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Abstract 
 
Hanna Thuresson (2021) Yngre barns meningsskapande om läsande och 
skrivande i förskolans literacypraktik. Örebro Studies in Education 64 
 
This thesis examines the youngest (one- to -three-year-old) preschool 
children's literacy meaning making practices in preschool. Preschool is 
the first formal educational setting that children attend, and preschool 
teachers' actions, teaching, and choice of materials and places for read-
ing and writing activities affect the ways in which children make mean-
ing of literacy. The research focuses on preschool as a specific educa-
tional and cultural context and on children’s interaction with their peers 
and the literacy tools used. The aim of the study is to contribute to the 
understanding of preschool as an educational as well as a cultural prac-
tice for young children by studying how they make meaning of literacy.  

The theoretical framework for this study is based on a social ap-
proach to literacy, drawing from Multimodality and New Literacy Stud-
ies. Observations of literacy practices were documented by camera and 
fieldnotes. The observations took place in four different preschool set-
tings and focused on one- to three-year-old children’s actions.   

The study identifies eight different meaning making methods in chil-
dren’s use of different social, material, and bodily resources. These dif-
ferent meaning making methods that children use lead to the conclusion 
that the norms of literacy in the literacy practices clearly shape children’s 
literacy meaning making. Despite the children’s relatively minimal expe-
riences of literacy in educational settings they already make meaning of 
how, where, and with what material literacy is enacted. An important 
finding for educational settings, therefore, is that literacy is not only a 
skill, but also a way of learning how to handle objects in different places 
and to move your body in the setting. Second, children’s meaning mak-
ing of literacy also contains aspects of breaking with the norms that 
surround meaning making of literacy. Children challenge and question 
the literacy habits entailed in educational literacy practices. 

Keywords: early childhood education, young children, literacy, literacy 
practices, multimodality, meaning making,  
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FÖRORD 

Jag är, och har nog alltid varit, en grupp-människa. En människa som trivs 
bäst i sammanhang där det finns andra människor att samspela med, några 
att vara ett VI med. Det som är bra med att vara VI med många är att de 
aldrig bildas några som är ’de andra’. De som är ’de andra’ i vissa samman-
hang är VI i andra sammanhang. Nu när forskarutbildningen är slut vill jag 
rikta ett stort tack till alla som jag fått tillfälle att vara ett VI med under de 
här åren:  

Först och främst ett stort tack till pedagoger, barn och vårdnadshavare 
på de förskoleavdelningar som deltar i studien. Utan er hade den här studien 
inte varit möjlig. Ni tillät mig komma med kamera och anteckningsbok och 
få ett ögonblicks känsla av att vara ett VI med er.  

Ett lika stort tack till mina handledare Ann Quennerstedt och Sara 
Frödén. Jag är så tacksam för att ni ville vara ett VI med mig och min studie. 
Maya Angelou skriver ”Jag gjorde det bästa jag kunde, och när jag förstod 
bättre så gjorde jag bättre”. Med er har jag fått chansen att förstå bättre. 
Ni har ständigt gett mig redskap och styrka att fortsätta tänka och tänka 
om; att fortsätta skriva och skriva om.  

Jag vill också rikta ett stort tack till de granskare som hjälpt mig att kri-
tiskt undersöka texten i olika skeenden. Tack till Marianne Skoog som läste 
mitt halvtidsmanus och ständigt varit beredd att diskutera literacy och lite-
racy-forskning med mig. Du har alltid kommit med noggranna inpass, 
språklig granskning och bidragit till diskussion som hjälpt mig framåt! 
Tack också till forskningsmiljön ReCEL för analyserande kommentarer i 
resultatskrivnings fasen. Stort tack till Anders Björkvall för granskande och 
utvecklande synpunkter vid mitt slutseminarium. Tack till Erik Andersson 
och Johan Öhman som ingick i läsgruppen. 

 Jag vill också passa på att tacka alla ambitiösa och kloka doktorander i 
Pedagogik vid Örebro universitet. Thank you to al PhD-students at Depart-
ment of Education, your ambition and knowledge has been a great inspira-
tion for me. Keep up the good work changing the world!   

