspunkt i socialsemiotisk teori (Jewitt, 2012; Selander & Kress, 
2010) analyseras alltså applikationerna, dess tecken, teckensystem och 
affordances. Genom en detaljerad mikro-analys av vilka möjligheter och 
hinder som framkommer i användningen av applikationernas respektive 
affordances, berörs också vad de får för betydelse för barns möjlighet att 
uttrycka delaktighet i förskolan. Även om det är i interaktionen mellan barn, 
pekplattor och pedagoger som störst fokus ligger, ses ändå varje applikations 
affordances som betydelsebärande, i linje med en socialsemiotisk syn på att 
de resurser som finns tillgängliga är betydelsefulla (Selander & Kress, 2010). 
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Resultat 

Resultaten i de delstudie 1-4 redogörs för i fyra kapitel. Delstudie 1 och 2 
publicerades redan i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b) och resultaten 
redogörs därför i en mer kortfattad form. Denna avhandlings första 
forskningsfråga, ”Vilka villkor, möjligheter och hinder för delaktighet skapar 
användandet av pekplattor, dess olika funktioner och applikationer i förskolan 
i flerspråkiga områden?” besvaras i resultatkapitel 3 och 4. Forskningsfråga 2, 
3 och 4 ställs till det samlade materialet i samtliga delstudier och besvaras i 
diskussionen. 
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Delstudie 1. Barns agency i pekplatteaktiviteter i 
förskolan 
Denna delstudie ingick i licentiatuppsatsen (Petersen, 2015b)19 och utgörs av 
artikeln ”That’s how much I can do!”: Children’s agency in digital tablet 
activities in a Swedish preschool environment (Petersen, 2015a), publicerad i 
Nordic Journal of Digital Literacy, 10 (3), s. 145–169. I detta resultatavsnitt 
beskrivs kortfattat huvudfynden i denna studie. 

Pekplattans affordances och barnens agency 
Resultaten i denna delstudie illustrerar hur de affordances som framkommer 
när barn använder pekplattor, såväl som pedagogernas iscensättning, påverkar 
barnens möjligheter att utöva agency. Ett större antal aktiviteter där pekplattor 
används analyseras, och två exempel har valts ut för att illustrera och diskutera 
hur relationerna ser ut mellan deltagarnas interaktion och pekplattans 
affordances samt hur dessa påverkar barns agency i förskolan. De möjligheter, 
begränsningar och erbjudanden som framkommer i användandet av pekplattor 
i förskolan kan sägas skilja sig från andra digitala resurser, såsom stationära 
eller bärbara datorer. Bärbarheten, den tryckkänsliga skärmen och 
möjligheten att använda pekplattan med fingrar istället för en mus skapar 
andra möjligheter för barn att påverka innehållet såväl som att ta med sig 
plattan till olika miljöer i förskolan. Storleken och formen gör det också 
möjligt för barn att använda pekplattan tillsammans i grupp, utan att någon 
hamnar ”bakom” skärmen. I denna studie använde barnen en mängd olika 
applikationer i många olika situationer. Det var oftast pedagogerna som valde 
vilka applikationer som skulle laddas ned och mestadels var pedagogerna 
också aktiva deltagare i de olika aktiviteterna där pekplattor användes. Två 
olika aktiviteter används för att exemplifiera barnens interaktion med varandra 
och pekplattorna, de affordances som uppkommer samt hur de kan relateras 
till barnens möjlighet att utöva agency. 

Barnen använder en Stop Motion-applikation 
I följande exempel illustreras hur två barn (båda 4 år), här kallade Casper och 
Anton och en pedagog använder en Stop-Motion- applikation för att ta bilder 
av lerskulpturer som de tidigare skapat. 

Barnen använder pekplattans bärbarhet tillsammans med stop-motion-
applikationens affordances (Gibson, 1979; Selander & Kress, 2010) för att 
rikta plattan mot de lerskulpturer de tidigare skapat. Genom att trycka på 
avtryckarknappen tar de flera bilder som hamnar i en fotoström som sedan kan 
bli en stop-motionfilm. 
                                                        
19 Tillstånd att använda bilderna finns och inga upphovsrättsliga hinder finns från Acta 
Upsaliensis där licentiatuppsatsen publicerats. Artikeln är publicerad med Open Access. 



90 

 

 
Figur 7: Stop-Motion-applikationen (publicerad på svenska i licentiatuppsatsen, 
Petersen, 2015b, s. 50; på engelska i Nordic Journal of Digital Literacy, 10 (3), s. 
145–169). 

Först går barnen och pedagogen igenom applikationens funktioner och sedan 
börjar barnen ta bilder på sina lerskulpturer. De provar tillsammans att se på 
den stop-motionfilm som består av de bilder barnen tagit. Läraren skapar en 
iscensättning (Selander & Kress, 2010) där barnen också förväntas att agera 
aktivt (jfr Martin & Evaldsson, 2012). Barnen ses som designers (Selander & 
Kress, 2010) av aktiviteten och använder de egenskaper och möjligheter som 
pekplattan och applikationen ger att skapa innehåll. När barnen skapat en film 
med sina bilder på lerfigurerna, fortsätter barnen att ta bilder, men nu vänder 
sig ett av barnen om och börjar ta bilder på andra saker. Han vänder pekplattan 
mot fönstret och tar bilder på gården utanför där några barn leker, genom att 
trycka på avtryckarknappen i applikationen. Samtidigt försöker pedagogen 
uppmuntra honom att avsluta; 
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Figur 8: Hur vissa affordances kan understödja barns agency (publicerad på 
svenska i licentiatuppsatsen, Petersen, 2015b, s. 51; på engelska i Nordic Journal of 
Digital Literacy, 10 (3), s. 145–169) 
 
Pekplattans bärbarhet gör det möjligt för barnet att rikta den ut genom fönstret 
mot ett innehåll och ett motiv han själv väljer (jfr Kress, 1997). Samtidigt 
försöker pedagogen att få honom att sluta, så att de kan titta på filmen, men 
han står emot, både i kroppsliga uttryck och verbalt. Han fortsätter att ta bilder 
på andra objekt i rummet och säger att han inte kan sluta. När han gör detta, 
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agerar han också som en aktiv designer av aktiviteten (Selander & Kress, 
2010). Samtidigt låter läraren honom fortsätta ta bilder och en slags 
förhandling sker när läraren ber honom, men Casper fortsätter att slutföra sitt 
syfte. När han är klar med sina bilder, trycker han på Play-knappen, utan 
lärarens hjälp. Med en fingertryckning startar han den stop-motionfilm som 
består av bilder han själv valt och tagit. Han utvärderar sin egen kompetens 
genom att uttrycka sig i verbal kommunikation; ”Så mycket, jag kan göra!”, 
såväl som i kroppslig och bildlig kommunikation genom att trycka på själva 
play-knappen som startar igång filmen. Detta är ett exempel på hur 
teckensystemen (Selander & Kress, 2010) är sammanflätade och används 
tillsammans. De är inte isolerade, utan används här tillsammans för att 
kommunicera ett innehåll till de andra deltagarna i denna aktivitet. Casper kan 
också ses använda de resurser som finns till hands (jfr Kress, 1997) för att 
kommunicera ett innehåll han själv valt. 

Detta exempel illustrerar hur vissa affordances kan understödja barns 
möjlighet att uttrycka agency i aktiviteter där pekplattor används. Pedagogen 
har skapat en iscensättning där det blir möjligt för barnen att agera aktivt 
genom att öppna upp för ett gemensamt utforskande av den digitala resursen, 
snarare än att instruera dem. När Casper sen använder pekplattans bärbara 
affordances tillsammans med möjligheterna att själv ta bilder genom att 
använda sina fingrar, avgör han själv vad han ska göra med applikationen och 
vilket innehåll han vill fylla den med. Relationen mellan pekplattans 
affordances och deltagarnas interaktion förstås i denna studie som att ju mer 
funktionella (Kress, 2003) teckensystemen i pekplattan och applikationen är 
för barnen, desto mer möjligheter skapas för barnen att välja vad de vill göra 
med den. De kan då skapa sitt eget innehåll, vilket illustreras i ovanstående 
exempel, och agera som designers (Selander & Kress, 2010). 

I de fall pekplattans och applikationernas affordances inte blir funktionella 
för barnen, blir barnens möjligheter att utöva agency istället hindrade. Barnen 
försöker då istället fundera ut hur de ska använda den, vilket illustreras i 
följande exempel. 
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Utforskande av en tågsimulator-applikation 

-Att försöka förstå hur en applikation fungerar 
I detta exempel använder tre barn, här kallade Millie, Naomi och Grace en 
tåg-applikation. De har använt pekplattan tidigare och pedagogen befinner sig 
i rummet bredvid bakom en glasdörr men kommer in då och då för att se hur 
det går. I applikationen rör sig tåg framåt på olika spår och ska flyttas till det 
spår som har samma siffra; 

 

 
Figur 9: Tåg-applikationens funktioner (publicerad på svenska i licentiatuppsatsen, 
Petersen, 2015b, s. 52; på engelska i Nordic Journal of Digital Literacy, 10 (3), s. 
145–169). 

I denna applikation blir skrivet numeriskt språk viktigt för att kunna använda 
den, annars kolliderar tågen och spelomgången avslutas. Hur detta hänger ihop 
är oklart för barnen när de börjar använda applikationen och de inleder med 
att tillsammans utforska hur applikationen fungerar. 
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Figur 10: Hur vissa applikationers affordances kan försvåra barnens agency 
(publicerad på svenska i licentiatuppsatsen, Petersen, 2015b, s. 53; på engelska i 
Nordic Journal of Digital Literacy, 10 (3), s. 145–169). 

 
Millie försöker här reda ut hur de ska använda applikationen och vad det är 
meningen att de ska göra. Tillsammans försöker barnen få tågen att komma 
till ”rätt” spår men lyckas inte. Efter några försök ger de upp, trycker på 
hemknappen för att gå ut ur applikationen och väljer istället en annan 
applikation.  
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Att barnen inte kan påverka applikationen och agera självständigt i denna 
situation, i förhållande till applikationen, ses i denna studie som ett 
försvårande av barnens utövande av agency. De kan inte själva påverka varken 
innehåll eller regler. Fokus hamnar här på hur de ska göra för att använda 
applikationen, snarare än vad de vill göra med den, i jämförelse med exempel 
1. Det numeriska teckensystemet blir viktigt i denna applikation, för att kunna 
lösa dess ”mål”, men blir i detta exempel inte funktionellt för barnen. Barnen 
blir beroende av en pedagogs hjälp och tolkande och trots att pedagogen i detta 
fall fanns synlig genom en glasdörr i rummet bredvid, väljer barnen att inte be 
om hjälp. Istället samarbetar barnen och försöker tillsammans lösa problemet 
genom samtal, att peka på skärmen och prova olika strategier baserad på 
tidigare kunskap. Här blir de affordances som applikationen bygger på inte 
funktionella för barnen och leder också till att barnen har minskade 
möjligheter att utöva agency. 

Funktionalitet påverkar barns agency 
De affordances som uppstår i användandet av pekplattor och olika 
applikationer i förskolan skapar olika möjligheter och hinder för barn att utöva 
agency. När affordances bygger på visuella teckensystem som bilder, färger 
och former blir de mer funktionella för barnen än till exempel skriftspråkliga 
eller numeriska teckensystem, vilket exemplifieras i denna delstudie. När 
resurserna bygger på de teckensystem som blir funktionella för barnen, får 
barnen också större möjligheter att utöva agency. Barnen blir till exempel 
minde beroende av hjälp från en pedagog och kan själva skapa och välja 
innehåll. I exempel 1 kan barnet använda en stop-motion-applikation för att 
skapa en film på egen hand, eftersom dess affordances bygger bland annat på 
visuella teckensystem. 

Samtidigt blir lärarens iscensättning också viktig för att skapa utrymme för 
barnen att utöva agency. Sammantaget gör de affordances som blir 
funktionella för barnen också att det blir möjligt för barnen att fokusera på vad 
de vill göra. På motsvarande sätt kan barns möjlighet att utöva agency hindras 
när resurserna bygger på teckensystem som inte blir funktionella för barnen, 
vilket visas i exempel 2. Barnen fokuserar då på hur de ska använda en 
applikation, istället för att bestämma vad de vill göra med den. Vikten av att 
ta hänsyn till hur deltagarnas interaktion samspelar med digitala resursers 
olika affordances är något som denna studie bidrar till att uppmärksamma. För 
en mer ingående och detaljerad beskrivning och diskussion av resultatet i 
delstudie 1, se Petersen (2015b). 
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Delstudie 2. Pekplattor och minoritetsspråk i förskolan 
Denna delstudie ingick i licentiatuppsatsen (Petersen 2015b)20 och utgörs av 
artikeln ”Beyond borders: Digital tablets as a resource for preschool children’s 
communication in a minority language”, publicerad i Designs for Learning 
(2018) 10 (1), s. 88-99. I detta avsnitt beskrivs huvudfynden kortfattat. 

Fokus för denna delstudie ligger på hur de affordances (Gibson, 1979; 
Selander & Kress, 2010) som skapas i användningen av pekplattor underlättar 
respektive hindrar barns möjligheter att delta i aktiviteter på minoritetsspråk21 
i förskolan. Didaktiska implikationer diskuteras också. Två olika exempel 
representerar ett större material där barn och pedagoger använder pekplattor 
och olika applikationer för att skapa flerspråkiga aktiviteter på 
minoritetsspråket finska. 

Applikationer för att ta reda på ord på barnens minoritetsspråk 
I det första exemplet används en applikation i form av en talande pekbok med 
bilder och talat språk på finska. Deltagarna är ett barn (4 år) som är tvåspråkig 
på finska och svenska och ett barn (4 år) och en pedagog som är enbart 
svenskspråkiga. Barnet som kan finska har inga andra kamrater eller 
pedagoger som kan finska på hennes förskoleavdelning. 

                                                        
20 Tillstånd att använda bilderna finns och inga upphovsrättsliga hinder finns från Acta 
Upsaliensis där licentiatuppsatsen publicerats. Artikeln är publicerad med Open Access. 

21 Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska 
(SFS 2009:600). I den svenska språklagen § 8 slås det fast att “Det allmänna har ett särskilt 
ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken” (SFS 2009:600). 
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Figur 11: Användningen av en ”talande pekbok” med finskt språkinnehåll 
(publicerad på svenska i licentiatuppsatsen, Petersen 2015b, s. 57; på engelska i 
Designs for Learning 10 (1), s. 88-99). 
I detta första exempel använder deltagarna den talande pekboken för att ta reda 
på vad olika färger heter på finska. När deltagarna trycker på en gul bild i 
applikationen säger en röst vad färgen heter på finska. Pedagogen uppmuntrar 
det finsktalande barnet att tala finska och tillsammans använder de pekplattans 
och applikationens affordances för att ta reda på vad olika färger heter på 
finska, trots att pedagogen inte kan finska. Pekplattans pekbara skärm (se t.ex. 
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Bezemer & Kress, 2014) tillsammans med bilder och auditiva teckensystem 
(Selander & Kress, 2010) skapar tillsammans möjligheter att ta reda på vad 
olika färger heter på minoritetsspråket. Till en början är barnet osäkert eller 
vill inte säga vad ”gul” heter på finska, när pedagogen frågar henne. Men när 
applikationens verbala teckensystem kommunicerar på finska så upprepar hon 
keltainen och ler. 

Denna typ av applikationer fanns representerad i olika former i denna 
delstudies sammantagna material och när barnen använde dessa resulterade 
det för det mesta i kortare uttryck på finska, ofta i enstaka ord. Även om det 
handlar om kortare yttranden, skapades nya möjligheter för barn och 
pedagoger att tillsammans utforska språket, utan att pedagogen nödvändigtvis 
behövde behärska minoritetsspråket. Samtidigt använder barnen många andra 
teckensystem i sin kommunikation i dessa aktiviteter och bilder, färger, musik 
som kommuniceras i applikationerna såväl som leenden, pekningar och 
beröring. Denna mångfald av kommunikation kan alltså ses användas när 
barnen deltar i flerspråkiga aktiviteter och kommunicerar på minoritetsspråk. 

De kortare yttringar i form av upprepningar av applikationens verbala 
finska kommunikation ses i denna studie heller inte enbart som ”kopior”, utan 
i linje med den socialsemiotisk teoribildning som nya tecken (Kress, 1997; 
2003). Representationerna ses alltid som nya (Kress, 1997) och i denna studie 
kan även kommunikation i form av enstaka ord vara betydelsefulla, på samma 
sätt som ett leende i ett barns ansikte. 

Skypa, sjunga och röra sig på minoritetsspråket 
I denna delstudies andra exempel, använder barn och pedagoger Skype för att 
kommunicera mellan två olika förskolor. På den ena förskolan går barnen i en 
finsktalande grupp och på den andra är det bara ett barn som är finsktalande. 
I den finsktalande gruppen är två barn, här kallade Greta och Miles 
(tvåspråkiga på finska och svenska), och en pedagog (finskspråkig men med 
goda kunskaper i svenska), här kallad Anja, med i aktiviteten (samtliga 
tvåspråkiga på finska och svenska). På den andra förskolan deltar ett barn, här 
kallad Maria (tvåspråkig på finska och svenska) och en pedagog (som inte kan 
finska), här kallad Birgitta. De har samtalat en stund på svenska med varandra 
när en av pedagogerna föreslår att de ska sjunga ”Broder Jakob” på finska. 
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Figur 12: Barns möjlighet att kommunicera med hjälp av Skype och pekplattans 
affordances (publicerad på svenska i licentiatuppsatsen, Petersen 2015b, s. 55; på 
engelska i Designs for Learning 10 (1), s. 88-99). 

I detta exempel använder deltagarna visuella affordances tillsammans med 
möjligheten att vara online, när de ser varandra på pekplattans skärm. De 
använder också sång för att kommunicera på minoritetsspråket. När de börjar 
prata om att de ska sjunga och sedan börjar sjunga på finska tillsammans, ler 
både Maria och Greta och själva sången kan ses som en prompt (Selander & 
Kress, 2010), eller igångsättare, som får Maria att börja kommunicera på 
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finska. När hon börjar sjunga, använder hon samma teckensystem som de 
andra deltagarna och väljer alltså att använda minoritetsspråket för att 
kommunicera. Barnens sång, tal, leenden och blickar på varandra på 
pekplattans skärm vävs samman på ett sömlöst sätt.  

När pedagogen Anja använder finskt verbal kommunikation och säger 
”Jåå” kommer hon också med en slags informell bedömning som uppmuntrar 
till kommunikation på minoritetsspråket. Det är också ett exempel på hur 
viktig pedagogernas roll och iscensättningen är (jfr Selander & Kress, 2010), 
för att skapa en miljö där det blir möjligt att kommunicera på 
minoritetsspråket. I detta fall har ju Maria inte tidigare haft några kamrater 
eller pedagoger att kommunicera med på finska, men i och med pedagogernas 
iscensättning och pekplattans affordances skapas nu förutsättningar för att 
kommunicera med andra barn och pedagoger på minoritetsspråket. 

När barnen har sjungit klart sången, börjar barnen på den finskspråkiga 
avdelningen bära runt pekplattan och visa Maria runt i förskolans olika rum. 
De riktar pekplattan så att Maria ska kunna se olika saker i rummen. 
Tillsammans bestämmer de att de också måste ses (något som också iscensätts 
i ett senare skede av pedagogerna och resulterar i fredagsdisco på finska). 

Möjligheter och utmaningar 
Resultatens didaktiska implikationer kan diskuteras i relation till att 
pekplattans affordances och applikationer med innehåll på minoritetsspråket 
kan skapa möjligheter för barnen att kommunicera på just minoritetsspråket. 
Samtidigt blir pedagogernas iscensättning avgörande för att dessa aktiviteter 
ska kunna skapas. De enklare applikationerna i form av till exempel talande 
pekböcker resulterade i kortare en-ords-fraser, medan öppnare applikationer 
såsom Skype ledde till längre verbal kommunikation på finska, såväl som 
sång. Några utmaningar som fanns var att uppkopplingen inte alltid fungerade, 
vilket påverkade möjligheten att skypa. Andra svårigheter låg i att 
applikationer på finska var svåra att få tag på, eftersom utbudet av 
applikationer är begränsat till det som står till buds på den svenska versionen 
av handelsplatsen för applikationer. Det går alltså inte att få tillgång till ett 
annat lands plattform för applikationsköp. I detta fall kunde pedagogerna 
alltså inte gå in på Finlands utbud av applikationer. Några applikationer var 
också av tveksam kvalitet, i den mån att verbalt innehåll på minoritetsspråket 
ibland avbröts vilket resulterade i halva ord. 

Sammantaget illustrerar denna delstudie hur de affordances som skapas i 
användandet av pekplattor och applikationer med färdigt eller egenproducerat 
innehåll på minoritetsspråket skapar olika möjligheter för barn att delta i 
flerspråkiga aktiviteter i förskolan. Tillsammans med pedagogernas 
iscensättning blir det möjligt för barn att kommunicera på minoritetsspråket, 
även om de inte har några kamrater eller lärare på samma förskola som kan 
språket, vilket illustreras i exempel 2. Samtidigt finns svårigheter i form av 
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tekniska hinder och svårigheter att på tag på applikationer på 
minoritetsspråket. För en mer ingående diskussion av resultatet i delstudie 2, 
se Petersen (2015b). 
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Delstudie 3. Delaktighet, dokumenterande och pekplattor 
I följande kapitel illustreras hur delaktighet kommer till uttryck i pedagogiska 
dokumentationsprocesser i ett flerspråkigt förskoleområde, när barnen 
använder pekplattor. Barnen har i denna aktivitet fått möjlighet att själva 
dokumentera sin lärprocess under en dag i förskolan. Fokus utgår från 
forskningsfrågan ”Vilka villkor, möjligheter och hinder för delaktighet skapar 
användandet av pekplattor, dess olika funktioner och applikationer i förskolan 
i flerspråkiga områden?”. Barnens olika sätt att uttrycka delaktighet såväl som 
möjligheter och hinder när de använder pekplattan för att själva dokumentera 
diskuteras och som analytiska begrepp används agency, affordance, intresse 
och inramning. 

Bakgrund och kontext 
I den deltagande förskolan har barnen och pedagogerna arbetat med 
pedagogisk dokumentation sedan länge och är relativt vana vid 
dokumentationsprocesser som involverar digitala resurser såsom pekplattor, 
digitalkameror och bärbara datorer. De har också använt pekplattor i 
verksamheten i samband med många olika aktiviteter, men innan tiden för 
materialinsamling hade barnen inte varit dem som höll i 
dokumentationsverktygen, i detta fall pekplattan. De deltagande pedagogerna 
hade fått fortbildning i form av workshops som anordnades av kommunen och 
där jag som forskare också deltog.  

Innan dagen för materialinsamlingen hade barnen varit på flera besök i 
skogen och barnen hade visat intresse för myrorna och den myrstack som de 
funnit där22. Dagen för materialinsamlingen hade pedagogerna, tillsammans 
med mig, diskuterat att barnen skulle få ta med sig pekplattan ut i skogen och 
dokumentera, genom att använda kameran i plattan. Barnen delades upp i två 
grupper och varje grupp hade var sin pekplatta, den pekplatta de brukande ha 
tillgång till. Barnen fick sedan turas om att använda plattan för att fotografera 
och en pedagog var hela tiden nära.  

Pekplattans affordance och barnens uttryck för delaktighet 

–Villkor, möjligheter och hinder 
 
I detta avsnitt illustreras hur barnen i den deltagande förskolegruppen själva 
håller använder pekplattor för att dokumentera sin vistelse i skogen. Till en 
början fotograferar barnen myror som klättrar på en trädstam, något som 
initieras och uppmuntras av pedagogen. 

  

                                                        
22 Enligt uppgift från pedagogerna. 
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Barnens och pedagogernas namn är fingerade. Underst i varje bild finns en 
beskrivning av rörelser. Pratbubblorna är färgkodade enligt följande; 

Vit pratbubbla: Frank 
Grå pratbubbla: Pedagogen Magnus 
Grön pratbubbla: Ali 
Blå pratbubbla: Camilla 

 

 
Figur 13: Barnen dokumenterar i skogen med hjälp av pekplattan. 