Tack också till alla fantastiska kollegor som jag har (och har haft) ett 
kollegialt-VI med på ämnet pedagogik vid Örebro universitet. Många är ni 
och jag kan inte nämna er alla! Tack för att ni ständigt kommit med glada 
tillrop om kaffe men också bidragit med stöd i undervisning och kursut-
veckling. Särskilt stort tack till Britt Tellgren och Lisa Isenström för att ni 



hjälper mig att prov-tänka bättre. Hjärtligt tack till Karin Löfström som 
alltid ställer upp med både prov-tänk och språkgranskning. Jag hade inte 
klarat det utan er! 

I slutfasen av färdigställandet av avhandlingstexten fick jag möjlighet till 
ett språkgranskande-VI. Tack till Karin Stenström, Maria Axinge och Carl 
Thuresson för att ni skärpte mina språkligt yra formuleringar. Tack till Jo-
han Thuresson för att du hjälpte mig med bilden i diskussionen. 

Ett privat VI är också viktigt under en forskarutbildning, så tusen tack 
till familj och vänner som pratat om viktigare saker än forskning och dragit 
mig ur doktorand-bubblan. Tack också till Friskis & Svettis Örebro och 
Almby IK orientering för alla jobbiga, men framför allt roliga tränings-VI 
på spinning-cykeln och i skogen.  

Tack till de som alltid är mitt bästa VI – Sverker, Carl och Johan. 

Örebro, augusti 2021 
Hanna Thuresson 
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1. Att skapa mening om läsande och skrivande
Talat språk, läsande och skrivande är centrala kunskaper för att skapa me-
ning tillsammans med andra i ett läs- och skrivkunnigt samhälle. Att skapa 
mening om läsande och skrivande behövs också för att delta i olika sociala 
sammanhang och för att använda fysiska redskap där skriftspråkliga kun-
skaper finns och kommer till uttryck. När ett socialt deltagande införlivas 
som utgångspunkt för människans läsande och skrivande inkluderas även 
barns första möten med detta. Barns tidiga meningsskapande om läsande 
och skrivande börjar alltså när de deltar i aktiviteter som innehåller läsande 
och skrivande. Mötena med kulturens vanor för läsande och skrivande sker 
redan innan barn har ett välutvecklat verbalt språk och använder andra eller 
fler uttryck i sin kommunikation. Mötena sker också innan barn börjar i 
förskolan. Lesley Lancaster (2012) menar att de flesta barn föds in i ett 
sammanhang där tecken och text finns nästan överallt i barns vardag och 
poängterar ”it can be said that literacy begins at the beginning” (s. 315).  

I den här studien undersöks de yngsta förskolebarnens meningsskapande 
om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik. I förskolan pågår en 
mängd olika händelser där meningsskapande om läsande och skrivande 
sker. Händelserna uppstår både spontant i barnens aktiviteter och planeras 
av förskollärare. I förskolan ingår barnen i en grupp med andra jämnåriga 
barn som skapar och delar olika kunskaper och erfarenheter. Samman-
hanget och samspelet bildar i den här studien en grundförutsättning för att 
barn ska kunna skapa mening om vår kulturs läs- och skrivvanor. Barnens 
skapande av mening om läsande och skrivande placeras därmed i en kontext 
där också förskollärare befinner sig. Förskollärares uppdrag, handlingar, 
val av material och platser för läsande- och skrivandeaktiviteter påverkar 
den mening som barnen skapar om läsande och skrivande. Det är därför 
intressant att i en utbildningskontext titta närmare på hur yngre barn gör 
när de skapar mening om läsande och skrivande. 

Viktiga begrepp för den här studien är meningsskapande, resurs, literacy-
praktik och literacyhändelse. Begreppen kommer inledningsvis att förklaras 
och definieras. Därefter kommer förskolans uppdrag gällande skriftspråk-
lighet att beskrivas. Inledningskapitlet avslutas med studiens syfte och frå-
geställningar.  
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Resurser för meningsskapande i socialt deltagande 
Den här studiens teoretiska utgångspunkter betonar att människan lär och 
skapar mening i tillvaron tillsammans med andra människor och resurser i 
kontexten. Det verbala språket är en viktig resurs för att utveckla vår om-
världsförståelse och kunna delta i sammanhang med andra människor. 
Språket möjliggör att vi kan kommunicera, skapa mening och delta i olika 
gemenskaper tillsammans med andra människor. Kommunikationen sker 
även med hjälp av icke-verbala uttrycksformer såsom gester, blickriktningar 
och kroppsförflyttningar. Vi använder också material och verktyg i vår om-
givning för att kommunicera och dela kunskaper. I vår kommunikation med 
varandra nyttjar vi en rad olika verbala, icke-verbala och materiella resurser 
för att dela information och erfarenheter med andra. Meningsskapande är 
alltså socialt situerat och äger rum genom deltagande i olika tids- och rums-
bundna praktiker.  