 
Frank använder fotoapplikationen och riktar pekplattan mot trädstammen där 
myrorna befinner sig. Pekplattans bärbarhet tillsammans med de affordances 
(Gibson, 1979; Kress, 1997) som uppstår i användningen 
kameraapplikationen, gör det möjligt för honom att ta fotografier, men också 
att titta på myran eller trädstammen genom pekplattans lins. När Frank 
försöker se myrorna på skärmen, verkar det dock svårt att få syn på dem. Han 
tar ner pekplattan och tittar direkt på stammen istället och då ser han myrorna. 
I startläget är fotoapplikationen inte förstorande eller inzoomande, en 
affordance som i detta sammanhang gör att myrorna framstår som mindre eller 
otydligare på skärmen än på trädstammen. Denna affordance kan försvåra för 
Frank att faktiskt välja innehåll, en aspekt som i denna avhandling relateras 
till agency. När Frank riktar pekplattan bort från trädet, har han inte tagit 
någon bild och således följer heller inte någon bild av myran med. Han frågar 
med verbalt majoritetsspråk efter ”myris”, men ser ingen, eftersom 
pekplattans skärm nu bara visar bakgrunden, alltså marken. Han får verbal 
återkoppling från pedagogen, som också tittar mot pekplattans skärm. 
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När Frank återigen får syn på myrorna, riktar han pekplattan mot dem, men 
tar ingen bild, utan suckar. Dock har hans kamrater börjat rikta sin 
uppmärksamhet mot myrorna också och tittar både dit och ger verbal 
återkoppling. På så sätt kan de affordances som uppstår i användandet av 
pekplattan här också ses som en möjlighet att skapa en gemensam förståelse 
för vad som är i centrum av en aktivitet. Med pekplattans skärm skapar Frank 
en inramning (Kress & van Leeuwen, 2006), även om han inte lyckades ta 
något fotografi av myrorna. 

Applikationens affordances när det gäller designen av avtryckarknappen 
kan också relateras till barnens möjlighet att uttrycka agency, om det är så att 
Frank har svårt att trycka på knappen. Dock har han i andra situationer lyckats 
trycka på knappen, så i detta fall är det mer troligt att det är de affordances 
som rör förstoring och förminskning, eller sämre bildåtergivning i kamera-
applikationen som skapar sämre förutsättningar att se bildmotivet. I sin helhet 
skulle just denna affordance i kamera-applikationen kunna ses som 
försvårande för barnen att uttrycka agency, eftersom det blir svårare att se det 
utvalda motivet. Samtidigt kan pekplattans bärbara affordance och 
bildåtergivningen i applikationen ses som bidragande i Franks möjligheter att 
rikta uppmärksamhet på ett särskilt innehåll. I denna fas kan också barnens 
användande av de affordances som uppstår i användandet av pekplattan för att 
själva dokumentera ses som ett experimenterande och utforskande av hur 
kameran egentligen fungerar, för att själva skapa sig en förståelse för hur de 
kan använda den. 

Det finns några olika parallella innehåll som kan förstås och till en början 
fokuserar barnen på olika spår. Det ena är själva foto-funktionen i plattan och 
hur de ska trycka på knappen medan de håller i plattan. Det andra är hur de 
ska vinkla plattan för att fotografera det de vill. Det tredje är att hitta de myror 
som de skulle fotografera, samt hur dessa skulle synas på fotografiet. Det 
fjärde är vems tur det är att hålla i plattan och vem som skulle fotografera. Här 
blir det också tydligt att pedagogen skapar en bakgrund där fokus ligger på att 
hitta myrorna som barnen tidigare uppmärksammat, som en del i den 
didaktiska designen för aktiviteten. Genom att fråga om de kan hitta myrorna, 
hjälper pedagogen till att rikta uppmärksamheten mot just ett 
naturvetenskapligt upptäckande och också tillbakasyftande mot att det var just 
myrorna som barnen uppmärksammat vid de tidigare utflykterna till skogen. 
Barnen riktar också plattan mot myrorna och fotograferar. Det som sen händer 
är att barnens fokus skiftar från det (delvis) förutbestämda innehållet, myror, 
till något som kanske inte var lika planerat. 
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Barnens inramning av innehåll 
 

 

 
Figur 14: Barnen ramar in ett innehåll utifrån intresse. 

 
I det som kan förstås som ett utforskande av hur pekplattan och 
kameraapplikationen fungerar, vänder nu Frank på plattan och tittar på 
baksidan. Samtidigt har Bianca kommit fram och riktar uppmärksamhet mot 
plattan. Många saker sker samtidigt, men Frank fortsätter med att vinkla 
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pekplattan nedåt mot marken. Här kan det vara pekplattans tyngd och form 
som utgör en affordance som gör att det som syns i bild i foto-applikationen 
blir barnens fötter. Det kan också vara så att Frank vinklar plattan mot fötterna. 
Detta kan alltså förstås som en inramning av innehåll, där det är barnet som 
väljer innehåll (Kress & van Leeuwen, 2006). I samspel med pekplattans och 
applikationens affordances får barnet möjligheter att välja och producera ett 
nytt innehåll. Här handlar det om att Frank riktar pekplattan mot sina 
kamraters fötter och tar en bild. Denna bild blir uppmärksammad av 
kamraterna, som både tittar på pekplattans skärm och ger verbal återkoppling. 
Det kan alltså förstås som att Frank väljer att fokusera på sina kamrater och 
deras fötter. Genom att använda sig av de korporala och visuella teckensystem 
som ingår i pekplattans och applikationens design (den runda tryckknappen 
samt bärbarheten och möjligheten att se bilden) blir hans intresse representerat 
som en bild i pekplattans fotobibliotek. 

När Frank tar bilder med ett särskilt motiv kan det alltså ses som skapandet 
av en visuell representation av hans intresse (Kress, 1997; 2003; Kress & van 
Leeuwen, 2006). Frank riktar plattan mot Camillas och Alis fötter och tar ett 
foto och genom inramningen som skapas med plattans affordances i form av 
en fysisk ram och applikationens affordance att ”fånga” bilden, kan alltså 
Franks intresse visualiseras. Här kan intresset handla om att utforska och 
skapa mening tillsammans, med pekplattan som redskap. Det kan också tolkas 
som att kamraterna, här representerade av kamraternas fötter, blir viktigare för 
Frank, än det mer naturvetenskapliga innehållet som uppmuntrades av 
pedagogen. Vidare får Frank ett kroppsligt och verbalt erkännande (Selander 
& Kress, 2010) för sitt intresse genom att de andra barnen pekar mot bilden 
och säger ”Det är Ali!” och ”Och Camillas fot!”. Detta sätt att skapa en 
gemensam plattform för förståelse, som går bortom verbal kommunikation, 
ses i denna studie som en form för barnen att uttrycka agency, genom att de 
både kan rikta och välja ett innehåll, men också får möjlighet att kommunicera 
detta innehåll till kamrater och pedagoger. På så sätt kan detta förstås som att 
barnen möjlighet att få ett erkännande, eller bli en del i en social delaktighet 
(Melin, 2013). 

När barnen riktar pekplattan mot det motiv de utifrån intresse valt, kan detta 
alltså förstås som ett slags inramning av innehållet (jfr Kress & van Leeuwen, 
2006). På olika nivåer ramas dels det visuella innehållet in, dels det 
intressestyrda innehållet. Pekplattans ram blir en avgränsning på olika sätt. 
Den kontrasterande färgen mot bakgrunden (Kress & van Leeuwen, 2006), 
men även formen och bredden av pekplattans ram kan ses som betydelsefull 
för att fungera som inramning av ett visuellt innehåll. 
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Figur 15: Pekplattans fysiska ram används för inramning av ett innehåll. 

 
Möjligheten att vända plattan och rikta den mot ett innehåll som representerar 
barnens intresse fungerar som nästa nivå. Innehållet som ramas in på skärmen 
lyfts alltså fram som centralt eller i fokus (Kress & van Leeuwen, 2006). När 
barnen riktar pekplattan mot ett särskilt motiv, kan detta alltså förstås som att 
de lyfter fram något i förgrunden, medan andra saker hamnar i bakgrunden (jfr 
Kress & van Leeuwen 2006). 

På samma sätt kan olika nivåer av inramning ses dels i det konkreta, d.v.s. 
det som är synligt som en tvådimensionell bild på plattans skärm, dels det som 
inramas i en större mening. Med detta menas ett innehåll som senare kan tas 
fram, användas och visas för andra. Här blir även tidsdimensionen relevant, 
eftersom det innehåll som förstås skapats av barnen utifrån deras intresse 
också finns att tillgå senare, i andra aktiviteter på förskolan. Här kan 
inramningen förstås som en mer komplext uppbyggd avgränsning men också 
som ett sätt för barnen att lyfta fram och visualisera det innehåll de valt utifrån 
sitt eget intresse. Detta kan ske både gentemot sig själva, sina kamrater, 
pedagoger och föräldrar, vilket illustreras i kommande avsnitt. Den inramning 
som barnen gör, kan alltså ses som ett uttryck för agency och det förstås som 
ett uttryck för barnets intresse (Kress, 2003; Kress & van Leeuwen, 2006) och 
inte bara som ett godtyckligt innehåll. 

När barnen också riktar sin uppmärksamhet mot något annat än det som 
kanske var tänkt från början, visar barnen också att de kan välja vilket innehåll 
denna aktivitet kan komma att få utifrån sitt eget intresse (Kress, 1997; 2012). 
Vidare kan barnens val av innehåll också förstås som ett val av vad som blir 
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dokumenterat, alltså vilket innehåll som väljs ut som värt att dokumentera (jfr 
Emilson & Pramling Samuelsson, 2012; Folkman, 2017). Istället för att det är 
en vuxen pedagog som håller i dokumentationsverktyget, som tidigare också 
varit ett annan digital resurs, nämligen digitalkameran (Magnusson, 2017) är 
det barnen som väljer vad fokus riktas på (jfr Lindgren & Sparrman, 2003). I 
likhet med barnen som använder digitalkameror i Magnussons (2017) studie, 
kan det förstås att barnen ges en slags visuell röst, eller ett visuellt sätt att 
uttrycka agency. Till skillnad från det dokumenterande som sker av vuxna och 
som riskerar bli ett slags maktutövande som Lindgren och Sparrman (2003) 
diskuterar, är det här barnen som själva håller i dokumentationsverktygen och 
driver processen. 

Barnen kan alltså ses som att de använder de affordances som uppstår i 
användningen av pekplattan för att själv välja innehåll och producera 
dokumentation, som i sin tur senare kan användas för reflektion och återbesök 
(jfr Lenz Taguchi, 2013); men också för ett direkt skapande av en 
representation för sitt intresse eller för sitt lärande (Selander & Kress, 2010). 
Varför fokus hamnar just på fötterna är inte möjligt att säga, utifrån en 
socialsemiotisk teoribildning. Här ligger snarare barnens kommunikation, 
transformationer och representationer i fokus (Hodge & Kress, 1988; Kress, 
1997; Selander & Kress, 2010; van Leeuwen, 2005). Av den anledningen blir 
det inte av intresse vad barnet tänker, utan vad barnet gör och visar i sina olika 
sätt att kommunicera. Det blir därför inte heller möjligt eller intressant att göra 
anspråk på att veta varför barnet väljer ett visst innehåll, bara att barnet gör 
det och vilka val barnet gör, genom att undersöka de representationer barnet 
gör. I detta exempel kan barnet förstås välja att dokumentera något annat än 
det läraren fokuserat på: från ett mer naturvetenskapsorienterat intresse för 
myror, till intresse för kamraterna och deras fötter. Genom att se vad barnet 
riktar pekplattan mot, samt vad barnet väljer att avbilda, kan andra personer, 
andra barn, pedagoger, föräldrar och även jag som forskare se de 
representationer som barnet skapat, utifrån de val han gjort och de resurser 
som funnits tillhands (jfr Kress, 1997). 

Genom att använda kamera-applikationens affordances finns nu också de 
bilder som barnen tagit i skogen tillgängliga på pekplattan och går att ta fram 
och reflektera kring på förskolan, vilket illustreras i följande avsnitt. 

Återbesök och reflektion  

-Med hjälp av pekplattans temporalobundna affordances 
 
När barnen kommit hem från skogen äter de lunch och vilar. När de kommer 
upp från vilan får de använda pekplattan för att titta på de bilder de själva tagit 
under förmiddagen. Det är pedagogen som iscensätter aktiviteten, men det är 
barnen som själva får bläddra och välja mellan bilderna i fotogalleri-
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applikationen. Barnen kommer in i rummet, tittar på pekplattan och går direkt 
fram till den och sätter sig runt omkring i en ring på en matta på golvet. Det 
är alltså flera barn som går fram till och använder pekplattan samtidigt. Barnen 
sträcker fram sina händer och försöker bläddra bland bilderna samtidigt som 
pedagogen introducerar aktiviteten. 

 
Barnens och pedagogernas namn är fingerade. Underst i varje bild finns en 
beskrivning av rörelser. Pratbubblorna är färgkodade enligt följande; 

Grå pratbubbla: Pedagogen Magnus 
Orange pratbubbla: Patrik 
Blå pratbubbla: Camilla 
Röd pratbubbla: Bianca 
Vit pratbubbla: Frank 
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Figur 16: Barnen återbesöker förmiddagens aktivitet. 
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Genom de temporalobundna affordances som uppstår i användandet av 
pekplattan blir det möjligt för barnen att återbesöka och reflektera kring 
bilderna som de tagit på förmiddagen. De finns tillgängliga i applikationen 
fotogalleri och barnen kan oavsett tidpunkt som bilderna togs, återbesöka 
aktiviteten. Barnen använder den tryckkänsliga skärmens affordances för att 
med sina fingrar kunna bläddra bland bilderna och ta fram olika bilder, i vad 
som ses som ett intressestyrt val (Kress, 1997), men också i vad som kan 
förstås som en slags inramning inom fotogalleri-applikationen (jfr Kress & 
van Leeuwen, 2006). Som beskrivits tidigare ses alltså denna inramning som 
ett sätt för barnen att fokusera ett särskilt innehåll, men också ett sätt att 
uttrycka agency, på så sätt att de visualiserar sitt intresse genom den bild de 
ramar in.  

När flera barn samtidigt vill välja, kan dock fotogalleri-applikationens 
affordance av brist på möjlighet att trycka på flera punkter samtidigt (jfr Broda 
et al, 2019) förstås försvåra barnens möjlighet att använda pekplattan 
samtidigt. I denna applikation är multitouch-funktionen designad för att kunna 
förstora och förminska bilder, samt att zooma in och ut. Det som då händer 
om två barn samtidigt vill välja och trycker på olika bilder, är att en bild istället 
förstoras eller förminskas. 
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Figur 17: Barnen väljer bilder, förstorar och förminskar. 
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Designen verkar på så sätt bygga på att det ska vara en person åt gången som 
tittar, väljer och bläddrar i fotogalleri-applikationen. I en förskolekontext 
används ju pekplattorna allra oftast gemensamt (jfr Nilsen, 2018; Petersen, 
2015b), men om applikationernas affordance bara gör det möjligt att beröra 
skärmen på en punkt, kan detta ses som försvårande av samspelet med andra, 
när de används av flera barn samtidigt. I detta exempel kan denna affordance 
ses som en svårighet, vilket illustreras genom att barnen uppmärksammar 
detta verbalt: ”När får jag göra?” och samtidigt med fingrarnas rörelse mot 
skärmen. 

I och med applikationens design, blir det alltså bara möjligt att ta fram en 
bild i taget, samt välja en bild i taget att förstora och förminska. Det blir också 
tydligt när barnen försöker röra skärmen samtidigt; de kan inte få två 
parallella, olika händelser att ske samtidigt, d.v.s. de kan inte välja att ta fram 
två olika fotografier samtidigt. Det blir snarare en diskussion om vilken bild 
som ska väljas, något som liknar Walldén Hillströms (2014) resultat som visar 
hur turtagning har stor betydelse när förskolebarn använder pekplattor i vissa 
sammanhang. Men här skiljer sig också resultaten, eftersom barnen här går 
vidare och går förbi den svårighet det kan innebära att exempelvis vänta på 
sin tur. Istället börjar de undersöka bilderna i sig, mycket med hjälp av att 
pedagogen går in och visar, som en del i det som kan förstås som en didaktisk 
design (Selander & Kress, 2010). 
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Figur 18: Barnen undersöker bilderna i fotoapplikationen och pedagogen visar hur. 

Här framkommer också affordances som handlar om den tryckkänsliga 
skärmen och att beröring och rörelse med fingrarna på ett särskilt sätt 
möjliggör för barnen att förstora och förminska bilderna. När barnen använder 
två fingrar för att förstora en bild, kan detta också förstås som en slags 
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inramning, på det sätt att barnen sätter det innehåll de valt i fokus. Det kan 
också handla om ett experimenterande av förstoringsfunktionen och att se hur 
bilden förändras utifrån hur barnen väljer att röra och beröra skärmen och 
bilderna med fingrarna. Här blir alltså både visuella och kroppsliga former för 
kommunikation betydelsefulla för barnen att göra urval, rama in och på så sätt 
fokusera ett innehåll. Att få möjlighet både att välja, men också lyfta fram och 
visa för andra barn och pedagoger, det barnet själv väljer utifrån intresse ses i 
denna studie som ett uttryck för delaktighet. Genom att använda dessa 
affordances, som framkommer i användningen av pekplattan och fotogalleri-
applikationen, blir det alltså möjligt för barnen att visualisera sitt intresse och 
kommunicera detta till andra. 

Pekplattans storlek kan också förstås som de särskilda affordances som 
påverkar barnens möjlighet att uttrycka agency. Å ena sidan är dess relativt 
ringa storlek en förutsättning för bärbarhet och för att barnen exempelvis kan 
lyfta den och rikta mot ett motiv som styrs av barnets intresse, men å andra 
sidan gör denna mindre storlek att skärmen är relativt liten, vilket i sin tur 
eventuellt kan försvåra samarbeta på skärmen, även i de applikationer där det 
finns multitouch. Eftersom det inte går att hamna ”bakom” en skärm, kan 
heller inte något barn utelämnas från att se själva plattan. Dock kan motivet 
på bilder hamna upp- och ned, för de barn som sitter mitt emot. I excerptet kan 
ses hur barnen hukar sig fram för att se innehållet, samtidigt som pedagogen 
uppmanar att de ska turas om och ta ”en i taget”. Genom att visa med 
kroppsliga former för kommunikation hur barnen kan förstora och förminska 
bilderna, skapar också pedagogen vad som kan förstås som en fortsättning på 
den didaktiska design (Selander & Kress, 2010) som påbörjats redan innan. 
Denna handlar om att barnen ska få använda pekplattan självständigt, men att 
de också får hjälp i hur detta användande kan ske samt i samspelet och 
turtagandet mellan barnen. I vad som kan ses som ett komplext samspel, sker 
dessa saker samtidigt. På samma sätt ses också barns agency som komplex i 
denna studie. Barn både innehar och erbjuds agency, och detta sker i samspel 
med de affordances som skapas i användningen av pekplattorna och dess 
applikationer (jfr Petersen, 2015b). För att ytterligare fördjupa förståelsen av 
dessa affordances följer här en närmare analys av applikationen ”Fotogalleri”, 
som barnen använder i excerptet. 

Applikationen ”Fotogalleri” och affordances som framkommer i 
användningen 
Det som kan förstås som pekplattans affordances är hela tiden beroende av 
hur de används, av vilka, i samband med vilka aktiviteter och var, men i detta 
avsnitt lyfts vissa aspekter av de affordances som kan kopplas just till 
applikationen ”Fotogalleri”. Inom applikationen finns element som kan 
förstås som inramning. I fotogalleriet bildas inramningen i form av 
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kontrasterande färg och avsaknaden av färg (jfr Kress & van Leeuwen, 2006) 
i en design som redan finns i applikationen. Bakgrunden utgörs alltså av en 
enfärgad yta, där de tagna fotografierna representeras som bildikoner eller 
som en slags miniatyrer av bilderna, eller filmerna. Även själva pekplattan kan 
ses som en slags inramning. Förutom färgen på den fysiska ramen, spelar 
också skillnaden i material in, där den blanka, hårda ytan står i kontrast mot 
resten av bakgrunden. I denna studie använder barnen en pekplatta med vit 
ram, men i andra förskolor är det vanligt med svarta ramar, vilket kan sägas 
skapa något andra affordances för inramning, hela tiden beroende av 
bakgrunden (jfr Gibson, 1979). 
 

 
Figur 19: Inramning i fotogalleri-applikationen. 

 
När barnen pekar på en av bilderna i fotogalleriet, kommer den också fram 
från bildikonformen, eller miniatyrform, till ett större format som täcker hela 
eller delar av skärmen, beroende på i vilket läge fotografiet är taget och vilket 
läge pekplattan är i (liggande/stående). 

Bakgrunden i applikationerna och den fysiska ramen på pekplattan utgör 
alltså en fysisk inramning, men detta kan också förstås utifrån förståelsen att 
inramning sker utifrån barnens intresse (Kress, 2010). Det kan alltså ses som 
att barnen här använder pekplattans och applikationens affordances för 
inramning utifrån deras intresse. 
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Figur 20: Barnen använder sina fingrar för att bläddra och välja bilder. 

 
När barnen drar sina fingrar, trycker och pekar på en bild, som då kommer 
fram kan det ses som att de utifrån intresse väljer att lyfta fram det innehåll de 
vill ska komma i fokus (Kress, 2003; Kress & van Leeuwen, 2006). Här sker 
inte inramningen genom att sätta en fysisk ram runt ett visst innehåll, utan av 
att använda beröring, eller rörelse, för att inom det digitala gränssnittet skapa 
en inramning. Barnen kan alltså ses använda rörelse och beröring (Bezemer & 
Kress, 2014) för att kommunicera ett utvalt innehåll på pekplattans skärm. 
Ingen haptisk feedback ges dock (jfr Culbertson, Schorr & Okamura (2018). 
När barnen trycker och väljer en bild på skärmen använder de alltså bland 
annat beröring, men får återkoppling i form av visuella teckensystem. 

Sammantaget skapar de affordances som uppstår i fotogalleri-
applikationen, hela tiden i samspel med pekplattans andra affordances (se 
Petersen, 2015b) och barnens interaktion och användning, samt pedagogens 
didaktiska design både möjligheter och hinder för barnen att uttrycka 
delaktighet. De affordances som gör det möjligt för barnen att återbesöka 
fotografier, att bläddra mellan tagna bilder med hjälp av swipning, att välja en 
bild genom att trycka på den, kan förstås som möjligheter för barnen att 
uttrycka agency. Svårigheter såsom att det inte går att välja fler än en bild i 
taget, att det blir svårt för fler än ett barn i taget att trycka fram och välja en 
bild kan förstås som hinder för barnen att uttrycka agency. Dessa möjligheter 
och svårigheter i de särskilda affordances som framkommer i användningen 
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av fotogalleri-applikationen är också hela tiden sammanflätat med själva 
pekplattans affordances, såsom bärbarhet, tryckkänslig skärm samt en två- och 
tredimensionell ram (jfr Petersen, 2015b). 

När innehållet i dokumentationen styrs av barnen 
I detta excerpt skiftar barnen fokus från att titta på bilder av myror till de bilder 
på varandras fötter barnen tagit i skogen på förmiddagen. Barnen känner igen 
sina kamraters fötter och skor på bilderna och uppmärksammar detta. 

 

 

 
Figur 21: Barnen väljer bild utifrån intresse. 

Nu visar barnen det som kan förstås som ett ändrat fokus, från myror till 
kamraternas fötter, både genom vilka bilder de trycker på och med verbala 
uttryck. Att barnen gick från att ta bilder på myror i skogen, något som 
åtminstone delvis var initierat av pedagogen och kan ses befinna sig inom ett 
område där naturvetenskapligt lärande kan sägas vara i fokus, till att ta bilder 
på varandras fötter, kan ses som ett uttryck för barnens intresse för varandra; 
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den kamratskap som kan sägas komma i förgrunden. Barnen väljer alltså att 
dokumentera det som är meningsfullt för dem, vilket i detta fall handlar om 
varandra och det som kan ses som en gemenskap i gruppen. 

I relation till Dahlberg och Blochs (2006) samt Lindgren och Sparrmans 
(2003) reflektioner om dokumentationspraktiker där pedagogernas 
dokumenterande skulle kunna liknas vid ett maktutövande, kan det i detta 
exempel förstås som att barnen genom att använda de särskilda affordances 
som uppstår i användandet av pekplattorna och dess applikationer, själva blir 
dem som innehar makten att observera. Dock sker detta öppet, till skillnad 
från Dahlberg och Blochs (2006) eller Lindgren och Sparrmans (2003) 
diskussioner där det är de vuxna, som är innehavare eller ägare av positioner 
eller resurser som krävs för att utöva makt genom att dokumentera. Det skiljer 
sig också från dokumentationspraktiker där vuxna äger rätten att skapa bilder 
av barnen där dessa bilder eller beskrivningar lever online eller i olika 
bildapplikationer som delas med andra (jfr Lindgren, 2012). Det faktum att 
barnen i denna avhandling bara använder bilder lokalt på pekplattans minne, 
skiljer sig alltså från den risk bl.a. Lindgren (2012) lyfter fram i att barns 
integritet riskeras att drabbas då bilder av barn (tagna av vuxna) delas på nätet. 
Samtidigt är pedagogen följsam och lyssnar in barnens riktade intresse för just 
de bilder där kamraternas fötter och hjälper till att rulla ner mot de bilder som 
innehåller fotografier med dessa innehåll. Dessa bilder blir ett slags 
gemensamt fokus för samtliga deltagare i den sista delen av excerptet, där alla 
barn och pedagogen riktar sin uppmärksamhet mot samma bild. Barnen sitter 
länge och tar fram olika bilder och samtalar om dem. 

Pedagogen som medskapare av barns agency  

-Ett komplext samspel 
När barnen suttit ett tag och tagit fram olika bilder från när de var i skogen på 
förmiddagen och samtalat om dessa, ser en av barnen en bild som är lite svår 
att se vad den föreställer. 
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Figur 22: Samspel mellan barn och pedagog. 

 
När Frank bläddrar bland de olika bilderna i fotogalleriet i pekplattan och valt 
ut en bild, kan det ses som att han använt affordances som skapas i 
användningen av pekplattans touch-screen och fotogalleri-applikationen, för 
att själv välja ett innehåll som han väljer att lyfta fram. På så sätt kan sägas att 
Frank uttrycker agency på så sätt att han valt ett innehåll, men också genom 
att har kan kommunicera detta innehåll till sin kamrat och sin pedagog. Men 
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vad detta innehåll faktiskt är, verkar de två barnen inte vara överens om. 
Medan Frank pekar på bilden och säger att det är ett djur, vänder sig Patrik sig 
mot pedagogen och säger att det är ett täcke. Båda barnen verkar vända sig till 
pedagogen för att framhålla sin tolkning av bilden och pedagogen tar här en 
roll av medlare använder beröring för att lugna situationen. 

Genom att ta handen på respektive barn, i sin tur, så tydliggör pedagogen 
att de tycker eller tolkar bilden på pekplattan olika, men att båda tolkningarna 
erkänns. Även om de nu använder verbal kommunikation för att samtala om 
bilden, tittar båda barnen ner på pekplattans skärm när de fortsätter. Frank får 
berätta att han ser ett monster och ler stort. Att beteckna eller tolka vad som 
faktiskt ses på bilden, kan också ses som ett slags uttryck för agency för barnen 
som använder pekplattans fotogalleri-applikation, förutom att de själva tar 
fram och väljer bild. Samtidigt finns pedagogen hela tiden med och använder 
sin didaktiska design för att möjliggöra barnens agency. Detta kan ses som 
den komplexa aspekt av barns agency, som antas i denna studie. På samma 
gång förstås barns agency som något som finns där, men också som skapas 
förutsättningar för av både material, resurser och pedagoger (jfr Rainio, 2012; 
Selander & Kress, 2010). 

I jämförelse med Bezemer & Kress (2014) diskussion om huruvida 
beröring/känsel kan förstås som ett fullvärdigt teckensystem, använder barnen 
i denna studie sina fingrar för att beröra pekplattans skärm för att ta fram de 
bilder som intresserar dem. På så sätt kan de visa för de andra barnen såväl 
som för pedagogen vad de är intresserade av. Samtidigt används 
teckensystemet beröring/känsel i kombination med rörelse. När barnen 
använder fingrarna för att peka på och välja ut bilder, förstora och förminska 
de valda bilderna, zooma in på valda delar av bilderna samt bläddra eller 
”swipa” vidare mellan bilder, använder de beröringen, själva fingerrörelsen 
ihop och isär med fingertopparna, men också visuell bild-kommunikation. 
Samtidigt använder pedagogen kroppsliga uttryckssätt när han hjälper barnen 
att kommunicera och eventuellt förhindrar en konflikt. I linje med en 
socialsemiotisk teoribildning, ses teckensystemen som ständigt kombinerade 
och inte isolerade (Kress, 1997: Selander & Kress, 2010). Trots det kan det 
diskuteras huruvida beröring kan ses som ett fullvärdigt teckensystem med 
egna förutsättningar och möjligheter, när barn använder pekplattor och olika 
applikationer i förskolan (jfr Bezemer & Kress, 2014). I ovanstående exempel 
kan beröring/känsel förstås just som ett teckensystem i sin fulla rätt när barnen 
använder de affordances som skapas i användningen av pekskärmens 
tillsammans med applikationerna samtidigt som de interagerar med varandra 
för att uttrycka agency. 
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Barnen visar sin dag för föräldrarna när de hämtar 

-Att själv ge sin bild av dagen utifrån sitt intresse 
I följande transkription har det blivit senare på eftermiddagen och barnen har 
gått ut på gården. Pekplattan är också med och flera av barnen börjar bli 
hämtade av sina föräldrar. Då får barnen möjlighet att visa bilder från dagen 
och berätta för sina föräldrar om dagen, utifrån fotogalleriet i pekplattan. 
 

 
Figur 23: Barn visar sin dag för sin förälder. 

Här sätter sig barnet med sin förälder vid en bänk på gården och börjar visa 
de bilder som barnen tog på morgonen i skogen. Han pekar på bilderna och 
bläddrar mellan de olika bilderna som togs av barnen på förmiddagen. Barnet 
använder alltså sitt pekfinger och interagerar med pekplattans pekbara skärm 
såväl som de specifika affordances som skapas i användningen av fotogalleri-
applikationen, för att kunna se vilka bilder som finns. Efter ett tag stannar 
barnet vid en bild och trycker med pekfingret på den och då förstoras den till 
helbild. 

Samtidigt använder Patrik verbalt språk, visuella och kroppsliga 
kommunikationsformer för att rikta uppmärksamhet mot ett innehåll. När 
barnet förstorar upp bilden kan detta ses som en inramning som i sin tur är 
drivet av barnets intresse (Kress, 1993; Selander & Kress, 2010). Med hjälp 
av de affordances som skapas i användningen av fotogalleri-applikationen, 
d.v.s. att det genom en fingertryckning kan förstora en bild, kan barnet också 
kommunicera sitt intresse för andra, i detta fall sin förälder. På så sätt kan detta 
också ses som ett uttryck för agency, i den mening att barnets tidigare 
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erfarenheter och val utifrån intresse kan komma fram och faktiskt styra 
innehållet i interaktionen. Detta med hjälp av teckensystem som traditionellt 
inte är de högst värderade i ett västerländskt samhälle (Kress, 1997; Selander 
& Kress, 2010). Här behövs alltså inte ett verbalt (majoritets-) språk för barnen 
att kommunicera.  

Möjligheten att använda pekplattans fysiska tvådimensionella ram kan 
också ses som ett sätt för barnet att skapa en inramning (Kress & van Leeuwen, 
2006) som i sin tur utgår från barnets intresse. Inramningen har som funktion 
att lyfta fram ett visst innehåll och välja bort annat. I detta fall kan pekplattans 
fysiska ram ses som en första inramning, för att fokusera kommunikationen 
som sker mellan barnet och föräldern; de tittar båda mot samma punkt och de 
kan ses som fokuserade på ungefär samma sak. Vidare kan den 
tredimensionella fysiska ramen också ses som en slags affordance för 
inramning, då innehållet på skärmen både lyfts upp en liten bit från underlaget, 
samt att den innehar en helt annan struktur än bakgrunden. I detta fall sitter 
deltagarna vid ett träbord som i form, färg ock fysisk känsla skiljer sig mycket 
från pekplattans hårda, glatta yta och relativt skarpa kanter. I denna förståelse, 
skulle idéen om beröring/känsel som teckensystem (Bezemer & Kress, 2014) 
också kunna hjälpa till att förstå dessa affordances för inramning utifrån 
intresse; i denna studie sedd som ett uttryck för agency. 

Kommunikation kan alltså förstås möjliggöras med hjälp av de affordances 
som skapas i användningen av pekplattan på olika sätt när den används på 
detta sätt. Genom att den är bärbar, blir det möjligt att ta med den ut, där 
barnen faktiskt befinner sig när de blir hämtade. Det betyder att de inte 
behöver gå in på avdelningen och titta på bilder som kanske finns uppsatta på 
väggar eller liknande, så som ofta förekommer i en förskolekontext (Lenz 
Taguchi, 2013). Pedagogerna berättar också att många föräldrar ofta har en 
ganska snabb hämtning och att de inte alltid hinner ta del av den pedagogiska 
dokumentationen när den är i form av bilder inomhus. 

I samband med att pedagogerna låter barnen ta med pekplattan ut och visa, 
är det flera föräldrar som stannar lite längre för att se och höra vad barnen 
gjort under dagen. På så sätt bjuds föräldrarna in att dela barnens erfarenheter 
eller intresse, genom visuella, fysiska och temporalobundna affordances som 
skapas i användningen av pekplattan och fotogalleri-applikationen. 

 Genom att barnen skapar en inramning av vad som är intressant för dem, 
med hjälp av pekplattans affordances, kan barnen också uttrycka vad de vill 
visa av sin vistelse på förskolan. Eftersom barnen själva tagit fotografierna 
och har tillgång till dem på pekplattan, kan barnet kommunicera sina 
erfarenheter från dagen, på egen hand, utan att detta filtreras genom berättelser 
från en pedagog. Istället kan barnets egna intressen stå till grund för vad barnet 
väljer att berätta.  

Pekplattans skärm blir vad som kan förstås som ett gemensamt fokus, där 
de bilder barnen själva tagit och som de sedan själva väljer att visa, blir 
blickpunkt. Här är ytterligare ett exempel på hur barnets intresse driver 
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innehållet från att gälla myrorna i skogen till att kretsa kring kamraterna och 
kamraternas skor. Det är i detta fall barnets intresse i form av tidigare 
erfarenheter av de kulturer som skapas i barngruppen, och deras gemensamma 
position i förhållande till pedagogen som uttrycks när barnet lyfter fram och 
visar att de vet vem just dessa skor tillhör. Genom att ta fram vissa bilder på 
pekplattan kan barnet här också visa detta intresse för sin förälder. 
Det är förstås svårt att veta vad som hade hänt om en pedagog hade 
dokumenterat och valt ut vilka bilder som skulle hängts upp på avdelningen, 
men det är inte säkert att pedagogens och barnens intressen är desamma. 
Snarare kanske pedagogernas initiala fokus på det naturvetenskapliga lärandet 
hade valts ut också i de bilder som sedan blir möjliga att se för föräldrar och i 
det fallet skulle pedagogens intresse kanske styrt vad som kommer i fokus och 
vilket lärande som lyfts fram gentemot föräldrar (jfr Emilson, 2018). I linje 
med Nazarenko och Andriushchenko (2019), kan också användningen av de 
digitala resurserna här skapa möjligheter för föräldrar att ta del av barnens 
vardag på förskolan, samt få veta mer om förskolans verksamhet, men med 
koppling till just barnens intresse. 

Samtidigt är det inget nytt att förskolor använder visuella resurser i form 
av exempelvis bilder och filmer, för att illustrera verksamheten i förskolan (se 
t.ex. Lenz Taguchi, 2013; Magnusson, 2017). Det som skiljer sig från 
användningen av exempelvis utskrifter av bilder tagna med digitalkamera är 
att det inte behövs en vuxen/pedagog för att skriva ut bilderna för att sätta upp 
t.ex. på väggarna. Det gör att urvalet av bilder inte beror av en vuxens intresse, 
utan istället alltså kan styras av barnets intresse. Tidsaspekten blir också en 
skillnad: Det går att titta på bilder tagna samma dag (vilket med pedagogers 
begränsade reflektionstid kan vara svårt om bilder t.ex. ska skrivas ut). Här 
kan dock diskuteras och ifrågasättas, om dessa val istället blir avhängiga vilka 
bilder som tagits under dagen, eller vilka digitala resurser som finns 
tillgängliga vid exempelvis hämtning. 

De särskilda affordances som uppstår i användningen av pekplattor när 
barnen skapar pedagogisk dokumentation illustreras i denna delstudie som 
både möjligheter och hinder för barns uttryck för agency. De affordances som 
skapas i användningen av pekplattan och applikationerna förstås dock som 
sammanvävda och möjliggörande varandra. 
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Figur 24: Affordances som kan kopplas till barns möjlighet att uttrycka agency. 

Barnens uttryck för delaktighet i dokumentationsprocesser 
När barnen använder pekplattor för att själva dokumentera, vilket illustrerats 
i detta resultatavsnitt, kan detta förstås som ett sätt för barnen att vara med och 
bestämma vad som ska vara i fokus i aktiviteten, genom att använda 
pekplattan och kameraapplikationen för inramning (Kress & van Leeuwen, 
2006). Genom att använda visuella och kroppsliga kommunikationsformer 
skapar barnen också ett sätt att visualisera sitt intresse, vilket då kan förstås av 
andra barn såväl som vuxna. I denna studie ses detta som ett sätt att uttrycka 
delaktighet. 

I likhet med Magnussons (2017) resultat när hon undersökt hur barn 
använder digitalkameror för att själva dokumentera, menar jag att det sker en 
förändring i maktstrukturerna som finns etablerade i förskolans värld och i 
dokumentationspraktiker (jfr Emilson & Pramling Samuelsson, 2012; 
Folkman, 2017; Lindgren, & Sparrman, 2003), när det är barnen själva som 
håller i dokumentationsverktygen och väljer innehåll efter eget intresse. Det 
som skiljer sig från Magnussons (2017) studie, är att pekplattan har andra 
affordances än digitalkameran. Även om det finns likheter, såsom bärbarhet, 
möjlighet att fotografera och se bilderna direkt m.m., så ger pekplattan andra 
möjligheter att ta fotografierna (motoriskt sätt), bläddra mellan bilderna med 
hjälp av den tryckkänsliga skärmen, gå tillbaka och titta på bilderna i ett större 
format, utan att en pedagog behöver välja bland bilderna och skriva ut dem, 
för att sedan erbjuda barnen. I pekplattan finns bilderna tillgängliga när som 
helst, bara barnen har tillgång till pekplattan. Till skillnad från Nilsen et. al. 
(2016) som lyfter fram vikten av att skilja mellan hårdvara och mjukvara, ses 
de affordances som uppkommer i användningen av själva pekplattan som 
betydelsefull för vilka möjligheter barnen får att uttrycka agency. Snarare än 
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att se skillnader mellan pekplattan och dess applikationer, förstås i 
föreliggande avhandling dessa som sammanvävda och beroende av varandra. 

När barnen får utökad möjlighet att själva dokumentera sin process, ses det 
i denna studie också som ett sätt för barnen att uttrycka agency. Genom att 
välja innehåll, skiftar fokus från det av andra givna. Barnen skapar nya 
representationer av ett nytt innehåll och barnen tar plats i en arena som tidigare 
var förbehållen pedagogen, nämligen i valet av vad som är värt att 
dokumentera (jfr Lindgren, 2012; Lindgren & Sparrman, 2003; Folkman, 
2017). När sedan dessa visuella representationer är skapade, fortsätter och 
utvecklas sedan denna process under dagen, vilket illustrerats i detta avsnitt. 
Samtidigt kan sägas att det ingen finns någon garanti att de etiska frågorna 
kring dokumentation helt går att frångå, bara för att det är barnen själva som 
dokumenterar. Lindgren och Sparrmans (2003) förslag om att införa liknande 
rutiner för informerat samtycke som används i forskningsprojekt, skulle också 
kunna inarbetas när barnen dokumenterar varandra och inte bara sig själva. 

Understödjande av multimodal kommunikation i förskolan i 
flerspråkiga områden 
I de ovanstående exemplen använder barnen genomgående olika kroppsliga 
och visuella teckensystem, men också det verbala majoritetsspråket svenska. 
I denna aktivitet finns alltså inga egentliga inslag av fler verbala språk, trots 
att det är ett flerspråkigt område. Det kan förstås bero på många olika saker, 
t.ex. att barnen inte har någon annan att samtala med på samma språk och att 
det därför inte blir funktionellt att prata ett annat språk, eller att det 
dominerande språket är svenska (jfr t.ex. Kultti, 2012). De affordances som 
uppstår i användningen av pekplattans kamera- och fotogalleri-applikationer 
är egentligen inte bundna till något särskilt verbalt språk och öppnar som 
illustrerats upp för visuell och kroppslig kommunikation. Dessa kan ses som 
användbara i en flerspråkig miljö för att skapa möjlighet för alla barn att delta 
på lika villkor, oavsett talspråk. Det spelar ingen roll vilken erfarenhet barnet 
har i att kommunicera på majoritetsspråket; genom att använda andra former 
för kommunikation kan barnet uttrycka delaktighet ändå.  

Samtidigt finns en aspekt av delaktighet för barn i förskolan inte 
representerad; den att få möjlighet att kommunicera på alla sina språk (se 
Petersen, 2015b). Det kan alltså bero på att det inte finns något direkt verbalt 
språkinnehåll i applikationerna som används i denna typ av 
dokumentationsaktivitet och pedagogerna kan inte alla barnens språk, vilket 
gör att de inte kan öppna upp för en verbal kommunikation på andra än 
verbalspråket. I relation till forskningsfrågan som rör vilka villkor, 
möjligheter och hinder för delaktighet som skapas i användandet av 
pekplattor, med dess olika funktioner och applikationer, i förskolan i 
flerspråkiga områden, kan sägas att de verbala språken i denna studie inte 
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heller blir avgörande för att kunna uttrycka delaktighet i aktiviteterna där 
barnen skapar sin egen pedagogiska dokumentation. Istället blir alltså 
teckensystem såsom kroppsliga uttryck, rörelse, fotografisk/ bildmässig 
kommunikation viktig för barnens möjligheter att uttrycka delaktighet. När 
barnen trycker fram bilder med sina fingrar, behöver de inte använda ett 
verbalt (majoritets-) språk för att till fullo vara aktiva deltagare och 
medskapare av kunskap och media. Villkoren som skapas handlar alltså om 
att barnen får möjlighet att använda teckensystem i sin kommunikation med 
varandra, pekplattorna och pedagogerna som inte i huvudsak bygger på 
verbalt majoritetsspråk. Samtidigt illustrerar denna delstudie att det finns 
hinder för denna delaktighet, framförallt i utformningen av applikationerna, 
vilka nästan verkar vara designade för att användas av ett barn i taget, något 
som diskuteras ytterligare i diskussionsavsnittet i denna avhandling. 
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Delstudie 4. Delaktighet, flerspråkighet och pekplattor 
I detta kapitel illustreras hur förskolepedagoger i fokusgrupper kommunicerar 
kring sina erfarenheter och upplevelser av hur de använt digitala pekplattor 
för att skapa flerspråkiga aktiviteter i förskolan. Erkännande, affordance, 
agency och translanguaging används som analytiska begrepp för att fortsätta 
besvara frågan ”Vilka villkor, möjligheter och hinder för delaktighet skapar 
användandet av pekplattor, med dess olika funktioner och applikationer i 
förskolan i flerspråkiga områden?”. 

Bakgrund och kontext 
Deltagarna i de fokusgruppsamtal som denna delstudie bygger på har alla varit 
delaktiga i delstudie 2, en videoobservations-studie med fokus på pekplattor 
och minoritetsspråk som startades i samband med licentiatuppsatsen (se 
Petersen, 2015b). När delstudie 2 avslutades visade pedagogerna stort intresse 
av att fortsätta att arbeta på detta sätt, med flera av barnens språk. Detta arbete 
fortsatte och pedagogerna fick delta i fortbildningsgrupper där flerspråkiga 
aktiviteter med pekplattan som resurs sattes i fokus. Vilka applikationer som 
skulle laddas ned valdes i kommunikation med kommunens projektledare, de 
deltagande pedagogerna och mig som forskningsledare. Kriterier var att de 
antingen skulle innehålla material på barnens olika verbala språk, eller att de 
skulle vara öppna så att eget språkinnehåll kunde skapas. I största möjliga mån 
var också ett kriterium att de skulle vara reklamfria, även om det visade sig 
vara en svårighet att hitta bra applikationer på många språk (något som 
illustreras och diskuteras vidare i avsnittet nedan). 

Varje förskoleavdelning hade cirka två pekplattor att dela på mellan 
barnen, och barnen använde pekplattorna tillsammans i olika 
gruppkonstellationer. Olika applikationer med språkinnehåll på olika språk 
användes på olika sätt och i samband med olika vardagliga aktiviteter, vilket 
illustreras i följande avsnitt. De pekplattor som användes kunde ha ungefär 
följande innehåll; 
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Figur 25: Pekplattans ungefärliga innehåll, ett exempel23. 

 
Även om applikationerna kunde skilja sig något åt mellan de olika 
förskolorna, fanns en variation av innehåll med färdigt språkinnehåll, såsom 
talande bildböcker och sagor, såväl som öppnare applikationer där barn och 
pedagoger själva kunde skapa innehåll. Hur pedagogerna diskuterade kring de 
villkor, möjligheter och hinder som skapas i användningen av pekplattor, med 
dess olika funktioner och applikationer, i förskolan i flerspråkiga områden 
illustreras i följande avsnitt. 

Pekplattans affordances och villkor för flerspråkiga aktiviteter 
Pedagogernas erfarenheter av hur de affordances (Gibson, 1979; Selander & 
Kress, 2010) som skapas i användningen av de digitala resurserna fungerar 
som en förutsättning för att skapa flerspråkiga aktiviteter i förskolans miljö 
illustreras i detta avsnitt. Vissa applikationer uppfattades också ha brister av 
olika slag, vilket lyfts som försvårande i syftet att skapa flerspråkiga 
aktiviteter av deltagarna. Vidare beskrivs deltagarnas uppfattningar om vad 
det är som gör att de digitala resurserna blir användbara i just flerspråkiga 
processer eller inte. 

                                                        
23 Applikationerna varierade på de olika avdelningarna och en del applikationer tillkom i ett 
senare skede. En lista på använda applikationer i respektive delstudie finns i bilaga 3.  
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När pedagogerna diskuterar kring skapandet av vardagliga flerspråkiga 
aktiviteter i förskolan, återkommer de till att de uppfattar de digitala 
resurserna, här i synnerhet pekplattor, som avgörande för att kunna få tillgång 
till olika sorters material på flera språk. Eftersom de själva oftast inte talade 
alla barnens olika språk, menade pedagogerna att de digitala resurserna på 
olika sätt ger möjligheter för att kunna inkludera innehåll på olika språk i 
verksamheten. Det kunde handla om olika sorters befintligt digitalt material i 
form av applikationer, såsom sagor, talande ordböcker och liknande, som togs 
in för att skapa aktiviteter på flera språk. Det kunde också handla om att 
använda olika flerspråkiga resurser för att tillsammans med barn, andra 
pedagoger och föräldrar skapa nytt material på olika språk. Pedagogerna tar 
upp en pekboks-applikation med verbalt innehåll på flera språk som exempel. 
Fokus riktas på att pekplattan och flerspråkiga applikationer ger en rad olika 
möjligheter att på olika sätt arbeta med material på flera språk. Deltagarna 
visar att de uppfattar pekplattans skärm, eller de visuella som viktigt, men 
också att ljudet och uttalet finns där24; 

                                                        
24 Versaler visar när en stark verbal betoning som deltagaren gör. 
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Figur 26: Pedagogernas erfarenheter av pekplattans betydelse. 

 
Det som kan förstås som pekplattans och applikationernas affordances 
(Gibson, 1997; Selander & Kress, 2010) blir på så sätt betydelsefulla för 
pedagogerna, i skapandet av de olika formerna av flerspråkiga aktiviteter i 
förskolorna. Här uppmärksammar pedagogerna de särskilda visuella 
affordances som framkommer i och med att applikationerna på flera sätt är 
uppbyggda med visuella kommunikationssätt, i form av exempelvis bilder. De 
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lyfter också fram applikationernas auditiva och verbalspråkliga affordances i 
form av att de kan få ett uttal på andra språk än majoritetsspråket. 
Applikationerna med färdigt verbalt språkinnehåll kan alltså ses skapa 
affordance för att få höra andra språk, även sådana som pedagogerna inte 
behärskar. I linje med Zaidi (2019) kan de digitala resurserna här ses ha 
betydelse för att skapa flerspråkiga aktiviteter. 

Deltagarna hade också erfarenheter av olika slags svårigheter och hinder 
när det handlade om att skapa flerspråkiga aktiviteter med hjälp av digitala 
resurser. Några handlade om utformningen och tillgången till applikationer på 
flera språk; 

 

 
Figur 27: Pedagogernas uppfattningar om begränsningar i applikationerna. 

Pedagogerna upplevde att det ibland var svårt att hitta applikationer med 
innehåll på alla barnens olika språk. Exempelvis är de flesta applikationer 
begränsade till ett mindre antal språk som går att välja eller växla mellan. I 
detta exempel visar en av deltagarna applikationen ”Pekbok”25 där det går att 
växla mellan 12 språk och en dialekt, men att det bara var ett av dess språk 
som blev användbart. Applikationen som pedagogerna refererar till har alltså 
ett begränsat antal språk som går att välja på och dessa är markerade med 
flaggor, där det går att gå in och välja och ända språk i inställningarna; 

                                                        
25 Talking Dictionary av Optimates 
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 Affordances i flerspråkiga applikationer –Pekbok 

 
Figur 28: Applikationen ”Pekbok”, exempel på språkval inom applikation. 

 
I applikationen Pekbok, i likhet med flera liknande flerspråkiga applikationer, 
kan användaren ändra språkinställning inne i själva applikationen (till skillnad 
från ett fåtal applikationer där ändringen sker i inställningar på själva 
pekplattan). Språket symboliseras av en flagga som sedan syns på 
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applikationens startsida. Användandet av flaggor för att symbolisera ett språk, 
vilket är vanligt förekommande också i andra flerspråkiga applikationer, kan 
ses som problematiskt i vissa situationer. Exempelvis finns det inte bara ett 
språk som kan symboliseras av en nations flagga, utan flera. På samma sätt 
används ibland andra flaggor som inte symboliserar nationer. Ett språk kan 
också talas i flera länder, vilket gör att det blir svårt att veta vilket språk som 
avses och i vissa språk finns dialektala skillnader som blir betydelsebärande.  