Med de teoretiska utgångspunkter som används i den här studien betonas 
med begreppet meningsskapande de kreativa och omskapande handlingar 
som individen visar i sitt möte med andra. Meningsskapande förstås som de 
handlingar som uttrycks när människor ”orienterar sig mot och engagerar 
sig i världen” (Selander & Kress, 2010 s.33). Handlingarna innebär att in-
dividen utifrån sociala, materiella, känslomässiga och kulturella erfaren-
heter utför ett meningsskapande arbete som delas med andra i kommuni-
kation. Vilka resurser individen använder i sitt meningsskapande är ett re-
sultat både av individens val och de resurser som omgivningen kan skapa 
mening om och förstå. Därmed läggs vikt vid individens handlingsutrymme 
i en tids- och rumsbunden kontext (Bezemer & Kress, 2016; Selander & 
Kress, 2010). Med andra ord, mening framträder och skapas i de kreativa 
och dynamiska handlingar som vi gör när vi deltar i samspel med andra 
människor. Günther Kress (1997) beskriver barns meningsskapande som att 
”meaning and form are indistinguishable wholes. That is, the form and the 
material of the signs made by children are for them expressive of the mean-
ings which they intend to make” (s. 9). Barns kommunicerande med omgiv-
ningen är därmed en aktiv och dynamisk process där mening skapas och 
omskapas. 

Genom begreppet resurs ges i den här studien betydelse åt de medel som 
används i kommunikativt samspel med andra deltagare för att skapa me-
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ning. I människans kulturer och sammanhang producerar, omger och an-
vänder vi oss av olika resurser som gör kommunikation möjlig och tillgäng-
lig (Bezemer & Kress, 2016; Kress, 2010; Scollon & Scollon, 2003). Resur-
serna har under en lång tidsperiod formats i människors användning och 
tillskrivits vissa betydelser för att underlätta handlande och kommunice-
rande. När det gäller läsande och skrivande är vårt språk och skriftspråkliga 
symboler det tydligaste exemplet på att människan skapar olika resurser för 
att lagra och använda kunskaper (Kress 1997; Ivanic, 2004; Ormerod & 
Ivanic, 2002; Rowsell & Pahl, 2007; Street, 2003). När vi tecknar ner talat 
språk till märken på en yta är det ett sätt att bevara och förmedla inform-
ation till andra människor eller sammanhang. Andra exempel på resurser är 
bilder och symboler och de redskap där dessa finns. De materiella resurserna 
som vi utnyttjar för att underlätta vårt handlande och kommunicerande till-
sammans är formade av det sociala sammanhang där de skapas (Barton & 
Hamilton, 2000; Bezemer & Kress, 2016; Gee, 2000; Street, 1995, 2003).  

Vad som också betraktas som en resurs för meningsskapande är de 
kroppsliga uttryck som hjälper deltagare i olika sammanhang att visa vad 
de vill kommunicera om. I kommunikation mellan människor används säl-
lan enbart verbalt språk (Bezemer & Kress, 2016; Franks & Jewitt, 2001; 
Hackett, 2014; Heikkilä, 2006; Jewitt, 2014; Kress, 1997). Även kroppsliga 
rörelser exempelvis gester eller ögonkast erbjuder andra deltagare att skapa 
mening i kommunikationen. Dels visas med kroppen vart uppmärksamhet 
riktas med hjälp av kroppens vridning, lutning eller blickens riktning. Dels 
används kroppen till pekande gester eller gester som laddats med betydelser. 
Precis som andra resurser så utformas kroppens rörelser och icke-verbal 
kommunikation av de normer och vanor som finns i olika sociala samman-
hang. 