I ovanstående exempel visas hur språkinställningen portugisiska 
symboliseras av en brasiliansk flagga. Portugisiska talas i Brasilien, men med 
en annan dialekt än i Portugal, såväl som i flera andra länder. När flaggor 
används för att symbolisera ett språk såsom i denna applikation, kan det 
förstås som en slags förenkling av den komplexitet som finns i språk och 
språkanvändning runt om i världen. Samtidigt kan designen ses som ett försök 
att använda symboler som inte bygger på alfabetiska tecken, så att det kanske 
blir lättare för barn att förstå och känna igen de olika språkinställningarna. 

Svårigheter som diskuteras av pedagogerna kan alltså kopplas till de 
affordances som skapas i användningen av applikationerna, i detta fall att det 
i vissa applikationer finns ett begränsat antal språk att välja på. På samma sätt 
lyfte pedagogerna att de önskade att det fanns fler applikationer med många 
olika språk, inte bara de mest vanligt förekommande. Deras erfarenheter var 
att det fanns en del mindre språk som var väldigt svårt att hitta material på och 
att det blev en svårighet. 

Deltagarna beskrev att det var just i relation till de specifika applikationerna 
som svårigheterna uppstod, inte i själva pekplattornas affordances, även om 
det går att diskutera att det ständigt finns ett samspel mellan pekplattan och 
dess applikationer (för en påbörjad diskussion se Petersen, 2015). Samtidigt 
som det begränsade antalet språk inom varje applikation sågs som ett hinder 
för att skapa flerspråkiga aktiviteter, betonade alltså pedagogerna det faktum 
att applikationernas affordance gjorde det möjligt att exempelvis få uttalet på 
ord som de själva inte kunde, på olika språk.  

De nämnda möjligheter och hinder kopplade till affordances som skapades 
i användningen av applikationerna, kontrasterar mot exempelvis Karsenti & 
Fievez (2013) resultat, där digitala resurser i allmänhet kunde uppfattas som 
stora störningsmoment i undervisningen. Samtidigt understryker de 
deltagande pedagogerna i denna studie möjligheterna att skapa flerspråkiga 
aktiviteter med hjälp av digitala resurser, på en daglig basis, där språk används 
parallellt och sammanvävt med varandra, men att också representationen av 
varje språk blir viktigt (jfr García, 2009; Othegy, García & Reid, 2015). Det 
kan därför ses som avgörande att de digitala resursernas affordances innefattar 
innehåll på alla de språk som efterfrågas och finns representerade i 
barngruppen, annars kan detta uppfattas av pedagogerna som en brist eller 
svårighet av själva resursen eller applikationen. 
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Erkännande av flerspråkighet som en tillgång 
När pedagogerna diskuterar vidare, lägger de fokus på barnens rätt att höra 
sina språk även i förskolan, inte bara i hemmet; 

 

 
Figur 29: Pedagogernas diskuterar alla barns rätt till modersmål i förskolan. 

Att pedagogerna lyfter fram möjligheten att höra olika språk och att alla barn 
har rätt till sitt modersmål, förstås i denna studie som relaterat till just barns 
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agency, på så sätt att barnens olika former av (språklig) kommunikations 
erkänns av pedagogerna som en resurs, eller som viktig kunskap. Det skapas 
alltså en slags erkännandekultur (Selander & Kress, 2010) där det inte bara är 
det verbala majoritetsspråket som ses som värdefullt. 

Med hjälp av de affordances som gör det möjligt att höra fler språk i 
förskolan, vilket pedagogerna belyst tidigare, riktar de fokus på att 
pekplattorna också blir en möjlighet att se till att barnen får det de har rätt till 
(jfr Skolverket, 2018; FN, 1948). Att barnen får möjlighet att ta del av 
aktiviteter där alla deras språk kommer till tals, ses alltså inom ramen för 
denna studie som en form av agency, där en social aspekt blir viktig i 
erkännandet från pedagoger; 

 
Figur 30: Pedagogernas erfarenheter av att se flerspråkighet som en tillgång. 

 
Pedagogerna lyfter fram en nyfikenhet på de olika språk som barnen har med 
sig hemifrån, men också kopplat till de språk som finns i applikationerna på 
pekplattan. Genom att barnen visar sådant intresse för pekplattorna i sig, 
diskuterar också pedagogerna att det kan användas för att skapa intresse för 
och nyfikenhet på språk bortom vad som kan ses som majoritetsspråket. Det 
har handlar alltså inte bara om att barn som har flerspråkighetskompetens, utan 
om att alla barn i barngruppen deltar i flerspråkiga aktiviteter. Hur detta 
diskuteras av pedagogerna illustreras i följande avsnitt. 
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Flerspråkiga aktiviteter som vardagliga händelser i hela 
barngruppen 
De deltagande pedagogerna i studien riktar ett gemensamt fokus på att de 
flerspråkiga aktiviteterna är inkorporerade i de vardagliga händelserna, vilket 
kommer att belysas i olika exempel i detta avsnitt. 

Deltagarna beskriver att de arbetat med att skapa flerspråkiga aktiviteter 
kopplade till olika återkommande aktiviteter, såsom projektarbete, samlingar, 
sagoläsning och sånger. Här får alla barn möjlighet att delta i de flerspråkigt 
innehåll i form av t.ex. nyckelord som är viktiga i ett pågående projekt, som 
blir översatta till barnens olika språk. Det handlar alltså om att pedagogerna 
försöker designa en miljö där alla barnens språk hörs och syns i den vardagliga 
verksamheten i förskolans miljö; 

 
Figur 31: Flerspråkighet i vardagen på förskolan. 

Deltagarnas uppfattningar relaterar till flerspråkiga aktiviteter som något som 
vävs in i flera olika vardagliga händelser på förskolorna. Det handlar både om 
att föra in fler olika språk i rutinaktiviteter, men också i mer riktade processer, 
såsom projektarbeten. Nyckelord, det vill säga betydelsefulla begrepp som 
används i de olika projekten, översätts till barnens olika språk. Pedagogerna 
lyfter fram att det handlar mycket om att få detta till en naturlig del av 
förskolans miljö och att de försöker inkludera så många av barnens olika språk 
som möjligt i vardagen. Utifrån deltagarnas uppfattningar handlar det alltså 
inte om att ha flerspråkiga aktiviteter utanför eller på sidan av den vardagliga 
verksamheten, utan som en införlivad del av det dagliga arbetet. 
Detta var alltså något som rörde alla barn, inte bara dem med ett andra 
språkliga kompetenser än majoritetsspråket. Detta innebar enligt pedagogerna 
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att många barn med svenska som huvudsakligt språk också fått möta och lära 
sig några ord på kamraternas olika språk, vilka tidigare inte hörts i förskolan. 
Exempelvis hade de använt några olika sagoapplikationer på olika språk i 
sagosamlingen, som de lyssnade på tillsammans med barnen. Pedagogerna 
beskrev också hur de använde också olika resurser online, så som Youtube 
och Google Translate för att hitta översättningar och annat material på barnens 
språk. Med hjälp av andra applikationer skapade de nytt material tillsammans 
med barnen och andra pedagoger som kanske kunde andra språk. 
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När flerspråkighet inte erkänns som en tillgång 
En svårighet som några av deltagarna beskrev, var att det trots att de flesta 
föräldrar varit mycket positiva till projektet, fanns några föräldrar som 
signalerat att de inte ville att deras barn skulle få höra eller använda andra 
språk på förskolan; 

 
Figur 32: När flerspråkighet inte erkänns som en tillgång av vissa föräldrar. 
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I detta exempel lyfter deltagarna att det fanns vissa föräldrar som inte ville att 
deras barn skulle använda andra språk än svenska i förskolan. Det rörde sig 
både om föräldrar med andra modersmål än svenska som ville att deras barn i 
första hand skulle lära sig svenska i förskolan, men också föräldrar med 
svenska som modersmål, som alltså inte vill att deras barn skulle lära sig andra 
språk än svenska och eventuellt engelska i förskolan. Detta kan tolkas som att 
vissa föräldrar inte erkänner flerspråkighet som ett tillgång och att 
inkluderandet av flera språk än majoritetsspråket inte ses som önskvärt, om 
det inte handlar om ett högstatusspråk såsom engelska.  

I pedagogernas reflektion, ser de alltså att vissa språk har högre status än 
andra, bland vissa föräldrar; engelska ses som bra att lära sig, medan andra 
språk inte har en lika självklar plats i förskolan. Som exempel lyfter 
pedagogerna att några föräldrar inte vill att deras barn ska lära sig arabiska i 
förskolan. Det fåtal föräldrar som pedagogerna uppfattade som negativt 
inställda till att barnen skulle möta andra språk i förskolan än svenska, var 
alltså både vad som skulle kunna förstås som enspråkigt 
majoritetsspråkstalande och flerspråkiga. Att det fanns föräldrar som var 
negativt inställda till att barnen skulle möta andra språk än svenska i förskolan, 
särskilt de språk som hade mindre status, kan också kopplas till den dominans 
av majoritetsspråken och bristen på representation av andra språk i 
utbildningsverksamheter, som diskuteras av García (2009), Kultti (2012) och 
Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013). 

Pedagogerna diskuterade att trots att det fanns ett fåtal föräldrar som inte 
ville att det skull förekomma denna sorts flerspråkiga aktiviteter på förskolan, 
så såg de skapandet av flerspråkiga aktiviteter som viktiga. Samtidigt går det 
att iaktta att deltagaren använder kroppsliga teckensystem när hon rör 
händerna och pekar mot sig själv, samtidigt som hon säger ”svensk”, vilket 
kan tolkas på flera sätt. Antingen försöker pedagogen reflektera föräldrarnas 
syn, vilket ju är det hon pratar om för tillfället, alltså att ”vara svensk” för 
föräldrarna som inte vill att deras barn ska lära sig andra språk än svenska, 
eller engelska, i förskolan. Det kan också tolkas som ett sätt att kommunicera 
att hon själv ser att ”vara svensk” som något hon själv är och därför pekar mot 
sig själv26. Uppdelningen pedagogerna upplever att vissa föräldrar har av 
svenskhet involverar i detta fall inte andra språk än svenska och möjligtvis 
engelska. Denna typ av uppdelning av språk, såväl som skillnader i olika 
språks status, kan också jämföras med en förväntan föräldrar kan ha att barnen 
i första hand lär sig svenska i förskolan. Det var dock inga pedagoger som 
beskrev att de hade slutat använda de digitala resurserna för att skapa 
flerspråkiga aktiviteter. Snarare hade de försökt informera och beskriva syftet 

                                                        
26 I denna kontext samtalar ju deltagarna just om vissa föräldrars reaktioner av deras arbete med 
att inkludera flera språk i förskolan och i detta sammanhang kan det ses som troligt att det är 
pedagogens uppfattning om dessa föräldrars inställning som hon försöker kommunicera, även 
om detta inte går att veta säkert, i linje med valt socialsemiotiskt perspektiv. 
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för föräldrarna. Trots att det alltså fanns en mindre antal föräldrar som enligt 
pedagogerna motsatte sig flerspråkiga aktiviteter i förskolans 
vardagsaktiviteter, var de flesta föräldrar alltså positiva, ur pedagogernas 
erfarenhet. 

Erkännande av föräldrars flerspråkighet som en tillgång 
Deltagarna lyfter att de ser föräldrars olika språk som en tillgång. Både genom 
att verbalt uttrycka detta, men också genom att ha skapat innehåll som används 
i verksamheten tillsammans med barnen. Med hjälp av t.ex. applikationer med 
inspelningsfunktion kunde de även ta hjälp av föräldrarna; 

 
Figur 33: Sagor på flera språk, med hjälp av föräldrar. 

Pedagogerna berättade hur de på olika sätt kunde använda föräldrarna som en 
resurs för att vara med och skapa flerspråkigt material att använda på 
förskolan. De lyfte också att föräldrarna i det stora hela varit positiva till och 
nyfikna på det flerspråkiga arbetet på förskolan. Det vanligaste var att använda 
olika former av inspelnings-applikationer, både med ljud och bild, men även 
QR-koder med intalat ljud på flera språk diskuterades. 

Pedagogerna lyfter också att de tar föräldrar till hjälp när de inte lyckas 
hitta språkinnehåll på ett särskilt språk, eller använder mer öppna 
applikationer tillsammans med barnen för att skapa eget innehåll vilket 
illustreras i följande avsnitt. 
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Affordances i flerspråkiga applikationer – Memory med barnens 
språkinspelning 
 
En applikation som diskuterades av pedagogerna, var Memoria27, ett slags 
memoryspel med inspelningsfunktion som är öppen för alla språk. Denna typ 
av öppna applikationer var ett sätt för pedagogerna och barnen att skapa eget 
språkinnehåll genom att själva ta fotografier och tala in en beskrivning av 
bilden som sedan spelades upp när spelet spelades; 

 
Figur 34: Applikationen Memoria med egenskapat innehåll med olika färger. 

 
Pedagogen visade här hur de tillsammans med barnen använt egna foton och 
ljudinspelningar för att på så sätt alltså skapa ett digitalt memory med egenvalt 
innehåll. I följande transkription illustreras hur en av deltagarna använder 
applikationen i samband med fokusgruppen och samtidigt är innehållet i form 
av bilder och ljud, som skapats på förskolan: 

                                                        
27 Memoria (Pairs Matching Game) PopAppFactory Inc. 
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Figur 35: Memoria-applikation där barnen skapat ett eget memoryspel på flera 
språk. 

Här har de affordances som skapas i användningen av pekplattan och 
applikationen använts för att skapa ett eget innehåll med verbalt innehåll 
bortom majoritetsspråket. Bilderna som ingår i memoryspelet är också tagna 
av barnen, berättar pedagogen. 

I detta excerpt kan flera olika nivåer förstås, med delar av interaktion och 
design, som hela tiden samspelar. I linje med en socialsemiotisk teoribildning 
(Selander & Kress, 2010) är dessa inte rangordnade eller på annat sätt 
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kronologiskt ordnade, eftersom de olika kommunikationssätten hela tiden kan 
ses som sammanhängande och på ett sätt aldrig helt kan isoleras. Samtidigt 
behöver de olika delarna tydliggöras, analyseras och diskuteras och därför har 
är ändå de olika formerna för kommunikation uppdelade, såväl som de olika 
delarna av designen: 
 

 
Figur 36: Olika nivåer av affordance som uppstår i användandet av en applikation. 

 
Dessa olika aspekter av affordances som skapas i användandet av pekplattan 
och applikationen ses alltså inte som kronologiskt uppdelade eller 
rangordnade, utan som just olika delar av den helhet som skapas i 
interaktionen. Den grundläggande designen i applikationen utgår från ett 
klassiskt memoryspel, där kort med bilder ska paras ihop. När par bildas säger 
en berättarröst namnet på det bilderna föreställer. När alla paren är funna 
avslutas spelomgången med en bildruta där det står ”Excellent!” och ett 
applåderande ljud hörs. Denna verbala kommentar kan ses som ett 
uppmuntrande, en bedömning eller ett slags förstärkande feedback till barnet 
att det gjort ”rätt”. Det kan också ses som ett tecken på en design som bygger 
på att det finns ett ”rätt sätt” att lösa detta spel på och att när barnet för höra 
”Excellent” också blir belönad, särskilt med tanke på ljudet av applåder, vilket 
skulle kunna sägas konnotera ett lyckat resultat, eller att de klarat av något. 
I relation till de antaganden om barns agency som tas i denna avhandling, i 
form av att barn ses som aktiva deltagare och medskapare av media, kunskap 
och språk, kan den design som återfinns i denna applikation ses som ett uttryck 
för att barn istället är mottagare av kunskap och innehåll, trots att innehållet i 
detta fall är skapat av barnen själva, i form av de egengjorda memorykorten. 
Det blir ett möte mellan det barnen själva skapat och den ram som utgörs av 
designen av själva applikationen och dess uppbyggnad av verbal återkoppling.  

Applikationens	grund-design	
och	de	affordances	som	skapas	

i	användandet

De	kompletterande	
funktionerna	i	designen	och	de	
affordances	som	skapas	när	

innehåll	skapas	av	användarna,	
i	applikationen

Affordances	som	uppkommer	i	
användandet	av	den/de	

digitala	resurserna	(exempelvis	
touch	screen,	bärbarhet,	
storlek,	fysisk	inramning)

Interaktionen	i	
användandet	av	
applikationernas	
och	pekplattans	
affordances

De	affordances	som	uppstår	i	mötet	och	
samtidigheten	i	applikationerna	och	de	digitala	
resursernas	övriga	affordances	(utgångspunkt	i	
resultat	från	Petersen,	2015b)
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De kompletterande funktionerna i designen av applikationen består i att 
användarna själva kan skapa ett memoryspel, med egna bilder och inspelat tal. 
Genom att använda kamerafunktionen kan barn och pedagoger antingen själva 
ta bilder direkt eller använda bilder som de har i fotogalleriet i plattan. De 
affordances som uppkommer i de kompletterande funktionerna av 
applikationen kan förstås som flera; möjligheten att spela in eget ljud gör det 
också möjligt att spela in verbalt språk på andra språk än majoritetsspråket. 
Samtidigt bygger möjligheten att skapa ett flerspråkigt material på att någon 
kan eller vill tala in. Det är inte alltid säkert att ett barn vill använda ett annat 
språk än det dominerande majoritetsspråket (jfr Kultti, 2012), av olika skäl. 

Eftersom inspelningen inte är begränsad till ett särskilt språk, öppnar detta 
upp till en användning av fler språk än majoritetsspråket, men bara om barnen 
i samband med detta också är intresserade, eller känner att deras kunskap om 
fler språk bli erkänt, så att de faktiskt väljer att göra en inspelning. 

Villkor, möjligheter och hinder 
När pedagogerna i fokusgrupperna diskuterar sina erfarenheter av att använda 
digitala resurser för att skapa flerspråkiga aktiviteter i förskolan, lyfter de både 
möjligheter och hinder. De största hindren pedagogerna lyfte var att det var 
svårt att hitta bra applikationer på alla barnens språk, men också att de mött 
motstånd hos vissa föräldrar när det gällde detta arbetssätt. Även om det var 
ett fåtal föräldrar som pedagogerna uppfattade som negativt inställda till att 
barnen möter fler språk än svenska och eventuellt engelska i förskolans miljö, 
var detta ändå något som pedagogerna tog upp som ett problem. Dessa 
svårigheter kan också relateras till vilka villkor som skapas för barns möjlighet 
att uttrycka delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. I de fall det finns 
föräldrar som ifrågasätter och motsätter sig att vissa språk, möjligen de språk 
med lägre status än svenska och engelska, kan dessa åsikter också som ses 
som uttryck för just de åtskiljande av språk som García (2009) ifrågasätter i 
sina idéer om translanguaging. Den enspråkliga norm som kan återfinnas i 
utbildningssammanhang i västvärlden skulle, åtminstone i vissa fall, också 
kunna återfinnas bland föräldrar. En mer återhållsam tolkning kan också vara 
att föräldrar vars barn har flera språk, är oroliga att de inte ska lära sig 
majoritetsspråket ordentligt om de får tala flera språk på förskolan. Detta kan 
relateras till en förståelse av språk som åtskilda och att det skulle vara lättare 
att lära sig ett språk i taget, något som ifrågasätts av García (2009) m.fl. 
Samtidigt kan föräldrarnas reaktion tolkas som en reflektion av ett samhälle 
där det är svenska som värderas högst och att de helt enkelt vill att sina barn 
ska ha de allra bästa förutsättningar att aktivt delta i samhället. Om föräldrar 
uppfattar att ett verbalt majoritetsspråk är det enda gångbara, eller högst 
värderade kommunikationssättet i samhället, vill de såklart att deras barn ska 
lära sig det. Detta går mycket väl i linje med det som både Kress (1997) och 
Garcías (2009) idéer om att det finns dominerande kommunikationsformer i 
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västvärlden. På så sätt kan sägas att föräldrar som uttrycker oro också kan ses 
som uttolkare av just de normer som kan sägas finnas när det gäller olika 
verbala språks gångbarhet och värde i samhället (jfr Martin-Jones & Jones, 
2000). 

När det gäller tillgången till högkvalitativa applikationer på alla barnens 
olika verbala språk, uppfattades detta som en begränsning, eftersom många 
flerspråkiga applikationer saknade en eller flera av de språken som de ville 
inkludera i förskolans aktiviteter. Även om pedagogerna också lyfte fram att 
de tog föräldrar till hjälp för att exempelvis spela in översättningar av sagor, 
var bristen på flerspråkiga applikationer ändå något som sågs som ett hinder. 
En del pedagoger hade också upplevt att inte alla föräldrar var intresserade av 
att hjälpa till och spela in exempelvis sagor, även om många ändå ville vara 
med. Orsaker till detta var inget som pedagogerna diskuterade närmare, men 
det kan tänkas att de begränsningar som pedagogerna uppfattade som olikheter 
i språkstatus som de upplevde hos vissa föräldrar också påverkade viljan eller 
möjligheterna för vissa föräldrar att bidra med inspelningar på flera språk. 

De möjligheter som pedagogerna uttryckte, var att de genom att använda 
pekplattor och olika applikationer med flerspråkigt innehåll, lyckats inkludera 
fler av barnens språk i den vardagliga undervisningen i förskolan. Denna 
möjlighet kopplas också till ett sätt för barn att uttrycka agency i förskolor i 
flerspråkiga områden. Genom att barnens flerspråkighet erkänns av 
pedagogerna som en kompetens och ges plats i förskolans vardag, bidrar de 
också till de villkor som skapas för barns uttryck för agency. Eftersom att detta 
sker i samband med olika rutiner och återkommande aktiviteter såsom 
sagostunder och projekt kan möjligheterna med att använda digitala resurser i 
förskolan sammantaget sägas vara att det blir möjligt för pedagogerna att 
skapa förutsättningar för translanguaging-praktiker i förskolan; 

Translanguaging med pekplattan som resurs 
Pedagogernas riktade fokus på att skapa flerspråkiga aktiviteter i vardagen och 
i aktiviteter där alla barn i barngruppen fick ta del av dem, kan i denna studie 
förstås som ett slags translanguaging (García, 2009). Genom att barnen fick 
möjlighet att delta i återkommande aktiviteter förekommande i hela 
barngruppen, blir detta något som liknar det García (2009) efterlyser; 
möjligheten för barn att använda sin flerspråkighetskompetens i 
utbildningssammanhang och inte bara i hemmet. Detta skulle också kunna ses 
som den slags pedagogiska translanguaging, som Leonet, Cenoz & Gorter 
(2017) lyfter fram, där fler språk aktivt vävs in i utbildningen.  

När vanliga rutiner i förskolan, såsom fruktstunder, sagovilor och 
projektarbeten blir flerspråkiga, handlar det inte längre om en slags 
modersmålsundervisning eller modersmålsstöd som sker utanför, isolerat från 
verksamheten (jfr Kjällander, Moinian & Dorls, 2016). Istället får alla barn 
tillgång till verksamhet på flera språk. Till skillnad från fokus på grundskola 
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och ämnesundervisning som ofta riktas i forskning om translanguaging i 
utbildningssituationer (García, 2009; Othegy, García & Reid, 2015) ligger i 
denna studie intresset inte på ämnen som undervisas på fler språk, utan på 
vardagliga aktiviteter där fler språk vävs in. Samtidigt samtalar de deltagande 
pedagogerna om språk som just olika och att det är viktigt att få in barnens 
olika språk i förskolan. I förståelsen av translanguaging som ett sätt att se på 
uppdelningen av olika språk som en social konstruktion (Othegy, García & 
Reid, 2015), kan deltagarnas fokus på att språk ändå är olika tolkas som att de 
befinner sig i en enspråkig norm (Kultti, 2014), men att de försöker närma sig 
ett annat sätt att se på språk såväl som en ny praktik där fler språk hörs och 
syns i förskolan. 

De applikationer som deltagarna nämner och visar under fokusgrupperna 
är också uppbyggda på ett sätt som kan tolkas som en uppdelning av språk, 
även om de också skapar möjligheter för flerspråkiga aktiviteter. I 
pekboksapplikationen som deltagarna diskuterar, finns förvisso 12 språk och 
en dialekt att välja mellan, men språken är tydligt åtskilda och representerade 
med antingen en flagga eller tecken. Denna uppdelning av språken sker alltså 
både visuellt och auditivt, genom att det bara går att lyssna på ett språk i taget. 
Samtidigt som en sådan här flerspråkig applikation möjliggör och skapar 
villkor för flerspråkiga aktiviteter i förskolan, kan alltså ses en underliggande 
uppdelning av språk, vilket kan tala emot en tolkning av dessa applikationer 
som direkt erbjudande translanguaging-aktiviteter, per se. Å andra sidan 
skapar dessa resurser möjligheter för translanguaging, genom att de innehåller 
material på flera språk, men det är i användningen i vardagen, sammanvävt 
med de språk som finns på varje förskoleavdelning, som en translanguaging-
praktik kan ses växa fram. 

De villkor för delaktighet som skapas i användandet av pekplattor, med 
dess olika funktioner och applikationer, i förskolan i flerspråkiga områden kan 
alltså förstås som kopplade till de affordances som skapas i användandet av 
pekplattan och de olika applikationerna, men också till de villkor som skapas 
av pedagoger och föräldrar. Möjligheter för barn i förskolan i flerspråkiga 
områden att uttrycka delaktighet innefattar inkluderandet av digitala resurser 
med språkinnehåll på barnens alla språk, såväl som mer öppna applikationer 
där barn, pedagoger och föräldrar själva skapar flerspråkigt innehåll. 
Möjligheten att aktivt delta med alla sina språk ses i denna avhandling som ett 
sätt att uttrycka delaktighet. De hinder som illustreras handlar om begränsad 
tillgång till digitala material på flera språk och att det fanns föräldrar som 
ställde sig negativa till att barnen skulle använda andra språk än 
majoritetsspråket i förskolan. 
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Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultaten från delstudie 1 och 2 (Petersen, 2015b) 
samt 3 och 4 för att besvara forskningsfrågorna som berör hur barns 
delaktighet kommer till uttryck i barns användande av pekplattor i förskolan, 
vilka literacypraktiker som kommer till uttryck när pekplattor används i 
förskolan i flerspråkiga områden samt på vilket sätt digitala resurser får 
betydelse för barns delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. Vidare 
diskuteras tillgången till pekplattor i förskolan samt lärarrollen när pekplattor 
används i förskolan. 

I delstudie 1 (Petersen, 2015b) fokuserades resultaten på hur barns agency 
kan relateras till de affordances som skapas i användningen av pekplattan i 
förskolan. När pekplattans och applikationernas egenskaper bygger på för 
barnen mer funktionella teckensystem, så som visuella och auditiva, skapas 
också större möjligheter för barnen att uttrycka agency. När istället skriftspråk 
och andra verbala språk såsom engelska eller vissa matematiska uttryck stod 
som grund i kommunikationsformerna i de digitala resurserna, minskade 
istället möjligheten för barnen att uttrycka agency, eftersom dessa också blev 
mindre funktionella för dem. 

Delstudie 2 (Petersen, 2015b) fokuserar användningen av pekplattor i 
relation till möjligheten för talare av minoritetsspråket finska att delta i 
flerspråkiga aktiviteter. Användandet av applikationer med innehåll på 
minoritetsspråket finska möjliggjorde barns deltagande i flerspråkiga 
aktiviteter. Enklare talande pekböcker skapade möjligheter för kortare verbala 
yttranden på minoritetsspråket samt för barn och pedagoger att tillsammans ta 
reda på vad olika ord heter. Mer öppna applikationer såsom Skype skapade 
fler möjligheter för mer utvecklad verbal, visuell och kroppslig 
kommunikation mellan minoritetsspråkstalande barn och barn samt barn och 
pedagoger samt överkom geografiska gränser mellan barn på olika förskolor 
som har ett gemensamt minoritetsspråk. I diskussionen föreslogs att 
möjligheten för talare av minoritetsspråk att delta i flerspråkiga aktiviteter ses 
som en form av delaktighet för dessa barn. 

I delstudie 3 har resultaten inriktats på barns möjlighet att själva använda 
de affordances som uppstår i användandet av pekplattan och dess 
applikationer för att utifrån intresse skapa pedagogisk dokumentation. Medan 
flera av pekplattans och applikationernas affordances skapar möjlighet för 
barn att uttrycka delaktighet, finns vissa aspekter som istället hindrar dessa 
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uttryck. När designen bygger på att det är ett barn i taget som förutses använda 
en applikation, uppkommer svårigheter när barnen använder den i grupp. 
Multimodal kommunikation lyfts fram som betydelsefull för barn att utrycka 
agency i flerspråkiga förskoleområden. 

Resultaten i delstudie 4 fokuseras kring pedagogers uppfattningar om att 
pekplattans affordances på många sätt möjliggör barnens deltagande i vad som 
kan förstås som translanguaging-aktiviteter och där pekplattans affordances 
också har betydelse för de erkännandekulturer där kommunikation på andra 
språk än det verbala majoritetsspråket värderas som värdefull kunskap. 
Samtidigt lyfts hinder i form av bristen på applikationer på många olika språk, 
som lämpar sig för användning i förskolan. Pedagogerna reflekterade också 
kring att det fanns föräldrar som motsatte sig förekomsten av flerspråkiga 
aktiviteter på förskolan. Möjligheten att delta i de flerspråkiga aktiviteter 
pedagogerna lyfter fram, såväl som att flerspråkighet erkänns som en 
kompetens, ses som en sätt för barn att uttrycka agency i förskolor i 
flerspråkiga områden. 

Barns uttryck för delaktighet i användandet av pekplattor 
i förskolan 
När flerspråkiga barn möter en förskolemiljö där det högst värderade sättet att 
kommunicera är det talade majoritetsspråket och där det är just förmågan att 
tala detta som erkänns som värdefull och gångbar kunskap, kan också sägas 
att många av de tidigare erfarenheter som barnet har med sig, inte erkänns som 
viktig. De kunskaper och kommunikationssätt som barnet använder i 
kommunikation med t.ex. kamrater, föräldrar och syskon i form av ett annat 
verbalt språk än majoritetsspråket eller andra former av icke-verbal 
kommunikation, blir då inte heller värdesatt. När barn i stället får möjlighet 
att använda alla sina kommunikativa kompetenser i förskolan, vilket 
exemplifieras i delstudierna 1-4, kan detta också förstås som att flerspråkighet 
ses som värdefull kunskap i den erkännandekultur som skapas i förskolans 
miljö (jfr Selander & Kress, 2010). 

En ny aspekt av barns möjlighet att utöva delaktighet blir i denna studie att 
få möjlighet inte bara att lära sig majoritetsspråket för att bli delaktig, utan att 
på egna villkor vara delaktig i förskolans vardag. Det handlar alltså inte om 
att utveckla sitt modersmål28 eller förstaspråk29 i en modersmålsundervisning 
eller modersmålsstöd som i flertalet fall bedrivs utanför förskolans vardagliga 

                                                        
28 I denna studie används inte begreppet modersmål, i den tolkning som här görs av både 
socialsemiotiska teoribildningars syn på multimodal kommunikation såväl som den förståelse 
av begreppet translanguaging som används i analysen (för vidare diskussion, se tidigare 
teoriavsnitt). 
29 Begreppet förstaspråk används inte heller i denna studie, av samma anledning som ovan. 
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verksamhet, avskilt från resten av barngruppen (jfr t.ex. Kjällander, Moinian 
& Dorls, 2016). I relation till socialsemiotiska utgångspunkter om 
erkännandekulturer (Selander & Kress, 2010), finns i denna studie en särskild 
aspekt när det gäller vilka teckensystem som erkänns som värdefulla för att 
representera kunskap, nämligen kommunikation med verbalt språk som inte 
innefattar majoritetsspråket. Det har tidigare lyfts fram att alla 
kommunikationsformer bör värdesättas och att den västerländska dominansen 
av talat och skrivet språk har ifrågasatts inom en socialsemiotisk teoribildning 
(Kress, 1997; Selander & Kress, 2010). I denna avhandling ses de särskilda 
sätt som barn uttrycker delaktighet på i förskolor i flerspråkiga områden när 
pekplattor används, alltså som delar i en erkännandekultur som skapas på 
dessa förskolor där barns flerspråkighet ses som en tillgång. 

Erkännande av multimodal flerspråkighet som social delaktighet 
När barns användande av andra former för kommunikation än ett verbalt 
majoritetsspråk erkänns, kan det också förstås som att barnen får tillgång till 
en social delaktighet (Melin, 2013). Genom att barnens egna tidigare 
kunskaper och erfarenheter erkänns blir dessa former för kommunikation en 
del i den vardagliga verksamheten. Erkännandet av exempelvis icke-verbala 
och icke-majoritetsspråksverbala kommunikationsformer som lika mycket 
värda som majoritetsspråket blir en ingång till att se dessa former för 
kommunikation som lika och inte skilda (jfr Melin, 2013).  

Det handlar inte bara om ett erkännande från pedagoger, utan också från 
kamrater (jfr Melin, 2013). När barnen erfar sina kamraters olika språk i 
vardagen och både visar intresse för det, men också ser det som en naturlig 
del i förskolans miljö, kan detta förstås som att de tar del i den sociala 
delaktighet som skapas i interaktionen med andra barn. De ses som likar mer 
än ”olikar”, på så sätt (jfr Melin, 2013). I jämförelse med idéer om 
translanguaging (García, 2009) finns en motsvarande förståelse av likhet 
snarare än olikhet mellan språk och att ett ”olikhetstänk” snarare lägger 
grunden för majoritetsspråks dominans i utbildningssammanhang. En sådan 
syn på språk som just olika kan också ses som en av orsaken till svårigheten 
för flerspråkiga barn att få möjlighet att delta i undervisning på alla sina språk 
(jfr García, 2009). 

En aspekt av social delaktighet (Melin, 2013) kan också förstås i mötet 
mellan barnen runt pekplattan. Att barnen sluter upp runt pekplattan är något 
som tidigare illustrerats av bl.a. Kjällander och Moinian (2014) och Walldén 
Hillström (2014). Hur barnens fysiskt organiserar sig runt pekplattan kan 
också ses ha betydelse för den delaktighet som blir möjlig. Här blir det viktigt 
att illustrera att det är ett fåtal pekplattor som används gemensamt av barnen, 
tillsammans med pedagoger. På så sätt handlar det alltså om möten som sker 
runt, och med, pekplattan. Rent fysiskt sätter sig eller ställer sig ju barnen runt 
pekplattans skärm; de sitter inte en och en, vilket är i linje med annan 
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forskning som undersökt användningen av pekplattor i förskolan i Sverige 
(Kjällander & Moinian, 2014; Nilsen, 2018; Walldén Hillström, 2014). 
Förekomsten av exempelvis flerspråkiga applikationer i de digitala resurserna 
som finns på förskolor kan också förstås som en del i en erkännandekultur, 
där flerspråkighet ses som viktig och giltig kunskap. Det kan alltså ses som 
erkännande av flerspråkighet som en tillgång inom pekplattans och 
applikationernas affordances. Dock behöver detta också ses som 
sammanbundet med själva användningen och skapandet av en social 
delaktighet. Det är i mötet mellan barn och andra barn, samt barn och 
pedagoger som detta erkännande kan ske i ett socialt sammanhang (jfr Melin, 
2013). Samtidigt kan själva förekomsten av material på barnens alla språkliga 
kompetenser förstås som resurser som finns tillhands för att barn ska kunna 
uttrycka delaktighet på just detta sätt. 

Multimodal digital kommunikation och barns delaktighet 
I denna avhandling illustreras hur barns multimodala kommunikation blir 
betydelsefull för vilka möjligheter de har att uttrycka delaktighet i förskolor i 
flerspråkiga områden. Teckensystem såsom rörelse och känsel tas i bruk på 
många olika sätt i användningen av pekplattorna och applikationerna. 
Fingerrörelser på skärmen är av stor betydelse, såväl som hur barnen 
gemensamt samlas kring pekplattan. 

Trots att pekplattans affordances kan sägas bygga på många teckensystem 
som kan vara lämpade för barn att använda för att uttrycka delaktighet, och 
även öppnar upp för kommunikation på flera språk än majoritetsspråket, finns 
fortfarande många kanske underutvecklade eller underanvända möjligheter 
(jfr Culbertson, Schorr och Okamura, 2018; Kongsgården & Krumsvik, 2016). 
Bristen på haptisk feedback och frånvaron av en form av multitouch som kan 
användas av flera barn samtidigt kan diskuteras i relation till barns möjlighet 
till delaktighet i aktiviteter där pekplattor används. Barnens fingerrörelser på 
den tryckkänsliga skärmen förstås som haptisk input (jfr Culbertson, Schorr 
& Okamura, 2018), men med visuell och ibland auditiv feedback. Det är 
väldigt sällan som det sker en feedback med känsel, exempelvis vibrationer, 
vilket är i linje med Culbertson, Schorr och Okamuras (2018) resultat. Att 
beröringen som teckensystem blir betydelsefull i dess inputfas illustreras dock 
i resultaten i form av barnens swipningar, dragningar som förstorar och 
förminskar bilder, samt när de trycker på olika bilder för att ”plocka fram” 
dem i exempelvis fotogalleriet. I linje med Bezemer och Kress (2014) kan 
känsel eller beröring (eng: touch), ses som ett teckensystem i sig själv. Dock 
går det att ställa sig frågande till huruvida känsel/beröring blir ett fullvärdigt 
teckensystem i användningen av pekplattor, där kommunikationen bygger på 
känsel mest i inputen. Det ges ingen feedback med känsel som 
kommunikationsform, utan snarare genom att fingerrörelser leder till en 
visuell förändring i t.ex. bildstorlek, eller att ett ljud framkommer. Därför 
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ställer jag mig liksom Bezemer och Kress (2014) frågande till om 
rörelse/beröring verkligen blir ett fullvärdigt teckensystem enbart i 
interaktionen med pekplattor. När barn och pedagoger däremot interagerar 
med varandra, samtidigt som de interagerar med de digitala resurserna, kan 
känsel och beröring förstås som fullvärdiga teckensystem vilket illustreras i 
delstudie 3. 

Genom att kombinera idéer om beröring och känsel som fullvärdiga 
teckensystem (Bezemer & Kress, 2014) och idéer om haptics (Culbertson, 
Schorr & Okamura, 2018), blir det fruktbart att på ett närmare sätt undersöka 
och diskutera hur barns kommunikation kan ses som multimodal. Känsel, 
rörelse och beröring kan då ses som betydelsefulla, inte bara för 
kommunikation i stort, utan för uttryck för delaktighet i synnerhet. 
Möjligheten att tillsammans använda pekplattor ses i denna studie som delvis 
beroende av applikationernas design och huruvida det finns multi-touch30 och 
på vilket sätt denna funktion fungerar i respektive applikation. I de 
applikationer barnen använde inom ramen för föreliggande avhandling, såg 
designen olika ut, beträffande möjligheten att använda flera fingrar samtidigt 
på pekplattans skärm. När det gäller kameran och bildvisaren används 
multitouch för att kunna zooma in och ut eller för att förstora eller förminska 
bilder, något som förutses göras av ett barn i taget. Om flera barn i stället vill 
röra plattan samtidigt och exempelvis välja att ta fram olika bilder, resulterar 
det i att en bild förstora eller förminskas istället. Designen kan alltså förstås 
som utformad för att ett barn i taget ska använda dessa applikationer, vilket 
kanske inte blir så användbart i en förskolemiljö där barnen delar på de digitala 
resurserna och använder dem tillsammans. Om applikationerna istället bygger 
på en form av multitouch som möjliggör att flera barn använder en applikation 
samtidigt, skapas möjligheter för samarbete på ett annat sätt (jfr Mercier, 
Vourloumi och Higgins, 2017). Dessutom kan det gemensamma användandet 
av pekplattorna i sig ses som en social aktivitet. 

Följsamhet hos pedagogerna – förutsättningar för social 
delaktighet 
Pedagogernas följsamhet och barnens uttryck för agency ses i denna studie 
som ett dynamiskt förhållande, i likhet med Rainio (2010), Qvarsell (2011) 
och Melin (2013). Barnen har en slags inneboende agency, men pedagogerna 
finns också där för att iscensätta (Kress, 1997; Selander & Kress, 2010) olika 
aktiviteter. Pedagogerna erbjuder också olika resurser som i sin tur har olika 
affordances vilka möjliggör eller försvårar barnens möjlighet att uttrycka 
agency. Om pedagoger ser till att det finns resurser där barns olika språk finns 
tillgängliga i förskolans vardagliga miljö, skapas också möjligheter för barn 
att använda sina olika språkliga kompetenser. Barn kan då också uppfatta 
                                                        
30 Möjligheten att beröra flera punkter samtidigt på den tryckkänsliga skärmen. 
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varandras olika kompetenser som positiva, intressanta och som betydelsefull 
kunskap; ett erkännande från barn till barn. Denna dynamik förstås alltså som 
samtidig – pedagogernas följsamhet skapar förutsättningar för att barnen ska 
kunna visa varandra respekt och tillsammans skapas möjligheter för att alla 
barn bjuds in i en gemenskap och får ta plats i en social delaktighet (jfr Melin, 
2013). 

När det gäller pedagogisk dokumentation, handlar det om andra uttryck för 
delaktighet som kan bli möjlig att kommunicera för barnen, oavsett verbalt 
språk. Här handlar det om att pedagoger kan erbjuda resurser, men också att 
”låta” barnen själva styra vilket innehåll som skapas, med hjälp av de 
affordances som skapas i användandet av pekplattan. Även här förstås detta 
som en dynamisk process, där barnens agency och pedagogers följsamhet går 
hand i hand, men inte behöver vara i motsatsförhållande (jfr Rainio, 2010). 

Inom ramen för aktiviteter där digitala resurser används, är det 
pedagogerna som till stor del ramar in aktiviteten, ser till att digitala resurser 
och olika applikationer finns tillgängliga, eller inte finns tillgängliga. Här 
ligger förstås även lokala såväl som nationella ekonomiska, politiska och 
praktiska beslut till grund för vilka möjligheter pedagoger får att iscensätta 
olika aktiviteter (Selander & Kress, 2010). Beroende av om det exempelvis 
finns beslut på en kommunal nivå vilka applikationer som ska köpas in, eller 
om pedagogerna själva får välja innehåll, samt huruvida det finns ekonomi att 
köpa in material alls, skapas också olika förutsättningar för pedagogers 
didaktiska design av aktiviteter med digitala resurser (jfr Selander & Kress, 
2010). Samtidigt har barnen en förmåga att omskapa de applikationer som 
finns tillgängliga; att använda pekplattan på sätt som pedagogerna kanske inte 
tänkt sig (Kjällander & Moinian, 2014; Nilsen, 2018) och uttrycka sin agency 
i relation till de resurser som erbjuds. 

Sammantaget förstås alltså barns uttryck för delaktighet i användningen av 
pekplattor i förskolan i flerspråkiga områden som en dynamisk process, där 
både barn och pedagoger är medskapare. Otterborn, Schönborn & Hultén 
(2019) visar hur barns delaktighet i relation till användning av pekplattor i 
förskolan kan uppfattas som både något positivt och negativt av pedagoger. 
Något som uppfattades som en negativ aspekt av barns delaktighet, av de 
deltagande pedagogerna i Otterborn, Schönborn och Hulténs (2019) studie, 
var om barnen själva skulle få välja vilka applikationer som ska finnas 
tillgängliga på pekplattan samt hur länge och till vad pekplattan ska användas. 
I relation till resultaten i föreliggande avhandling var det inte barnen som 
bestämde vilka applikationer som skulle användas eller hur länge. Istället 
valdes applikationerna ut just med den syn på barns delaktighet som något 
som också pedagoger kan skapa förutsättningar för. Det är alltså samtidigt 
möjligheter som erbjuds av pedagoger och möjligheter som skapas och tas av 
barn. I relation till frågor om ansvar och konsekvenser av att utöva delaktighet, 
kan detta förstås som att det är pedagogerna som ändå tar det yttersta ansvaret. 
Detta i relation till inramningen i form av en förskoleverksamhet där det inte 
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bara traditionellt är vuxna som ansvarar för barnen, utan även juridiskt. Frågan 
om agency i relation till ansvar kan alltså sägas vara begränsad till de 
institutionella ramar som omger förskolans verksamhet på olika sätt. 
Samtidigt öppnas också upp för frågan om ansvar för varandra som individer, 
när det gäller allas lika värde, i frågor om demokratiska värderingar och i 
frågor om skapandet av social delaktighet för alla barn. I denna förståelse kan 
också förutsättningarna för även de yngsta barnen att ta ansvar för sitt eget 
handlande öppnas upp för, om de får möjlighet att se varandra som likvärdiga 
delar av en social gemenskap där alla har samma möjligheter att uttrycka 
delaktighet. 
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Literacypraktiker bortom ett verbalt majoritetsspråk 
När barnen och pedagogerna som deltagit i de olika delstudierna på olika sätt 
kommunicerar med varandra och pekplattorna, förflyttar de sig från en 
talspråkscentrerad kommunikation på majoritetsspråket svenska, till många 
andra sorters kommunikation. Detta sker med hjälp av de affordances som 
skapas i användningen av pekplattan. På så sätt kan nya literacypraktiker 
också skapas i förskolorna när pekplattorna används på olika sätt.  

Användandet av flerspråkiga applikationer på en daglig basis i förskolorna, 
kan också förstås som en möjlighet för en förändrad literacypraktik där det 
inte bara är majoritetsspråket som erkänns eller blir möjligt att uttrycka sig på. 
På så sätt kan också de affordances som inte bygger på ett verbalt språk förstås 
som bidragande till en förändrad literacypraktik i förskolorna. Det blir också 
möjligt för barn att göra sig förstådda med hjälp av pekplattans affordances i 
form av bilder, fotografier, färger, former m.m. Med den förståelse av literacy 
som antas i denna studie, med utgångspunkt i New Literacy Studies (se t.ex. 
Barton & Hamilton, 1998; Gee, 2015; Scribner & Cole, 1978; Street, 1995), 
ses alltså dessa former av kommunikation som en vidgad form av literacy. 

När barnen använder pekplattan för att skapa fotografier och sedan 
använder dessa fotografier för att kommunicera med sina kamrater, pedagoger 
eller föräldrar, ses detta som en form av literacy där bildernas kommunikativa 
funktioner används och förstås av barnen, precis som skriftspråkets 
kommunikativa funktioner skulle förstås utifrån en mer traditionell syn på 
literacy. 

Dessa literacypraktiker är alltså sammankopplade med de affordances som 
skapas i användningen av de digitala resurserna. Beroende av hur dessa är 
utformade och hur de används i förskolan, skapas också nya literacypraktiker.  

De literacypraktiker som framkommer när pekplattor används i förskolor i 
flerspråkiga områden kan sägas vara mindre centrerade kring dominerande 
verbal- och skriftspråkscentrerade literacy-förmågor som ofta lyfts fram som 
värdefull kunskap i utbildningssammanhang (Kress, 1997). Snarare sträcker 
sig de nya literacypraktikerna både mot en translanguaging-praktik, där fler 
språk än majoritetsspråket inkluderas i den dagliga verksamheten och där 
kunskap om dessa språk erkänns som värdefull kompetens, såväl som mot en 
syn på pluriliteracies (García, Bartlett & Kleifgen, 2007) där hierarkiska 
strukturer mellan språk luckras upp i den pedagogiska praktiken. 

Samtidigt är flera av de applikationer som används i de deltagande 
förskolorna ändå mer eller mindre tätt knutna till mer traditionella 
literacypraktiker (jfr t.ex. Gee, 2015; Street, 1995): Exempel på detta är 
användningen av pekböcker och sagoböcker i form av applikationer. Även de 
mer öppna applikationerna där barn, pedagoger och föräldrar kunde rita, tala 
in en historia och sedan lyssna och titta på den, kan knytas till en sagoberättar-
tradition som kan sägas vara kopplad till en utökad syn på literacy (jfr Barton 
& Hamilton, 1998; Gee, 2015; Scribner & Cole, 1978; Street, 1995). På så sätt 
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kan förhållandet mellan en mer skriftspråks-centrerad syn på literacy ligga i 
ett dynamiskt möte med de nya literacypraktiker som skapas i om med 
användandet av digitala resurser i förskolan. Det som blir en stor skillnad mot 
exempelvis en mer traditionell sagoläsning, är att det skapas möjligheter att 
lyssna på sagor på en mängd olika språk, även om pedagogerna inte i sig 
behärskar alla barnens språk. Dessa särskilda affordances kan alltså sägas 
ligga i brytpunkten mellan en textnära syn på literacy, men samtidigt involvera 
den form av pluriliteracy som exempelvis García, Bartlett & Kleifgen (2007) 
efterlyser. 

App-genrer – innehållet i de digitala resurserna 
Det samlade resultaten i denna avhandling illustrerar hur innehållet i de 
digitala resurserna blir viktigt för vilka villkor som skapas för barns möjlighet 
att uttrycka delaktighet i förskolan. Det handlar också om hur de digitala 
resurserna används och till vad. 

I denna avhandling ges ett förslag till genreuppdelning som bygger på just 
innehållet i de digitala resurserna: applikationerna. Att applikationernas 
utformning är av betydelse, stämmer överens med de resultat som 
framkommer även i andra studier om pekplattor i svensk förskola (Nilsen, 
2018; Palmér, 2015). I den uppdelning i genrer som här presenteras tas 
särskild hänsyn till barns uttryck för delaktighet såväl som flerspråkighet. I 
linje med hur Hoel och Tønnessen (2019) lyfter fram att kopplingen mellan 
bild och text i bilderboks-applikationer blir relevant för barns 
literacyförmågor, ingår också olika former av barnboks-applikationer i denna 
genreuppdelning. Dock vidgas omfånget och fokus riktas också mot andra 
sorters applikationer, som ingått i de olika delstudierna i denna avhandling. 
Olika egenskaper är inkluderade i form av vilka teckensystem applikationen i 
huvudsak bygger på, i vilken mån de är öppna för andra språk än ett verbalt 
majoritetsspråk samt i vilken mån barnen själva designar innehållet. 