Resurserna är alltså medel för meningsskapande i kommunikation och 
de är dessutom materiellt, socialt och kulturellt formade (Kress, 2010). De 
olika resurserna och de sammanhang där de används har ett dialogiskt för-
hållande till varandra. När individen gestaltar sin omvärldsförståelse hand-
lar det både om vilka resurser som väljs och hur de brukas. Det betyder att 
resurserna omformas, om än subtilt, hela tiden när deltagarna kommunice-
rar med varandra. Dessutom innebär omformningen av resurserna en för-
ändring av situationen eftersom ytterligare meningsskapande blir möjligt. 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 
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Att skapa mening med resurser i kommunikation med andra är därför ett 
oerhört komplext arbete (Bezemer & Kress, 2016; Kress, 2010).  

Literacy – mångfacetterad syn på läsande och skrivande 
Vårt språk och skriftspråk gör att vi kan dela gemensamma erfarenheter 
och föra dem vidare till nya generationer. Genom deltagande i olika grupper 
tillsammans med andra människor så lär vi oss hur vi ska tolka och tillämpa 
exempelvis ord eller de symboler som skriftspråket utgör. Språkanvänd-
ningen blir en del av vår sociala samvaro och vi kan helt enkelt inte delta 
fullt ut i en gemenskap utan att förstå den kunskap som orden eller symbo-
lerna bär på. Parallellt med vårt skriftspråk utvecklar vi exempelvis också 
handgester, bilder och symboler som innehåller kunskap och information.  

För språkanvändning i sociala sammanhang används även i svensk forsk-
ning det engelska ordet literacy. Som en svensk översättning används av 
vissa forskare ordet skriftspråkande. Begreppet literacy är idag etablerat 
inom den vetenskapliga litteraturen och tvärvetenskapliga områden. Lite-
racyforskning, både i Sverige och internationellt, belyser de flesta aspekter 
av mänsklig kommunikation och literacy studeras inom många discipliner, 
exempelvis i utbildningsvetenskap, antropologi, språkvetenskap, psykologi 
och sociologi. Literacyforskningen undersöker hur människor använder 
språk, läser, skriver och kommunicerar och hur det sker på olika sätt bero-
ende på i vilket sammanhang en aktivitet pågår, om den sker i hemmet, i 
förskolan eller på arbetsplatsen. Genom att poängtera det sociala samspelet 
betonas att läs- och skrivaktiviteter, literacyhändelser, sker i mänsklig sam-
varo i olika sammanhang, literacypraktiker (Barton, 2007; Cope & Kalant-
zis, 2000; Kress, 1997; Street, 1995, 2003).  

Synen på språk, läsande och skrivande som sociala aktiviteter utgår även 
ifrån att meningsskapande runt språk och text alltid är multimodal. Multi-
modaliteten består i att olika kommunikationsformer kombineras för att 
åskådliggöra eller kommunicera ett innehåll. Med hjälp av multimodal be-
toning på språk blir det då möjligt att begreppsliggöra ett flertal möjliga 
resurser för meningsskapande. Därmed synliggörs de olika och breda kom-
petenser som behövs för att kunna läsa, skriva och förstå text och symboler 
i sociala sammanhang. Läsande och skrivande är en del av vårt sätt att vara 
och att tänka och skapas i människors möten och kommunikation med 
varandra. Literacyforskaren Brian Street menar att literacy ”is about 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 
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knowledge: the ways in which people address reading and writing are them-
selves rooted in conceptions of knowledge, identity, and being.” (Street, 
2003 s. 77 - 78). I deltagandet med andra sammantvinnas kunskaper med 
identitetsskapande processer. Sett från det perspektivet innebär läs- och 
skrivkunnighet även att förstå hur deltagandet går till i olika sammanhang 
och vilka kunskaper som krävs för att vara en fullvärdig deltagare.  I och 
med att läsande och skrivande hela tiden brukas i den sociala samvaron sker 
också en ständig förändring av läsandet och skrivandet. I användandet sker 
en ombildning av innebörder när vi uppfinner nya ord och uttrycksformer 
eller gör bruk av resurser på annat sätt än gängse (Kress, 1997; Ormerod & 
Ivanic, 2002; Pahl & Rowsell, 2006).  