I de fyra delstudierna har användningen av de digitala resurserna, dess 
funktioner och applikationer undersökts, både i användningen av barn och 
pedagoger och genom analys av applikationer av olika slag. I den första 
delstudien analyserades applikationerna Train simulator och Stop Motion. I 
den andra delstudien analyserades Music Color Sound Touch och Skype. I den 
tredje delstudien analyserades de inbyggda applikationerna Kamera och 
Fotogalleri. I den fjärde delstudien analyserades applikationerna Pekbok och 
Memoria närmare. Flera andra applikationer har också ingått i studierna, även 
om de inte analyserats fullt lika ingående31. 

Genreindelningen bygger på resultaten i de olika delstudierna och sätts i 
relation till barns möjlighet att uttrycka delaktighet på olika sätt, till exempel 
möjligheten att kommunicera på flera språk och möjligheten att själv skapa 
                                                        
31 Samtliga applikationer som använts i de olika delstudierna återfinns i excelark i bilaga 3. 
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pedagogisk dokumentation. Eftersom de olika applikationernas affordance ses 
som tätt sammankopplade med vilka literacypraktiker som skapas, ges här ett 
förslag till genreuppdelning inspirerat just av barnlitteraturens genrer. Detta 
både för att lyfta fram de olika övergripande ramarna för applikationernas 
affordance, men också för att lyfta fram betydelsen av att göra aktiva val som 
pedagog, när det gäller vilka applikationer som görs tillgängliga för barnen i 
förskolan. På samma sätt som tryckt litteratur i en lång tradition valts ut utifrån 
olika genrer i utbildningssammanhang (se t.ex. Larson & Marsh, 2012), görs 
nu ett genreförslag gällande applikationer. 

I relation till digitala läromedel, dock inte pekplattor, har en genrer 
föreslagits tidigare (se t.ex. Cosmann, 1996), men utan fokus på barns 
delaktighet eller flerspråkighet. Det finns också många skillnader i hur 
program till stationära datorer är designade, i jämförelse med 
pekplatteapplikationer och den genreuppdelning som föreslås i föreliggande 
avhandling är relaterad till förståelsen av att de affordances som skapas i 
användningen av olika applikationer är tätt sammanflätade med pekplattans 
affordances (se Petersen, 2015b).  

Kucirkova (2018) föreslår en taxonomi för personifiering i barnboks-
applikationer, där betydelsen av att kunna lägga in egna aspekter i historien 
ses som en form av agency. Med detta som inspiration, tillsammans med idéer 
om genreuppdelning i tryckt litteratur i relation till New Literacy Studies 
(Larson & Marsh, 2012) och med barnlitteratur-genrer (se t.ex. Anderson, 
2006) samt utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv på design (Kress, 1997; 
Selander & Kress, 2010), ges här ett förslag till genreuppdelning av 
applikationer som används i förskolan, baserat på denna avhandlings olika 
delstudier; 
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Figur 37: Förslag till App-genrer i relation till barns möjlighet att uttryck 
delaktighet.32 

 
Möjlighet för barnen att själva vara med att skapa innehåll på olika sätt, ses i 
denna genreuppdelning som ett mer öppet innehåll i applikationerna. 
Applikationerna kan också vara mer eller mindre öppna för flera språk. Det 
kan handla om färdigt innehåll på fler språk än majoritetsspråket såväl som 
möjligheten att spela in eget innehåll på valfritt språk. Pekböcker och Sagor 
på majoritetsspråket har ett mer färdigt innehåll och är enspråkiga. På så sätt 
är både innehållet och språket begränsat för vilken möjlighet barn får att aktivt 
vara med och skapa innehåll eller att få möjlighet att delta i flerspråkiga 
aktiviteter.  

I Pekböcker med flera språk finns flera verbala språk i form av ett färdigt 
innehåll vilka i kan användas för att skapa möjlighet att uttrycka delaktighet 
för barn i förskolor i flerspråkiga områden, vilket illustrerats i denna 
avhandling. 

Sagor med flera språk innehåller mer språkligt innehåll på flera verbala 
språk och kan användas till exempel som komplement till högläsning, för att 
skapa flerspråkiga sagostunder eller i samband med projekt, vilket gjorts i 
delstudie 4. 
                                                        
32 Illustrationen är skapad av mig. Får ej användas till kommersiellt bruk. Vid annan 
användning, referera till Petersen (2020). Bilden av pekplattans ram innehar Creative Commons 
Zero Licence for Public Domain, tack needapix.com för tillåtelse att använda bilden fritt. 
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Sällskapsspel med inspelningsfunktion kan användas för att skapa till exempel 
egna memoryspel med både bildligt och verbalt innehåll med valfritt språk. 
På så sätt är denna typ av applikationer öppna för alla språk, men det finns en 
ram av innehåll som är mer färdigt, d.v.s. att det handlar om just ett 
memoryspel, vilket illustras i delstudie 4. 

På liknande sätt är Sagor med inspelningsfunktion också öppna för alla 
(verbala) språk, men kopplat till ett färdigt innehåll i form av just en saga.  

I olika Skapa-applikationer, kan barnen till exempel rita, berätta och spela 
in ett valfritt innehåll på vilket språk som helst. På så sätt är denna typ av 
applikationer öppet för alla språk och har ett mer öppet innehåll, eftersom det 
är deltagarna är aktiva och som skapar detta innehåll.  

På samma sätt är Dokumentations-applikationer ofta både öppna för alla 
språk och har ett mer öppet innehåll, vilket kan användas för att skapa villkor 
för barn att uttrycka delaktighet i dokumentationsprocesser på olika sätt, vilket 
illustreras i delstudie 3. Dokumentations-applikationerna bygger på 
teckensystem bortom ett talat och skrivet språk och kan användas av barnen 
för att själva skapa pedagogisk dokumentation, reflektera, återbesöka och visa 
sina intressen. 

Videochat-applikationer är ofta både öppna för alla språk och har ett mer 
öppet innehåll vilket kan skapa möjlighet till bildlig och verbal 
kommunikation på flera språk, oavsett geografiska begränsningar. Detta 
illustreras i delstudie 2 där barn samtalar och sjunger på ett gemensamt språk 
trots att de befinner sig på förskolor långt ifrån varandra. 

Detta förslag till genreuppdelning bottnar alltså i resultaten i denna studie, 
där just barns delaktighet i relation till användandet av digitala resurser i 
förskolan i flerspråkiga områden ligger i fokus, men inspireras också av 
resultaten i andra studier som tidigare beforskat just barns delaktighet och 
digitala resurser. I likhet med Palmér (2015) och Arnott et al (2016) ses 
applikationernas design som betydelsefull i relation till vilka möjligheter som 
skapas för barn att vara delaktiga. 

I relation till en diskussion inom genreuppdelning i tryckt (barn)litteratur 
(Anderson, 2006), är detta inte en uppdelning som helt avgränsar olika genrer. 
Snarare berör alla genrer varandra på olika sätt, inte minst i hur de sedan 
används av barn och pedagoger. En applikation som innehåller flera olika 
verbala språk, skapar inte möjlighet för translanguaging om den inte används 
i barngruppen gemensamt, till exempel. Genrerna kan dock vara en hjälp i 
möjligheten att välja vilket innehåll och vilka möjligheter som erbjuds barnen, 
på ett medvetet sätt. Det kan också ligga till grund för en analys av vilka 
former av lärande som potentiellt blir möjlig, i relation till vilka applikationer 
som erbjuds. För att pedagoger ska kunna göra ett lika medvetet val av 
applikationer, som de gör av böcker, kan denna genreuppdelning vara ett 
förslag till ytterligare diskussion och analys. 
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Digitala resursers betydelse för barns delaktighet i 
förskolan i flerspråkiga områden 
Vilken betydelse har då de digitala resurserna för barns möjlighet att uttrycka 
delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden? I denna avhandling lyfts 
genomgående de särskilda affordances som framkommer i användningen av 
pekplattan i sig, i kombination med applikationerna som finns tillgängliga. 
Det handlar alltså om en sammanflätning av de möjligheter som skapas, men 
också om användningen och inramningen som sker i samspel mellan barn och 
pedagoger. Denna inramning sker både i själva aktiviteten, när deltagarna 
väljer att fokusera på olika saker utifrån intresse, och i ett större perspektiv i 
form av att pedagoger möjliggör tillgängligheten av pekplattor och vilka 
applikationer som laddas ned. 

När väl digitala resurser är tillgängliga för att skapa möjlighet att uttrycka 
delaktighet på olika sätt, förstås alltså möjligheten att uttrycka delaktighet som 
kopplat till just de digitala resursernas affordances. Det blir till exempel 
möjligt att skapa aktiviteter där alla barns språkliga erfarenheter erkänns som 
giltig kunskap, trots att inte pedagogerna eller andra barn behärskar språket, 
vilket illustreras i delstudie 2 (Petersen, 2015b) och delstudie 4. Betydelsen 
av applikationernas utformning för möjligheten för barn att uttrycka 
delaktighet går i linje med Nilsen (2018) Nilsen, Lundin, Wallerstedt & 
Pramling (2016) och Palmér (2015), men skiljer sig ändå från dessa studiers 
resultat på det sätt agency och delaktighet förstås. I föreliggande avhandling 
ses agency på ett dynamiskt sätt där agency inte är begränsad till exempelvis 
valsituationer. På så sätt ses heller inte mer ”styrda” applikationer som 
nödvändigtvis inskränkande av barns delaktighet, hela tiden beroende av vad 
innehållet är samt hur det används i en social kontext. När barnen i delstudie 
2 använder pekboks-applikationer med flera språk, är innehållet relativt 
färdigt, men de kan fortfarande användas för att barn ska får möjlighet att 
kommunicera på sina minoritetsspråk, vilket kan ses som en form av 
delaktighet. Samtidigt kan de mer öppna applikationerna där barn själva 
skapar innehåll också ses som en möjlighet för barn att uttrycka agency, 
genom att vara aktiva medskapare av innehållet. På så sätt skiljer sig resultaten 
när det gäller digitala resursers betydelse för barns delaktighet i denna 
avhandling något mot de tidigare studier som genomförts av barns användning 
av pekplattor i förskolan. 

En annan betydelse som de digitala resurserna i form av just pekplattor får 
när det gäller pedagogisk dokumentation och barns delaktighet, är att det 
skapas möjligheter för barnen att själva vara mer aktiva i processen, jämfört 
med den mer spridda praktiken att dokumentera med hjälp av en digitalkamera 
(jfr Magnusson, 2017). En skillnad när det gäller barns delaktighet och 
skapandet av pedagogisk dokumentation är att barnen själva kan ta bilderna 
och att de sen finns lätt tillgängliga i plattan, på plats inne på avdelningen. En 
pedagog behöver inte välja ut vilka bilder som ska användas, för att sedan 
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skriva ut, för att sen ge tillbaka till barnen för reflektion. Istället kan barnen 
själva välja bilder utifrån intresse; det behöver inte gå via en pedagogs ”filter”. 
Bilderna finns att återkomma till på ett tillgängligt sätt, om pekplattan också 
förvaras tillgängligt och barnen ges möjlighet att använda den i reflekterande 
samtal.  

Barnen kan också på ett enklare sätt visa den pedagogiska dokumentationen 
för sina föräldrar, om pekplattan finns i miljön där barnen blir hämtade, både 
inom- och utomhus. Om barnen ges möjlighet att reflektera över sin dag och 
sina lärprocesser tillsammans med den hämtande föräldern, skapas också 
möjligheter för att föräldrar blir delaktiga i förskolans verksamhet. Skillnaden 
mellan hur pedagogisk dokumentation med exempelvis digitalkameror och 
pappersutskrifter, blir också att med pekplattan finns samtliga bilder eller 
filmer tillgängliga för barnen. De kan då själva välja vilket innehåll som ska 
lyftas. Barnen kan alltså på egen hand ge sin bild av en dag, en aktivitet eller 
en lärprocess, istället för att det ska gå via en pedagogs utvalda bilder som 
sätts upp på t.ex. väggar inomhus. Nackdelen kan dock vara att det kan finnas 
distraherande material eller applikationer på pekplattan som barnet hellre visar 
eller använder i en sådan situation, men det finns ju även i en miljö på 
förskolan distraktioner i form av leksaker i en motsvarande situation om 
barnen ska visa och reflektera kring bilder som skrivits ut av pedagogerna. 

Sammantaget kan betydelsen av de digitala resurserna i form av pekplattor 
ses ligga både i de särskilda möjligheter som teknologierna erbjuder och i hur 
dessa används i förskolan miljö. När det gäller barns delaktighet i pedagogisk 
dokumentation, skapas alltså nya möjligheter för barns uttryck för delaktighet 
i mötespunkten mellan pekplattans affordances och en användningspraktik där 
barnen också tillåts eller uppmuntras av pedagogerna att själva vara delaktiga. 

Det blir på så sätt möjligt för barn att med hjälp av exempelvis bild- eller 
fotografiska teckensystem kommunicera sitt intresse, sitt fokus eller sin vilja 
till andra, med hjälp av pekplattans affordances som gemensam multimodal 
plattform, så som i de dokumenterande och reflekterande barnen i delstudie 3 
i denna avhandling. Genom att använda bilder och fingertryckningar eller 
beröring, hinner barnet i delstudie 1 föregå pedagogen och skapa egna uttryck 
och innehåll, med hjälp av pekplattans affordances, men också kunna 
kommunicera dessa val och intressen för omvärlden i form av bilder och 
filmer. 

Gemensamt för delstudierna i denna avhandling är alltså att innehållet och 
formen på olika sätt får betydelse för på vilket sätt barns delaktighet kommer 
till uttryck inom ramen för aktiviteter då pekplattor används, men också 
iscensättningen som pedagoger skapar. 
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Tillgång till pekplattan 

Vems är de digitala resurserna i förskolan? 
Åtkomsten och ägandeskapet kan ses som en del i de affordances (Gibson, 
1979; Kress, 1979) som skapas i användningen av pekplattorna. Beroende på 
hur stor möjlighet barnen har att själva välja att använda dessa resurser, kan 
också ses påverka hur de används (jfr Nilsen, 2018) och vilken betydelse detta 
användande får för barns möjlighet att uttrycka delaktighet i förskolan i 
flerspråkiga områden. Antalet pekplattor per grupp kan också förstås som 
betydelsefullt i vilka affordances som skapas, exempelvis vilken möjlighet 
som finns att samarbeta kring en platta, men också till konflikt. I de olika 
delstudierna har barnens möjliga tillgång till pekplattorna skiljt sig åt. 

I delstudie 1 förvarades pekplattorna undanplockade från barnen och togs 
fram av pedagogerna vid valda tillfällen. Det var till stor del pedagogerna som 
var ”ägare” till pekplattorna och bestämde när och hur pekplattorna skulle 
användas, även om barnen inom ramen för aktiviteterna hade möjlighet att 
uttrycka agency. Även i delstudie 2 var det pedagogerna som styrde över när 
pekplattan skulle tas fram och den plockades undan efter användning. I 
delstudie 3, däremot, hade barnen i stort sett tillgång till pekplattorna under 
hela dagen och de var placerade ute på avdelningen. ”Ägandeskapet” sågs av 
dessa pedagoger tillhöra barnen, men de applikationer som fanns tillgängliga 
på plattorna var utvalt av pedagogerna utifrån särskilda syften och mål. Dessa 
kunde handla om mål som pedagogerna kopplade till läroplanen, men också 
styrt av det pedagogerna beskrev som barnens intresse. 

I delstudie 4 fokuserade inte de deltagande pedagogerna så mycket på vem 
eller vilka som hade ”ägandeskapet” eller var pekplattan förvarades. Samtidigt 
kan exemplet med memory-applikationen där det är barnen som skapar 
innehållet, åtminstone delvis illustrera att innehållet i pekplattan kan ses som 
tillhörande barnen, eftersom de är skapare av det. På samma sätt finns exempel 
från andra delstudier att pekplattans innehåll i form av bilder, fotografier och 
filmer skapats av barnen. Sammantaget var det dock till stor del pedagogerna 
som valde vilka applikationer som skulle finnas på pekplattorna, ibland i 
samspel med de fortbildningsgrupper de var med i respektive projekt. På så 
sätt sker en slags yttre inramning (Selander & Kress 2010) i både vad som 
finns tillgängligt i form av applikationer och tillgängligt rent fysiskt. Den 
effekt som bl.a. Kjällander och Moinian (2014) belyser, där barnen dras till 
och samlas runt pekplattans skärm, kan i detta fall förstås som beroende av 
hur ofta pekplattan tas fram, såväl som vilket innehåll som finns på den. 

Lärarrollen  
Frågan om vad som händer med lärarrollen när pekplattor används i förskolan 
kan ligga nära tillhands när digitala resursers betydelse för barns delaktighet 



165 

diskuteras. Den roll läraren tar i aktiviteter där pekplattor används kan också 
ses som en av de villkor som skapas när pekplattor används i förskolor i 
flerspråkiga områden. I de olika delstudierna som ingår i denna avhandling, 
finns en bred variation av hur pekplattor och olika applikationer används i 
förskolan, avseende i vilken mån lärare är aktiva eller om barnen använder 
pekplattorna mer självständigt. 

I relation till applikationernas olika affordances blir det också viktigt att 
lyfta fram vilka roller som kan förstås i dessa olika sätt att använda pekplattor. 
I det som skulle kunna ses som en risk att applikationerna övertar rollen som 
pedagog (jfr Nilsen, 2018), blir det också avgörande att förstå vad detta i så 
fall skulle innebära. Här blir respektive applikations affordances viktiga att 
förstå, om barnen ska använda pekplattorna på egen hand. Om barnen då 
använder applikationer som bygger på det som kan förstås som en design där 
barn får små möjligheter att påverka innehållet, kan det krocka med den 
följsamma lärarrollen som kan sägas förutsätta barns möjlighet att vara 
delaktiga. Denna lärarroll exemplifieras i delstudie 3, när läraren hjälper till 
att förklara, medla och lyfta fram varje barns ”röst” (s. 121). Här beror det inte 
bara på hur varje respektive applikation är designad eller hur den används av 
barnen (jfr Kjällander & Moinian, 2014), utan också hur det iscensätts av 
lärarna (jfr Selander & Kress, 2012). 

Beroende på applikationernas affordances kan det alltså ses som olika lätt 
eller svårt för barnen att på egen hand använda dem på ett självständigt sätt 
och i relation till detta blir det viktigare för lärarna att vara mer aktiva i 
iscensättningen när vissa applikationer används, än andra. Å andra sidan kan 
barnen ses som re-designers av applikationens innehåll (Kjällander & 
Moinian, 2014) och i relation till barns agency öppnas på detta sätt möjligheter 
för barn att uttrycka agency trots att en applikation kanske inte är designad för 
det i första hand. Ändå skapar barnen en egen tolkning av hur applikationen 
kan användas och det kan i sig ses som ett sätt att vara delaktig (Kjällander & 
Moinian, 2014). 

Exakt vilka applikationer som afforderar barns delaktighet står såklart även 
i relation till varje barngrupps unika sammansättning samt vilka aktiviteter de 
används i, men samtidigt kan vissa affordances ändå tolkas som lättare för 
barnen att själva använda på ett mer självständigt sätt. 
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Slutsatser och sammanfattande diskussion  

I följande kapitel diskuteras nya sätt att förstå barns uttryck för delaktighet i 
förskolan i flerspråkiga områden samt hur en förståelse av barns uttryck för 
delaktighet som multimodala kan vara fruktbar. Barns uttryck för delaktighet 
i förskolan relateras också till barns delaktighet i ett demokratiskt samhälle. 
Vidare diskuteras barns uttryck för delaktighet i relation till den digitalisering 
som just nu kan sägas ske i förskolan. Studiens avgränsningar diskuteras och 
slutligen dras slutsatser om praktisk tillämpning av resultaten, betydelse för 
professionen samt förslag till vidare forskning. 

Nya sätt att förstå barns uttryck för delaktighet i förskolor 
i flerspråkiga områden 
I denna avhandling berörs många olika sätt som barn uttrycker delaktighet i 
förskolor i flerspråkiga områden, då pekplattor används. Genom att förstå 
exempelvis barns möjlighet att delta i translanguaging-aktiviteter eller att få 
möjlighet att lyssna på en saga på det språk de talar hemma, som just uttryck 
för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden, skapas också möjligheter 
för en djupare kunskap om vad det kan innebära att skapa förutsättningar för 
barns delaktighet i förskolan. 

I en rörelse från det som kan förstås som en kommunikationshierarki där 
talat och skrivet språk är högts värderat och det mest erkända 
kommunikationssättet (jfr Kress, 1997; Selander & Kress, 2010), blir barnens 
multimodala uttryck för delaktighet ett sätt att jämna ut möjligheterna att 
aktivt delta såväl som kommunicera (jfr Kress & Selander, 2012). Med hjälp 
av de digitala resursernas affordances, vilka ses som uppkomna i ett 
användande och ett socialt meningsskapande, skapas alltså möjligheter för 
barn i förskolor i flerspråkiga områden att kommunicera och uttrycka 
delaktighet på ett mer jämställt sätt. Detta eftersom det blir möjligt att 
kommunicera på fler sätt, exempelvis med bilder och fotografier såväl som 
med andra språk än majoritetsspråket.  

I sin tur förstås detta som att pekplattan kan bli en plattform för gemensam 
förståelse, där det blir möjligt att kommunicera och förstå varandra med hjälp 
av exempelvis bilder, rörelse, beröring och andra teckensystem som inte 
enbart bygger på majoritets-verbalspråk. Det handlar alltså om ett 
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kommunikationsflöde mellan barn och pedagoger, och barn och barn, där 
maktaspekter planas ut. Detta gäller barn som kan ha särskilt svårt att göra sin 
”röst” hörd, exempelvis de yngsta barnen som inte använder sig av det verbala 
eller skriftliga språk som är värdesatt högt i utbildningssammanhang (jfr 
Kress, 1997). 

Det handlar också om de barn som använder sig av andra verbala 
kommunikationssätt än majoritetsspråket. När dessa barn ges möjlighet att 
agera, ta plats, vara med och designa innehåll och form i verksamheten, genom 
att öppna upp för kommunikation med hjälp av olika teckensystem och 
resurser som blir funktionella för barnen (jfr Kress, 1997; Petersen, 2015b), 
finns även en öppning för barns uttryck för delaktighet. Detta sker hela tiden 
i interaktion med pedagoger och andra barn, men också med de resurser som 
finns tillhands (jfr Kress,1997; Selander & Kress, 2010). 

Inom förskolan, såväl som många andra områden, sker just nu vad som kan 
förstås som en digitalisering; Ett exempel är införandet i 2018 års läroplan för 
förskolan att ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får möjlighet att 
använda digitala resurser på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” 
(Skolverket, 2018, s. 15). Resultaten som lyfts fram i denna avhandling 
gällande barns uttryck för delaktighet i förskolor i flerspråkiga områden när 
pekplattor används kan vara relevanta i diskussionen om den växande 
digitaliseringen i förskolan. 

Framför allt blir det viktigt att lyfta fram vikten av val av vilka digitala 
resurser som är funktionella för vilka ändamål; ”digitala resurser” är inte en 
och samma sak för alla användare. För de yngsta barnen, eller helt enkelt alla 
som hellre kommunicerar med andra teckensystem än det talade eller skrivna 
språket, behövs det resurser som bygger på en mängd sätt att kommunicera. 

Relevansen av i vilka syften digitala resurser används i förskolan kan också 
lyftas i relation till digital kompetens. Resultaten i denna avhandling illustrerar 
hur användandet av pekplattor och vissa applikationer blir viktiga för att skapa 
villkor för barns möjlighet att uttrycka delaktighet i förskolan i flerspråkiga 
områden. Dessa resultat kan kopplas till frågan om vad de digitala resurserna 
kan användas till såväl till den förändring i förskolans läroplan (Skolverket, 
2018) som berör att förskolan ska se till att varje barn ska utveckla digital 
kompetens och ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt gentemot digital 
teknik. Förmågan att förhålla sig kritiska till digitala medier, som aktiva, 
delaktiga producenter i dessa sammanhang (jfr Selander & Kress, 2010) kan 
relateras till resultaten i denna avhandling. Att barnen kan vara med och 
påverka innehåll och form i undervisningen med hjälp av digitala resurser 
(Delstudie 1); att kommunicera på sitt minoritetsspråk med hjälp av digitala 
resurser (Delstudie 2); att uttrycka delaktighet genom att själv forma 
pedagogiska dokumentationsprocesser med pekplattor som resurs (Delstudie 
3) eller att uttrycka delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden genom att 
få möjlighet att delta i translanguaging-aktiviteter, med hjälp av digitala 
resurser (Delstudie 4) kan ses beröra den digitala kompetens i form av kritiskt 
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och ansvarsfullt förhållningssätt som efterfrågas i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2018). 

Erkännande av fler kommunikationssätt i ett demokratiskt 
samhälle 
När alla barns språkliga erfarenheter och kommunikationssätt erkänns i 
förskolan kan detta också förstås som kopplade till värderingar i ett 
demokratiskt samhälle (jfr Dahlberg & Moss, 2005; Qvarsell, 2011, se även 
Skolverket, 2018). I den vardagliga kontext som förskolan utgör för de flesta 
yngre barn blir det då viktigt att lyfta fram alla barns erfarenheter. I ett 
perspektiv där delaktighet inte bara innefattar att utöva direkt inflytande, 
handlar det också om att uppfattas och själv uppfatta sig, sina erfarenheter och 
kunskaper, som värdefulla bidrag i en gemenskap (Melin, 2013; jfr 
Skolverket, 2018). Detta är något som skulle kunna ses som social delaktighet 
(Melin, 2013). När det blir möjligt att använda digitala resurser för att 
kommunicera på fler sätt, kan det även bli möjligt att gå bortom pedagogernas 
kunskap som begränsning i vilka språk och kommunikationssätt som blir 
gångbara i förskolan. 

Möjligheten för alla barn i barngruppen att höra och se att det finns en 
mängd olika språklig erfarenhet, såväl som andra sätt att kommunicera på än 
det verbala majoritetsspråket som kan sägas dominera i en västerländsk kultur 
(jfr Kress, 1997; Selander & Kress, 2010), kan relateras till frågor om 
demokrati och förståelsen av alla människors lika värde (jfr Quennerstedt, 
2010). På så sätt har frågorna om barns delaktighet i förskolan i ett större 
perspektiv motivation i frågor om barns demokratiska rättigheter såväl som 
möjligheter till utvecklande av demokratiska värderingar. Detta är något som 
kan sägas vara särskilt betydelsefullt i en förskolekontext som under senare 
tid skulle kunna sägas vara fokuserad mycket på formellt lärande och 
”skolifiering” (jfr Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Lärandet kring normer och 
värden, däremot, är möjligtvis svårare att både undervisa och utvärdera och 
har kanske kommit lite i skymundan till förmån för mer avgränsade 
kunskapsmål i exempelvis matematik, språk och teknik (jfr Dahlberg, Moss 
& Pence, 2014; Dahlberg & Moss, 2005). 

Translanguaging som multimodal 
När barnen får möjlighet att kommunicera på olika verbala språk i förskolans 
vardag, ses det i denna avhandling som möjligheter till translanguaging (jfr 
García, 2009). Emellertid finns många exempel i det inhämtade materialet i 
denna avhandling, där barnen kommunicerar med hjälp av andra teckensystem 
än det verbala. När barnen fotograferar sin dagsutflykt och sedan använder 
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sina fingrar och händer i olika rörelser för att välja bland, plocka fram, förstora 
och förminska bilderna, kan detta också ses som kommunikationssätt som inte 
domineras av det verbala majoritetsspråket (jfr Kress, 1997). Istället 
framträder barnens kroppsliga rörelser, i interaktion med pekplattans innehåll, 
som centrala för den kommunikation som sker både mellan barnen och 
pedagogerna och barnen sinsemellan. I ett sådant läge finns en möjlighet till 
ett mer jämställt möte, där en ojämnt fördelad erfarenhet av svenskt talspråk 
inte behöver spela en så stor roll. I likhet med Bagga-Gupta och Carlsson 
(2006) som menar att de artefakter som används för kommunikation i 
flerspråkiga aktiviteter fungerar som medierande, blir de tillgängliga 
resurserna i denna studie betydelsefulla för möjligheten till translanguaging. I 
de fall där barnen använder andra kommunikationsformer än verbalt 
majoritetsspråk, exempelvis visuella teckensystem med hjälp av pekplattans 
och applikationernas affordance, spelar kanske de olika språkliga 
erfarenheterna inte så stor roll för att barnen ska förstå varandra. 

I relation till begreppet translanguaging och förståelsen av språks olikheter 
som social konstruktion kan här ställas Garcías (2009) tidigare texter om 
begreppet mot senare Othegy, García och Reid (2015). Här kan diskuteras 
kring rimligheten eller fruktbarheten i att verkligen förstå språks olikheter som 
en social konstruktion (Othegy, García & Reid, 2015). Om alla språk 
egentligen är lika, varför är det då viktigt att få möjlighet att använda alla sina 
språk? Det handlar kanske snarare om att försöka luckra upp förståelsen av 
språk som väsensskilda, för att kunna börja se en möjlig öppning för 
användningen av flera språk på ett sammanvävt sätt i 
utbildningssammanhang, där alla barn kan ha nytta av att få kommunicera på 
fler språk än majoritetsspråket. 

Det kan också bli fruktbart att resonera kring att ett praktiskt sätt att utöva 
translanguaging kan handla om att gå från dominansen av talat och skrivet 
språk och öppna upp för kommunikation med andra teckensystem. Detta kan 
också förstås som en syn på språk som sammanvävda (Othegy, García och 
Reid, 2015). Wei (2018) diskuterar att translanguaging och multimodalitet kan 
ses som närstående och relaterbara. Detta kan jämföras med resultaten i denna 
avhandling där pedagoger lyfter möjligheterna att skapa flerspråkiga 
aktiviteter i vardagen i förskolan, där språken används tillsammans och på ett 
sätt så att alla barnens olika språk ska inkluderas i verksamheten. När detta 
sker på ett sätt där det inte bara är det verbala språket som lyfts fram utan även 
andra former för kommunikations blir erkända, kan det ses som just en 
förståelse av translanguaging som multimodal. 

Delaktighet och språk – Ska inte barnen lära sig svenska, då? 
I diskussionen som förs i denna avhandling belyses barns uttryck för 
delaktighet bortom det verbala majoritetsspråket svenska. Men betyder det att 
barnen inte ska lära sig svenska? Det är väl viktigt att lära sig majoritetsspråket 
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för att kunna utöva delaktighet i det svenska samhället? Utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna i denna avhandling och synen på språk och språklärande, 
står inte användandet av flera olika teckensystem eller verbala språk emot 
varandra. Snarare ses användandet av de för barnen mest funktionella 
kommunikationssätten som drivet av intresse (jfr Kress, 2010). Samtidigt ses 
alltså de verbala språkens relation till varandra som kompletterande, snarare 
än konkurrerande, inspirerat av sociolingvistiska idéer om translanguaging 
(García, 2009). I en sådan förståelse betyder det alltså att införlivandet av fler 
språk och kommunikationssätt i förskolan inte ”stör” lärandet i det svenska 
verbalspråket, snarare stöttar det. 

Även om det svenska verbalspråket kan sägas vara viktigt för möjligheten 
till delaktighet i ett svenskt samhälle, kan barnen också få nya erfarenheter i 
den sociala delaktighet (jfr Melin, 2013) som kan sägas stå till grund för 
delaktighet i ett demokratiskt samhälle både nationellt och globalt. Genom att 
införliva alla barns språk signaleras att allas språkliga erfarenheter är lika 
mycket värda, något som blir viktigt för alla barnen på förskolan, inte bara 
barn med språkkompetens bortom verbala majoritetsspråk. 

Innehållet och hur de digitala resurserna används blir 
viktigt för barns delaktighet 
I denna avhandlings olika delstudier illustreras sammantaget hur innehållet i 
de digitala resurserna blir av vikt i relation till barns möjlighet att uttrycka 
delaktighet. Även om pekplattan har vissa egenskaper såsom touch-screen och 
att den är bärbar, så är det i samverkan med innehållet, eller applikationerna, 
som de olika villkoren för barns möjlighet att uttrycka delaktighet till stor del 
skapas. 

I kombination med iscensättningen och hur de digitala resurserna används, 
blir alltså de applikationer som erbjuds och finns tillgängliga betydelsefulla 
för vilka förutsättningar som skapas i användningen av digitala resurser i 
förskolan. Som exempel kan nämnas att applikationerna med innehåll på 
minoritetsspråk hade avgörande betydelse för vilka möjligheter som skapades 
för att barnen skulle kunna delta i flerspråkiga aktiviteter på just 
minoritetsspråket i förskolan, vilket illustreras i delstudie 2 (Petersen, 2015b). 
Samtidigt skulle dessa aktiviteter inte kunnat ske utan att pedagogerna hade 
designat hur resurserna kunde användas. 

Ett annat exempel ges i delstudie 3, där applikationernas innehåll i form av 
de bilder som barnen tagit, skapar möjlighet för barnen att visa sitt intresse 
och därmed uttrycka delaktighet i förskolan. I samverkan med hur och till vad 
resurserna används, i detta fall för att barnen själva skulle få möjlighet att 
återbesöka och reflektera över händelserna de var med om tidigare, blir alltså 
resursernas innehåll betydelsefullt. Samtidigt kan sägas att de digitala 



171 

resursernas funktioner möjliggör dessa applikationer och detta innehåll. Den 
pekbara skärmen gör det till exempel möjligt för barnen att använda sina 
fingrar för att förstora och förminska bilder, men hela tiden inom ramen för 
applikationens design, alltså innehållet. 

De digitala resurser som har undersökts i denna avhandling är pekplattor, 
eftersom de är de mest använda digitala teknologierna i förskolan (Skolverket, 
2016, se även Otterborn, Schönborn & Hultén, 2019; Statens Medieråd, 2019), 
men i framtiden kan det hända att det kommer nya resurser som öppnar upp 
för andra möjligheter för barnen att uttrycka delaktighet på olika sätt. En 
tredimensionell design skulle kanske skapa andra villkor för delaktighet, men 
det kan fortfarande sägas att innehållet och hur teknologin används blir viktiga 
villkor för barns möjlighet att uttrycka delaktighet. 

Mer av samma eller sätt att överkomma hinder? 
Användandet av digitala resurser i utbildningssammanhang kan relateras till 
på vilket sätt de används och vilken funktion de fyller, eller förväntas fylla. 
Det handlar alltså om hur och till vad de används. I denna avhandlings olika 
delstudier har användningen skilt sig åt, från ett mer brett användande som i 
delstudie 1, till mer riktade fokus som i delstudie 2, 3 och 4. Resultaten 
illustrerar hur både pekplattans egenskaper och pedagogernas iscensättande 
skapar olika möjligheter för barn att uttrycka delaktighet i förskolan i 
flerspråkiga områden. 

Dessa resultat kan användas för att diskutera i vilka sammanhang och i 
vilka syften digitala resurser kan användas i förskolan och andra 
utbildningssammanhang. Om syftet med att använda pekplattor bara blir att 
göra mer av samma sak som tidigare gjorts, men med andra resurser, går det 
att ifrågasätta om de digitala resursernas potential används fullt ut (jfr 
Kongsgården & Krumsvik, 2016; Marklund och Dunkels, 2016; Petersen, 
2015b). Om däremot de digitala resurserna används för att överkomma hinder 
eller svårigheter som finns i förskolan, kan användandet också sägas ha en 
potential att skapa nya möjligheter för barn att uttrycka delaktighet i förskolan. 
I denna avhandling berörs ett slags problemlösande användande i de delstudier 
som berör minoritetsspråk, flerspråkighet och dokumentation. Då blir det 
också viktigt att på ett kritiskt sätt förhålla sig till vilka egenskaper och 
funktioner de olika digitala resurserna kan tänkas ha och hur det också faktiskt 
blir i verksamheten. 

Resultaten i denna avhandling illustrerar hur både själva pekplattan och de 
olika applikationerna har betydelse för vad som blir möjligt i barngruppen. 
Möjligheten att använda resurserna tillsammans blir betydelsefullt om man i 
förskolan vill bidra till samspel och samarbete och då blir det också viktigt att 
som pedagog vara medveten om vilka möjligheter och begränsningar som 
finns inbyggda i resurserna. På samma sätt går det också att använda de 
särskilda erbjudanden som finns i de olika digitala resurserna och 
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applikationerna för att överkomma hinder och utmaningar i förskolan, till 
skillnad från den ersättningspraktik som illustreras av Nilsen (2018). När 
barnens rättigheter att utveckla sitt minoritetsspråk eller verbala språk bortom 
majoritetsspråket svenska, är svårt att tillgodose, på grund av att pedagogerna 
själva inte talar språken, kan användandet av applikationer på flera språk göra 
att det blir lättare att överkomma denna svårighet. I det fallet handlar det alltså 
inte om att göra mer av samma, utan att överkomma ett hinder som var svårt 
att överstiga utan digitala resurser. 

När det gäller pedagogisk dokumentation, finns den risk som Lindgren och 
Sparrman (2003) och Lindgren (2012) påtalar, att pedagoger utövar en slags 
makt när de är de dokumenterar barnen och väljer ut vilka bilder som ska 
representera barnen såväl som vilket innehåll som ligger i fokus. Denna 
svårighet kan sägas kunna överkommas genom att använda pekplattans och 
olika applikationers egenskaper för att barnen själva ska kunna välja vad som 
dokumenteras, vilken bild av dem själva som skapas och vilket innehåll som 
lyfts fram som viktigt. På så sätt fyller här alltså de digitala resurserna ett syfte 
att övervinna svårigheter, inte bara göra mer av samma. 

Applikationer för barn – designade att användas av ett barn i taget? 
I de olika delstudierna finns exempel på många olika slags applikationer som 
används i förskolan. En del kan användas utan problem av flera barn samtidigt, 
såsom Skype, vilket illustreras i delstudie 2. Andra blir svårare att använda 
samtidigt, i grupp. Ett exempel på detta ges i delstudie 3, där barn tillsammans 
använder en fotogalleri-applikation för att titta och reflektera kring bilder de 
själva tagit tidigare. Det blir svårt för flera barn att samtidigt plocka fram och 
förstora flera bilder på pekplattan. Detta är ett exempel på hur det verkar som 
att flera av applikationerna i pekplattorna är designade för att användas av ett 
barn i taget, något som resoneras kring i diskussionskapitlet.  

Föreställningen om att de digitala resurserna används en och en kan 
jämföras den diskussion som förts om digitala resurser i olika medier, där barn 
förutses sitta stilla, ensamma med varsin pekplatta (se t.ex. Manzoor, 2019). 
En distinktion av hur användningen av digitala resurser i hemmiljö jämfört 
med utbildningsmiljöer görs till synes inte, varken i mediedebatt eller i 
designen av många applikationer. 

På så sätt kan också det faktum att pedagoger och barn är hänvisade till ett 
utbud som till stor del styrs av ekonomisk vinst och efterfrågan, när det gäller 
tillgången på applikationer, ses som ett problem. Det finns inte heller särskilt 
många applikationer att tillgå som är utgivna på förlag, något som kanske 
skulle kunna borga för mer verksamhetsanpassade applikationer. 

Något som också kan förstås som en svårighet är att det är svårt för 
pedagoger att få tag på applikationer på flera av barnens språk, vilket 
illustreras i delstudie 2 och 4. Det finns gränser mellan olika länders 
plattformar för applikationer, vilket gör att ett lands eller ett språks 
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applikationer inte alltid finns enkelt tillgängliga i Sverige. Att applikationerna 
kan tänkas vara utvecklade i syfte att användas i hemmiljö, kan också ses som 
ett problem när det gäller möjligheten att skapa både flerspråkiga aktiviteter 
med hjälp av digitala resurser och att öppna upp för barns delaktighet i 
aktiviteter där pekplattor används. 

Många applikationer verkar på ett sätt bygga på idéer om enspråkighet, 
något som kan illustreras både i den svårighet pedagogerna upplever i att hitta 
applikationer på flera språk, men också i de applikationer som faktiskt 
innehåller flera språk; även om dessa skapar möjlighet till flerspråkiga 
aktiviteter i förskolan, behöver användaren gå in i olika former av inställningar 
för att byta mellan olika språk. Dessa inställningar kan vara inbyggda i själva 
applikationen, vilket gör det lättare att byta mellan språk i en aktiv 
användning, men flera bygger på att man måste gå in i pekplattans 
huvudinställningar för att byta språk, något som är relativt svårtillgängligt.  

Att pedagoger, förskolor och skolor är hänvisade till en marknad där det 
råder en brist på applikationer på många av barnens språk samt innehåller 
många applikationer som inte har det som skulle kunna förstås som ett 
verksamhetsanpassat pedagogiskt innehåll kan alltså ses som problematiskt. 
Det blir då ännu viktigare för pedagoger att välja med omsorg. Samtidigt 
menar jag att det finns ett behov att tillgodose förskolor med genomarbetat 
digitalt material med god kvalitet (jfr Tønnessen, 2018), d.v.s. applikationer 
som är utvecklade för att användas av barn i grupp, på barnens olika språk och 
där det finns möjlighet för barn att vara aktiva medskapare av kunskap och 
språk. 

Avhandlingens avgränsningar och bidrag 
I följande avsnitt beskrivs de avgränsningar som ramar in denna studie. 
Teoretiska och metodologiska bidrag såväl som praktisk tillämpning samt 
betydelse för professionen diskuteras. 

Avgränsningar 
Resultaten i detta avhandlingsarbete måste hela tiden relateras till de teoretiska 
utgångspunkter och metoder som valts för att besvara forskningsfrågorna. 
Vidare har de olika undersökningarna genomförts endast i ett begränsat antal 
av Sveriges 290 kommuner, med ett fokus på just den svenska 
förskolepraktiken. På så sätt finns också avgränsningar i hur generella dessa 
resultat kan sägas vara, både på ett nationellt och internationellt plan. Dessa 
avgränsningar är vanliga för kvalitativa studier, men samtidigt behöver detta 
förstås utifrån möjligheten till tillträde (Heath & Hindmarsh, 2001) såväl som 
för de metodologiska förutsättningarna för en kvalitativ utgångspunkt. 
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När det gäller fokusgrupperna i delstudie 4 blir avgränsningarna kopplade till 
det relativt begränsade antalet deltagare samt att dessa deltagare valts ut i 
egenskap av tidigare medverkan i forskningsprojektet som ligger till grund för 
delstudie 2 (Petersen, 2015b), vilket på ett sätt kan ses som icke-representativt 
för förskolepedagoger i allmänhet.  

Trots det är det just detta fokus som blir intressant i denna studie; vad 
pedagogerna beskriver och det sociala skapande av kunskap som kan ses som 
i särskilt fokus i denna form av fokusgrupper (jfr Halkier, 2010a). Snarare än 
ett slags tvärsnitt av samtliga förskolepedagoger i Sverige, behöver detta 
förstås som en bild av den gemensamma förståelsen som skapas mellan 
pedagoger som medvetet arbetat med pekplattor för att skapa flerspråkiga 
aktiviteter samt vilka förutsättningar som de ser för detta, i användandet av 
pekplattor.  

Eftersom de deltagande pedagogerna redan sedan tidigare använt 
pekplattor för att, tillsammans med barnen, iscensätta flerspråkiga aktiviteter 
och deltagit i fortbildning gällande både användning av pekplattor och 
flerspråkiga aktiviteter, bidrar fokusgrupperna till en djupare förståelse av just 
dessa pedagogers uppfattningar och erfarenheter. Samtidigt som resultaten 
alltså inte kan ses som fullständigt generaliserbara, kan de bidra till ny 
kunskap om barns möjligheter att uttrycka delaktighet i förskolans miljö, med 
särskilt fokus på aktiviteter där pekplattor används i flerspråkiga områden. 

Diskussion om resultatens validitet 
Resultaten i denna studie bygger på ett empiriskt material där 
videoinspelningar av barns och pedagogers interaktion är i fokus. Med hjälp 
av socialsemiotisk teoribildning och en metodologi som involverar 
multimodal kommunikation har analysen fokuserats på just de många olika 
kommunikationssätt barnen och pedagogerna använder i aktiviteter med 
pekplattor. Translanguaging som begrepp har också använts för att belysa hur 
barnens olika språk blir synliga i förskolans vardagliga miljö. Samtidigt 
påverkar dessa val förstås också vilka resultat som kan komma att bli möjliga 
i denna studie. De teoretiska föreställningarna om hur kommunikation och 
interaktion blir viktigt, leder förstås till att detta hamnar i fokus i denna studie. 

Resultaten i denna studie går bortom ett fastställande av teoretiska och 
metodologiska idéer som redan skrivits fram, och illustrerar något som 
tidigare varit svårt att få fatt på (jfr Kress, 2011); hur barn uttrycker delaktighet 
i förskolor i flerspråkiga områden bortom ett verbalt majoritetsspråk. De 
använder inte bara en mängd olika teckensystem bortom verbala uttryck, 
vilket ryms inom ramen för ett socialsemiotiskt ramverk – de uttrycker också 
delaktighet genom att få möjlighet att delta i flerspråkiga aktiviteter på alla 
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sina verbala språk, inklusive nationella minoritetsspråk33. Jag har därför 
behövt använda kompletterande teoretiska idéer om translanguaging, för att 
kunna svara på mina forskningsfrågor och göra det empiriska materialet 
rättvisa. Med hjälp av ett socialsemiotiskt ramverk och idéer om 
translanguaging samt en multimodal analys av multimodalt material har 
iakttagelser gjorts av barns uttryck för delaktighet, som annars kanske inte 
skulle kunnat bli möjliga (jfr Kress, 2011). 

Andra teoretiska perspektiv och andra metoder skulle kunna ha använts och 
resultaten skulle kunnat lyfta andra aspekter av användningen av digitala 
resurser i förskolan, vilket tidigare gjorts i en svensk kontext av Nilsen (2018), 
Kjällander & Moinian (2014) och Walldén Hillström (2014). I min studie 
ligger dock fokus inte bara på verbala språkliga yttranden (jfr Nilsen, 2018; 
Walldén Hillström, 2014) och tar också in fler språk än ett verbalt 
majoritetsspråk (jfr Kjällander & Moinian, 2014). 

Det faktum att jag som forskningsledare i delstudie 2-4 varit aktiv i 
designen av de olika arbetssätt som sedan användes i de deltagande 
förskolorna kan också diskuteras utifrån frågor om validitet. I utformningen 
av forskningsfrågor, genom analysprocessen och i diskussion och slutsatser 
har jag i största möjliga mån säkerställt att jag håller en viss distans till 
innehållet och skiljer mellan designen av forskningsprojektet och 
resultat/analys. Samtidigt finns ändå en risk att en normativ aspekt finns 
underliggande i denna studie, något som jag funderat mycket på. 

Som deldesigner av tre av forskningsprojekten finns risken att jag skulle 
kunna ha svårt att se vilka problem som kan uppstå och vilka nackdelar eller 
negativa konsekvenser som dessa arbetssätt kan ha. För att förebygga denna 
risk, har jag arbetat mycket med val av både forskningsfrågor i analysen, såväl 
som i de slutsatser som dras. Detta för att gå bortom rollen som deldesigner 
till en kritisk forskarroll. 

Jag påbörjade denna diskussion redan i licentiatuppsatsen (Petersen, 
2015b) och har sedan dess fortsatt utveckla och förbättra den distans som jag 
tänker behövs för att göra valida analyser, även om jag ser analys som en 
meningsskapande process där forskaren inte kan vara helt objektiv (se t.ex. 
Emerson, Fretz & Shaw, 1995). Snarare handlar det om vilka frågor som ställs 
till det empiriska materialet och att jag som forskare har kunnat ställa mig 
bredvid och med öppna ögon tagit till mig även mer ”obekväma” resultat. Ett 
exempel på ett sådant tillfälle var när det framkom att flera av applikationerna 
nästan verkade designade för att användas en i taget av barnen. Här blev det 
viktigt för mig som forskare som också varit delaktig i utformningen av 

                                                        
33 De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska, 
och kommuner och andra myndigheter är bl.a. skyldiga att särskilt värna om barns och 
ungdomars rätt att utveckla sitt språk och sin kultur (Lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, 2009:724).  
 



176 

arbetssätten och åtminstone till viss del i urvalet av applikationer, att ta ett steg 
tillbaka och faktiskt se att det fanns en hel del svårigheter och brister. 
Ett annat exempel var när pedagogerna lyfte att det fanns föräldrar som inte 
alls ställde sig positiva till att fler språk skulle höras och synas i förskolan 
(med hjälp av digitala resurser). Här blev det också viktigt att som forskare 
illustrera detta och lyfta fram vad detta skulle kunna handla om, i relation till 
idéer om translanguaging. Samtidigt blev det också viktigt att med kritisk 
blick kunna se bortom mina teoretiska val och inte bara avfärda denna kritik 
som irrelevant. Istället har jag valt att använda detta fynd för att på ett mer 
nyanserat sätt diskutera huruvida det finns några problem med att inkludera 
flera språk i förskolan. 

Avhandlingens huvudsakliga bidrag 
Denna avhandlings övergripande bidrag är en utökad förståelse av barns 
uttryck för delaktighet, bortom ett verbalt majoritetsspråk. Barns användande 
av digitala resursers olika möjligheter för att göra sig förstådda av kamrater 
såväl som pedagoger, kunna visa sitt intresse genom att använda bilder och 
fotografera samt att få använda hela sin språkliga repertoar, ses i denna studie 
som sätt för barn att vara delaktiga. 