Med den breda synen på meningsskapande om läsande och skrivande 
följer även ett vidgat textbegrepp (Liberg, 2007; Pahl & Rowsell, 2012; 
Street, 2003; The New London Group, 1996). Det vidgade textbegreppet 
innebär att text inte begränsas till skriven, tryckt text utan öppnar för ”a 
defintion of text to any kind of entity from which an individual makes me-
aning” (Pahl & Rowsell, 2012 s. 4). Läsande och skrivande betraktas såle-
des som i grunden meningsskapande oavsett om det sker i tolkande, använ-
dande eller producerande av skrift, text, berättande, ljud, bild eller andra 
kommunikativa symboler. Det vidgade textbegreppet betyder alltså att tex-
ten breder ut sig utanför skriftens ramar och medför att det inte är tecknen 
i sig som bär på en betydelse utan det är det sociala sammanhanget som gör 
att mening manifesteras. Det innebär också att flera dimensioner i tid och 
rum används för läsande och skrivande. Därmed kan man säga att läsande 
och skrivande som meningsskapande former ständigt omformas och för-
ändras (Barton, 2007; Cope & Kalantzis, 2000; Liberg, 2007; Pahl & Row-
sell, 2012; The New London Group, 1996).  

 Att se läsande och skrivande som i grunden sociala aktiviteter som 
skapas och formas i literacypraktiker innebär att vikten av den omgivande 
kulturen poängteras. Det är som medlem av ett samhälle, en kultur, som 
människor socialiseras in i att nyskapa, återskapa och vidmakthålla bety-
delser med hjälp av språk och skriftspråk. Att skapa mening om läsande och 
skrivande är en förutsättning för att kunna vara delaktig i kulturen. När 
barn möter läsande och skrivande i hemmet, förskolan och samhället inkor-
poreras alltid kulturens normer och värden i erfarenheterna. Exempelvis 
kan läsande och skrivande i hemmet skilja sig från det som förekommer i 
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skolan (Fast, 2007; Heath, 1983). Genom barns erfarenheter i olika sam-
manhang, där läsande och skrivande kan erbjuda samma eller olika värde-
ringar, formas olika sätt att skapa mening om läsande och skrivande.  Det 
går alltså inte att separera det läsande och skrivande som konstrueras i en 
specifik kultur från andra kulturella kunskapsprocesser. Språk, kunskap 
och kultur sammantvinnas och påverkas av varandra. Socialiseringen in i 
skriftspråket är med andra ord kulturspecifik (Barton, 2007; Heath, 1983; 
Liberg, 2007; Pahl & Rowsell, 2012).  

Olika kulturer och sammanhang använder och formar alltså läsande och 
skrivande på olika sätt. Det här innebär att läsande och skrivande också 
möjliggör olika makt- och identitetsskapanden inom och mellan olika soci-
ala grupper. Läsande och skrivande är sammanflätat med gruppernas sätt 
att skapa och uttrycka kunskap och delta i aktiviteter. Genom att använda 
olika uttryckssätt som läsande och skrivande kan människor visa sin tillhö-
righet till en specifik grupp. Läsande och skrivande får på så sätt nyanser 
som visar olika identitetsskapanden. Att vara en läsande och skrivande per-
son i ett visst sammanhang innebär vissa specifika kunskaper. I andra sam-
manhang kanske inte de kunskaparna alls räknas. Läsande och skrivande 
får genom skapandet av maktrelationer olika status, där exempelvis det 
läsande och skrivande som används i utbildningskontexter ofta blir betrak-
tat som dominerande och mer värdefullt (Barton & Hamilton, 2000; Dy-
son, 2008; Gee, 2000; Street, 1995, 2003). Just utbildningskontexternas do-
minerande ställning gör att barn och elever behöver få tillgång till och erfa-
renhet av många olika uttryckssätt för att förstå olika sätt att läsa och 
skriva. Även för deltagande i ett demokratiskt samhälle är det viktigt med 
en utvecklad förståelse för läsande och skrivande. Att få tillfällen till olika 
meningsskapande om läsande och skrivande kan ses som en viktig tillgång 
för ett skriftspråkligt medborgarskap och som en demokratisk rättighet 
(Barton & Hamilton, 2000; Fast, 2007; Schmidt, 2013; Street, 2003; Sund-
ström Sjödin, 2019).  