Ett annat huvudsakligt bidrag är att denna studie illustrerar hur det är 
innehållet i de digitala resurserna, hur de används och till vad, som blir viktigt 
för vilka villkor som skapas i aktiviteter där dessa resurser används i 
förskolan. Vissa av de digitala resursernas erbjudanden skapar möjlighet för 
barn att använda en mängd olika kommunikationssätt för att göra sig förstådda 
och vara aktiva medskapare av innehåll. Genom att använda en del av de 
meningserbjudanden som skapas i användandet av pekplattor och olika 
applikationer, kan flera verbala språk inkluderas i den dagliga 
förskoleverksamheten. På så sätt kan barnens alla (verbala) språk höras och 
synas i förskolan. 

När de digitala resursernas utformning skapar möjlighet för barn att 
använda kroppsliga, fotografiska, musikaliska och andra sätt att kommunicera 
skapas också möjlighet för barnen att göra sig förstådda av och visa sina 
intressen för sina kamrater såväl som av pedagoger. Detta ses i denna 
avhandling som uttryck för delaktighet. Att sätten att kommunicera, vare sig 
det handlar om kroppslig kommunikation eller verbala språk bortom 
majoritetsspråket, erkänns i en social gemenskap som verklig och värdefull 
kunskap ses också som ett uttryck för delaktighet. Genom att utgå från ett 
teoretiskt ramverk som understryker vikten av att belysa 
kommunikationsformer bortom verbalt språk, i kombination med idéer om 
translanguaging och med hjälp av metoder som möjliggör en detaljerad, 
multimodal analys har kunnat utmana något som tidigare kanske tagits för 
givet (jfr Kress, 2011); att yngre barn uttrycker delaktighet bortom ett verbalt 
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majoritetsspråk och att digitala resurser på olika sätt skapar villkor för barns 
möjlighet att uttrycka denna delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. 
Samtidigt som vissa av de digitala resursernas och applikationernas 
egenskaper alltså skapar möjlighet för dessa utökade former av uttryck för 
delaktighet, skapas också i vissa fall hinder eller svårigheter. När det gäller 
designen av själva applikationerna finns en brist på tillgång till material på 
alla barnens språk. I andra fall utgörs designen av en utgångspunkt i att barnen 
använder de digitala resurserna själva, en och en. Det blir då svårt att 
tillsammans, i grupp, använda de applikationer som i sig kan sägas möjliggöra 
barns uttryck för delaktighet. Utformningen och innehållet i de olika 
applikationerna har alltså stor betydelse för vilken möjlighet barnen sedan får 
för att uttrycka delaktighet i dessa aktiviteter. Tillgången till applikationer 
såväl som själva pekplattorna har också betydelse för barns möjlighet att 
uttrycka delaktighet, i synnerhet när det gäller möjligheten att kommunicera 
på fler verbala språk än majoritetsspråket. 

Sammantaget bidrar denna avhandling med en utökad förståelse av 
multimodala, flerspråkiga uttryck för delaktighet, till ett brett forskningsfält 
om barns delaktighet. Illustrationerna av hur digitala resurser skapar nya 
villkor för hur barn i förskolor i flerspråkiga områden kan uttrycka delaktighet, 
bidrar också till forskning om användning av digitala resurser i 
utbildningssammanhang i allmänhet. 

Teoretiska bidrag 
Denna studie kan ses bidra till en utökad syn på hur små barns delaktighet kan 
förstås och kommuniceras. Genom att belysa hur barn på kan uttrycka 
delaktighet med en mängd olika teckensystem i aktiviteter där pekplattor 
används, öppnas upp för en vidgad förståelse för vad barns agency kan vara 
och hur barnen kan uttrycka den. Med en kombination av idéer om 
translanguaging tillsammans med socialsemiotiska sätt att förstå 
kommunikation, kan denna studie bidra till en utveckling av socialsemiotisk 
teori där ”språk” tidigare (relativt oreflekterat) setts som lika med normspråket 
och där barns flerspråkighet inte belysts i särskilt fokus. 

I relation till tidigare studier i en svensk kontext om barns förutsättningar 
för flerspråkighet i förskolan som ofta gjorts ur ett sociokulturellt (Bagga-
Gupta & Carlsson, 2006; Kultti, 2012) och även i relation till ett internationellt 
sammanhang med utgångspunkt i sociolingvistiska utgångspunkter (García, 
2009; Othegy, García & Reid, 2015), vidgas i denna avhandling synen på 
flerspråkighet i och med användandet av ett socialsemiotiskt ramverk. På så 
sätt läggs större fokus på barns multimodala kommunikation. I jämförelse med 
tidigare forskning som fokuserar specifikt betydelsen av rörelsekänsliga 
skärmar, bidrar denna avhandling med en mer utvecklad syn på barns uttryck 
för delaktighet än studier där en mer utvecklingspsykologisk eller tekno-
fokuserad analys är tongivande (se t.ex. García-Sanjuan, Jurdi, Jaen & Nacher, 
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2018). Om digitala resurser och dess särskilda affordances kan skapa en 
förståelsebrygga mellan barn-vuxen eller barn-barn och på så sätt göra mer 
okonventionella tecken mer överskådliga eller lättare att förstå för t.ex. den 
vuxne, kan de digitala resurserna också ses som en förutsättning för hur barns 
möjligheter till delaktighet kan komma till uttryck. 

Metodologiska bidrag 
Genom att kombinera användningen av en detaljerad interaktionsanalys, 
trådlös skärminspelning av pekplattans skärm, med multimodala 
fokusgrupper, kan ett bidrag sägas ha gjorts till denna metodansatser både 
gällande videoobservationer, videoetnografi och fokusgrupper. De detaljerade 
videoobservationerna ses som möjliggörande en multimodal analys (jfr 
Selander & Kress, 2010) där barns många sätt att kommunicera kan involveras 
i analysen, bortom ett verbalt språk. I tidigare forskning som fokuserat 
användandet av pekplattor i utbildningssammanhang (jfr Nilsen, 2018; 
Palmér, 2015; Walldén-Hillström, 2014) har fokus legat mycket på just ett 
verbalt språk. Föreliggande studies metodologiska bidrag ligger i ett försök att 
inkludera så många av barnens och pedagogernas kommunikationssätt som 
möjligt, såväl som vad som händer på pekplattans skärm. Den trådlösa 
skärminspelningen av pekplattor som genomfördes i delstudie 1 och 2 
(Petersen, 2015b) kan sägas skapa möjligheter för en nära och detaljerad 
multimodal analys där barnens många olika sätt att kommunicera lyfts fram, 
är på så sätt bidragande till möjligheten att vidga synen på hur barn kan 
uttrycka delaktighet. 

I jämförelse med tidigare studier där just den rörelsekänsliga skärmen är i 
fokus, har denna avhandling också byggt på en mer kvalitativ och djuplodande 
metod än de före- och eftertest som är dominerande i denna typ av studier (se 
t.ex. Herodotou, 2018; Mercier, Vourloumi och Higgins, 2017; Neuman, 
2015; Neumann, 2018). 

Praktisk tillämpning av resultaten 
För pedagoger som står inför utmaningen att tillgodose flerspråkiga barns 
rättighet att inte bara utveckla sitt svenska språk, men även sitt modersmål 
och/eller minoritetsspråk (se läroplanen för förskolan, Skolverket, 2018) kan 
förhoppningsvis resultaten i denna studie vara en inspiration. De möjligheter 
som kan finnas i att använda digitala pekplattor för att skapa flerspråkiga 
aktiviteter kan tänkas bli relevanta för alla som arbetar i förskolan. Samtidigt 
kan denna studies vidgade syn på barns multimodala utryck för delaktighet 
vara praktiskt tillämpbart i förskolans miljö. I relation till mål i förskolans 
läroplan som berör varje barns möjlighet att utveckla demokratiska principer, 
öppenhet, respekt och solidaritet (Skolverket, 2018), alltså sådana mål som i 
ett större perspektiv handlar om normer och värden, kan resultaten i denna 
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studie som berör social delaktighet förstås i ett större perspektiv som frågor 
om just demokratiska principer och alla barns möjligheter att delta i förskolan 
och samhället, oavsett tidigare erfarenheter eller valda kommunikationssätt. 

Istället för fokus på enkelt mätbara kunskapsresultat, har i denna studie 
lyfts fram frågor om barns delaktighet i förskolan, något som kan sägas vara 
betydligt svårare att ”mäta”. Likafullt kan barns delaktighet sägas vara desto 
viktigare att belysa i en tid då pedagoger i förskolan från många olika håll kan 
sägas påtryckas att leverera resultat just gällande kunskapsområden med just 
nu hög status, såsom matematik eller teknik (se t.ex. Skolinspektionen, 2017). 
Frågan om hur barns delaktighet kan komma till uttryck i förskolan kan i sin 
tur kan kopplas till frågor om syftet med förskolan och utbildning i stort och 
huruvida det handlar om att i förskolan lägga grunden för ett demokratiskt 
förhållningssätt och förståelse för varandra, eller om att lägga grunden till 
möjligheten att skapa konkurrenskraftig arbetskraft (jfr Dahlberg, Moss & 
Pence, 2014). Denna studie har förhoppningsvis potential att hjälpa pedagoger 
i förskolan att stå upp för de delar i förskolans praktik, såväl som de delar i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som berör just normer och värden och 
alla barns rätt till att utveckla demokratiska principer, samt de delar som berör 
flerspråkiga barns rätt att utveckla sitt modersmål såväl som det svenska 
språket. 

Under loppet av detta avhandlingsprojekt har jag mött allt från förskolor 
som trevande börjat undersöka hur de kan använda digitala resurser i olika 
sammanhang, till verksamheter där det utvecklats en mängd områden där de 
digitala resurserna används i flera olika specifika syften. För de förskolor och 
skolor som efterlyser just hur och i vilket syfte dessa resurser kan användas, 
hoppas jag denna avhandling kan bidra till nya idéer och kanske också ge en 
bild av att det inte nödvändigtvis behöver vara så komplicerat. 

I relation till alla de förskolor som har ett långt framskridet, fantasifullt och 
kreativt användande av digitala resurser, vill jag lyfta fram dessa som 
förebilder i det fantastiska arbete som varje dag utförs av förskolepedagoger 
och barn runt om i landet. Som exempel finns de deltagande förskolor, barn 
och pedagoger i detta avhandlingsprojekt, men självklart också alla de 
verksamheter runt om i landet som använder digitala resurser på intressanta 
sätt. 

Något som jag tror kommer bli mer och mer relevant ju mer en 
digitaliseringsprocess fortskrider i samhället i allmänhet och i förskolan i 
synnerhet, är att med noggrannhet välja ut de resurser som ämnar sig för just 
de mål och syften som är i fokus för den valda uppgiften. Precis som omsorgen 
i utformning av övriga miljöer i förskolan, kan pedagoger se de olika digitala 
resurserna som möjliga arenor för möten, lärande, lek och utforskande. På 
samma sätt som olika material, resurser och leksaker väljs ut för att skapa 
möjlighet för barns kommunikation och lek, ser jag att urvalet av digitala 
resurser blir minst lika viktig. Förhoppningsvis kan resultaten i denna 
avhandling bidra till att lyfta fram betydelsen av att som pedagog reflektera 
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kring de digitala resursernas erbjudanden såväl som begränsningar. Vidare 
kan resultaten uppmuntra till en diskussion om hur de digitala resurserna kan 
användas för att underlätta eller möjliggöra inom områden som idag är 
utmaningar i förskolan. Ett exempel på detta är att se till att alla barn får 
möjlighet att uttrycka delaktighet på olika sätt, bl.a. genom att använda sina 
modersmål (jfr Skolverket, 2018). Detta är ett bidrag för professionen som kan 
kontrastera en diskussion om användningen av pekplattor som antigen positivt 
eller negativt, eller en diskussion om skärmtid (jfr t.ex. WHO, 2019; Nilsen, 
2018). 

I demokratiarbetet i förskola och andra utbildningsformer, blir arbetet med 
barns delaktighet i flerspråkiga områden en springande punkt, menar jag. Om 
vi vill att alla barn ska utveckla ett demokratiskt förhållningssätt där alla 
människors lika värde är en grundläggande förutsättning, räcker det inte med 
att säga att det är en tillgång att vara flerspråkig. Det räcker heller inte att se 
kulturella och språkliga erfarenheter som enbart olikheter, om än spännande 
och intressanta och i all välmening. Det krävs att barnen faktiskt får 
kommunicera på alla sina språk och använda alla sina andra teckensystem; 
Det spelar ingen roll om du som flerspråkig får höra att det är bra att du kan 
flera språk, men sedan aldrig får använda det i officiella sammanhang, såsom 
i förskolan. Då signaleras snarare att de egna erfarenheterna inte spelar någon 
roll, eftersom det ändå är majoritetsspråket som erkänns som verklig och 
värdefull kunskap. De ”enspråkiga”34 majoritetsspråkstalande barnens 
erfarande av fler språk än majoritetsspråket blir på så sätt precis lika viktigt i 
en sådan demokratiprocess. Min förhoppning är att denna avhandling kan 
öppna upp för diskussioner om hur barns delaktighet kan förstås på ett djupare 
sätt i förskolan i flerspråkiga områden, men också ge konkreta exempel på hur 
miljön i förskolan kan organiseras för att barn ska få möjlighet att uttrycka 
denna delaktighet. 

Vidare forskning 
För att gå vidare med de resultat som framkommit i denna avhandling, skulle 
det vara intressant att göra en jämförande undersökning, där sätt att arbeta med 
barns delaktighet och flerspråkighet med och utan digitala resurser jämförs.  

I relation till barns användande av digitala resurser för att själva skapa 
pedagogisk dokumentation, skulle det vara intressant att vidare analysera 
vilken betydelse barns själv-dokumenterande kan har på deras syn på sin 
lärprocess och sig själv, kanske i relation till användande av egna bilder i 
sociala medier riktade till barn. 

                                                        
34 I enighet med både en socialsemiotisk teoribildning (Kress, 1997; Selander & Kress, 2010) 
samt en socolingvistisk syn på translanguaging (García, 2009) finns det egentligen ingen som 
är helt enspråkig, därav citattecknen. 
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De slutsatser som görs i denna avhandling om att innehållet i de digitala 
resurserna blir viktiga samt hur de används, kan öppna upp för ett fortsatt 
forskning med analys av fler applikationer och hur dessa används i olika 
sammanhang och syften i förskolan, skolan eller andra miljöer. Det skulle 
också vara intressant att arbeta med en mer handfast utveckling av digitala 
resurser, såsom applikationer. Användningen av dessa ute på förskolor eller 
skolor skulle sedan kunna studeras och analyseras. Genom att använda den 
ökade kunskap om barns möjligheter att utöva delaktighet i flerspråkiga 
förskolemiljöer som framkommit i resultaten, finns en möjlighet att skapa nya 
kvaliteter i en applikation som bygger på denna nya kunskap. Samtidigt skulle 
detta kunna leda till ytterligare nya studier, där utvecklade former samt nya 
applikationer undersöks. 

Grundskolebarns interaktion med digitala resurser i flerspråkiga områden 
är också något som är ett potentiellt utökat fokus för vidare forskning. Får 
elever i skolan möjlighet att utöva delaktighet genom att kommunicera på alla 
sina språk, utöver den modersmålsundervisning som sker utanför den 
ordinarie undervisningen? Används digitala resurser för att skapa en dialog, 
eller helhet mellan modersmålsundervisningen och andra lektioner eller 
verksamheter? Det har bedrivits forskning på modersmålsundervisning och 
digitala resurser, men inte så mycket på hur kopplingen med den vardagliga 
undervisningen ser ut. 

Utifrån metodologiska frågor, har det skett en utveckling när det gäller 
trådlös skärminspelning av pekplattor vilket gör att det nu finns möjlighet att 
skapa en inspelning av skärmen direkt i plattan; något som inte var möjligt vid 
tiden för materialinsamling i denna studie. Det gör att det vore intressant att 
göra en liknande studie, men med tillgång till skärminspelning i samtliga delar 
av videoobservationerna, samt i multimodala fokusgrupper. En metodologisk 
såväl som teoretiskt anknuten fortsättning skulle också kunna vara att helt 
lägga materialinsamlingsprocessen på barnen själva. Det skulle innebära en 
slags meta-studie i relation till barns delaktighet i dokumentationsprocesser i 
förskolan. Det skulle innebära många nya möjligheter, men också flera 
svårigheter när det gäller forskningsetik och säkerställandet av kvalitet i 
forskningsprocessen. 

Barns delaktighet i ett hållbart samhälle – en reflektion 
En utökad kunskap och förståelse för barns uttryck för delaktighet kan 
relateras till frågor om ett hållbart samhälle såtillvida att de barn som växer 
upp idag kan sägas gå en oviss framtid tillmötes (jfr Kress, 2012). En förmåga 
barn som växer upp i dagens samhälle kan sägas behöva i en framtid som 
riskerar att präglas av instabilitet och klimatfrågor, är en känsla av delaktighet; 
med varandra och med sin omvärld. Genom att lyfta fram frågor om barns 
delaktighet berörs på så sätt även frågor om hållbarhet. Här kan förskolan ses 
som en viktig arena för att skapa möjligheter för barnen att använda och 
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utveckla sina förmågor att uttrycka delaktighet i en miljö som genomsyras av 
demokratiska värderingar och där alla barn får möjlighet att utöva delaktighet, 
oavsett språk eller valt kommunikationssätt. I denna avhandling illustreras 
några aspekter av barns uttryck för delaktighet, men det kan sägas behövas 
mer forskning för att ge ytterligare kunskap om vilken möjlighet barn ges att 
uttrycka delaktighet i andra skolformer och i ett större samhälleligt 
sammanhang. 

Diskussionen kring ett hållbart samhälle kan kopplas till barns möjlighet 
till delaktighet och vilka erfarenheter och förmågor som kan tänkas behövas 
för att kunna agera meningsfullt i en osäker framtid: 

We are no longer in a period of stability; stable systems are difficult to find. We 
are in an era of radical instability, so that new aims are essential: the fostering 
of a disposition in which I feel capable of shaping my designs, in environments 
which I understand, with resources whose potentials, limitations, and relations 
to my audience here, now, I fully understand. (Kress, 2012, s. 342-343) 

 
I en dynamisk syn på barns delaktighet blir det viktigt att både att utgå från 
och bidra till barns möjlighet att uttrycka delaktighet och på så sätt bidra till 
skapande av ny kunskap. Om det skulle visa sig att en tidigare 
kunskapsproduktion blir oförsvarbar ur hållbarhetssynpunkt, torde det finnas 
ett värde i att lyssna till barns förståelse av världen och på allvar se barns 
delaktighet som avgörande för ett hållbart samhälle. 
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English summary 

This study explores children's different expressions of agency when using 
digital tablets in preschools located in multilingual areas. Drawing on a 
problematizing of the mono-lingual norm in western education (Björk-Willén, 
Gruber & Puskás, 2013; García, 2009; Kultti, 2012), the understanding of 
children's use of e.g. multilingual applications in ongoing projects is 
broadened. The use of digital resources in pedagogical documentation (c.f. 
Lenz Taguchi, 2013) is also in focus and children’s processes of creating their 
own documentation using tablets are discussed. 

Aim and research questions 
The overall aim of this study is to contribute to broadening the knowledge 
about children’s expressions of agency in a Swedish preschool environment. 
Focus lies particularly on activities where digital tablets are used in preschools 
in multilingual areas. The research questions posed are: 
 

1. Which conditions, possibilities and difficulties for participation does 
the use of digital tablets create, with its properties and applications, in 
preschools in multilingual areas? 

2. How is children’s participation expressed in the use of digital tablets 
in preschools from multilingual areas? 

3. Which literacy-practices are expressed when digital tablets are used 
in preschools from multilingual areas? 

4. In what way do digital resources have consequences for children’s 
participation in preschools from multilingual areas? 

Theoretical approach 
A social semiotic approach (Kress, 1997: Selander & Kress, 2010) has been 
used in the analysis. Children's multimodal communication is in focus, and 
concepts of agency (Selander & Kress, 2010) and affordance (Gibson, 1979; 
Selander & Kress, 2010) have been put to use to be able to explore young 
children’s interaction with digital tablets. In combination with the notion of 
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translanguaging (García, 2009), it was possible to analyse the multimodal and 
multilingual aspects of children’s use of digital tablets to create multilingual 
activities as well as documentation. Ideas of framing (Kress, 2006) and 
interest (Kress, 1997; 2002) were also used in the analysis to illustrate how 
the participating children used the digital tablets to actively shape the activities 
and their content based on what they found important and meaningful. 

Methodological approach 
Qualitative video observations of children and multimodal focus groups with 
teachers were used to reflect the multimodal interaction between peers as well 
as the tablet. Wireless screen recordings were made when possible and were 
put alongside the video content of the participants’ interaction. A comic-book 
inspired style of transcription inspired by e.g. Mondada (2007) and Ivarsson 
(2010) was used. 

The formal ethical guidelines (Vetenskapsrådet, 2011) were followed and 
particular ethical problems concerning informed consent when filming 
children were addressed. Difficulties concerning the involvement of young 
children in the process of informed consent were solved by actively 
communicating with the children before and during the collection process, as 
well as keeping the process as transparent as possible. This was accomplished 
by allowing the children to take part in the data collection if they so wished. 

Key results 
The results of the study illustrate how the affordances created by the use of 
digital tablets in preschools, help shape the conditions for children’s 
expressions of agency in different ways. Incorporating other modes than 
verbal majority language using the affordances of digital tablets, children were 
able to express agency in both multilingual and multimodal ways. 
Photographical and portable modes were used by the children to create their 
own documentation and verbal minority language content within applications. 
This included online and locally created resources where parents were co-
producers. New literacy practices including both digital and 
multilingual/plurilingual (García, 2009) aspects are illustrated, where 
communication beyond a verbal majority language is highlighted. 

Discussed within the results is the added difficulty of expressing agency as 
both a young child and as a speaker of a minority language. The use of 
multimodal digital resources might serve to overcome the specific challenges 
these children face by creating translanguaging activities. Challenges 
concerning a lack of applications in many of the children’s languages are 
illustrated, as well as the fact that there were parents that did not want their 
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children to learn other languages, other than the majority language of Swedish, 
while at the preschool. This result is discussed in relation to Swedish being 
the norm in the participating preschools. 

Discussion and concluding comments 
 

A discussion about whether translanguaging can be seen as multimodal is 
carried out and suggestions are made that it could be fruitful to combine the 
two theoretical viewpoints. The overall results illustrate how it is not only the 
content of the digital resources, but also how and for what purposes they are 
used, that become important in relation to the possibility for children to 
express their agency and to participate in preschools in multilingual areas. 
These results can also be connected to what could be seen as the digitalization 
of Swedish preschools. By applying the perspective of digitalization, the 
importance of accounting for children’s abilities to produce media and to be 
critical users of technology can be linked to the findings of this study. 

A suggestion is made for the use of application genres, as a way to consider 
children’s possibility to participate and communicate beyond using the verbal 
majority language. The genres take into account in what respect children are 
able to create their own content as well as how open the applications are for 
communicating in various verbal languages. Consideration of such genres for 
applications is based on promoting children’s participation and the possibility 
to include all of the children’s languages in the day-to-day preschool 
environment. In a diverse world, where multilingual children have a right to 
communicate in languages beyond the majority language, the results of this 
study could propose new and interesting ways of creating translanguaging 
activities in preschool. This study also deepens the understanding of the many 
different ways children in preschools from multilingual areas can express 
agency in relation to the use of digital resources in education. 
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Med en bakgrund som förskollärare
ligger forskningsintresset på ett
praktiknära undersökande av barns
användande av digitala resurser i
förskolan. Barns delaktighet och
flerspråkighet är särskilt i fokus såväl
som minoritetsspråk.

Digitala resurser används av de flesta förskolebarn idag, men vad
händer egentligen med barnens möjlighet att uttrycka delaktighet när
de använder digitala resurser såsom pekplattor? Vilka villkor,
möjligheter och hinder skapas för barn att uttrycka delaktighet i
förskolan i flerspråkiga områden?
   Denna avhandling handlar om de villkor som skapas för barn att
uttrycka delaktighet. Barns delaktighet ses i denna avhandling som
möjlighet att vara med och påverka innehållet, att delta aktivt i
förskolans miljö med alla sina kompetenser, men också att ses som
jämlik av sina kamrater såväl som av pedagoger. Möjligheten att
kommunicera på sitt modersmål i vardagen i förskolan och därmed
använda alla sina språkliga kompetenser är också en form av
delaktighet.
   De praktiknära resultaten illustrerar olika aspekter av barns
användande av digitala resurser och olika uttryck för delaktighet; från
barns egna skapande av pedagogisk dokumentation med pekplattan
som resurs till videosamtal på minoritetsspråk. Avhandlingen belyser
nya multimodala utryck för delaktighet och hur nya literacypraktiker
skapas i användningen av digitala resurser i förskolan i flerspråkiga
områden.