I den här studien omfamnas ett vidgat text- och språkbegrepp så när or-
den läsande och skrivande används är det utifrån den begreppsdefinition av 
literacy som sker ovan. Begreppen literacypraktik och literacyhändelse an-
vänds i studien för att få syn på hur yngre barn i en utbildningskontext 
skapar mening om det läsande och skrivande som skapas och formas där.   
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Förskolans uppdrag gällande läsande och skrivande 
I Sverige är förskolan den första delen i utbildningssystemet. Förväntning-
arna på att barn ska kunna agera som kompetenta och medvetna samhälls-
medborgare i utbildningskontexter har på senare år haft stort genomslag i 
förskolan. Barnsynen som således dominerar dagens läroplaner känneteck-
nas av att barn ska vara autonoma, kreativa samt tillägna sig en förmåga 
till ett livslångt lärande (Greve & Hansen, 2017; Popkewitz, 2008; Wahl-
ström, 2015). Barn förutsätts vara delaktiga, kommunikativa och ansvars-
tagande. Det innebär att förväntningarna på språkliga och kommunikativa 
färdigheter är stora på barn i dagens förskola.   

Utbildningen ska i alla skolformer formas efter de mål och riktlinjer som 
formuleras i de läroplaner som gäller respektive skolform. Förskolans läro-
plan reviderades 2010 (Skolverket, 2010) och 2018 kom en ny läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2018). Den nya läroplanen knyter förskolan närmare 
till det obligatoriska skolsystemet genom att begreppet undervisning förs in 
som benämning på den verksamhet som bedrivs. Undervisning kan innebära 
ett ökat fokus på måluppfyllelse (Utbildningsdepartementet, 2017). Ytterli-
gare en förändring är att kartläggningar av barns språkliga medvetenhet 
införs i förskoleklass (SKOLFS 2019:16). Kartläggningen sätter fokus på att 
de erfarenheter av språk, läsande och skrivande som barn har med sig från 
förskolan är viktiga för ett fortsatt lärande. Förändringarna innebär att be-
greppet undervisning görs relevant även för små barn samt tydliggör bety-
delsen av förskolans grundläggande plats i skolsystemet.    

För den här studien är två konkreta förskjutningar i specifika läroplans-
mål som rör läsande och skrivande särskilt intressanta. Den första handlar 
om hur kommunikation, språk och skriftspråk kopplas samman i verksam-
heten. I den tidigare läroplanen, Lpfö 2010, formuleras uppdraget runt 
kommunikation på följande vis: ”förskolan ska lägga stor vikt vid att sti-
mulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2010 
s.7). Här betonas med bred ansats att språkutvecklingen, oavsett om barnen
har tillgång till ett eller flera språk, är viktig och att den hänger samman
med det skriftspråk som barnet ska intresseras för. Men hur nyfikenheten
tas till vara och uppmuntras samt mot vilken ingång till skriftspråklighet
intresset riktas mot är med formuleringen en öppen fråga. Motsvarande for-
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mulering i den nya läroplanen 2018 lyder: ” …//stimulera barnens språkut-
veckling i svenska, genom att uppmuntra och ta till vara deras nyfikenhet 
och intresse för att kommunicera på olika sätt” (Skolverket, 2018 s. 8). Re-
videringen innebär att barnens språkutveckling i svenska språket poängte-
ras. Språkutvecklingen i svenska kopplas samman med att barnen ska upp-
muntras att kommunicera på olika sätt. Ordalydelsen kan tolkas som en 
fortsatt bred ansats för att ta tillvara barns förmåga att kommunicera. Till-
ägget ”i svenska” kan tolkas som att det är det verbala svenska språket som 
är i fokus. Den nya formuleringen kan ses som dubbeltydig, både smal gäl-
lande inriktningen mot språkutveckling i svenska, och bred gällande att 
kommunicera på olika sätt. Jämfört med den tidigare formuleringen kan 
den senare ses som att den är mer begriplig och kan dessutom tyda på att 
ett mer vidgat textbegrepp kan användas. Det kan också ses som kopplingen 
mellan talat språk och skriftspråk blir otydlig och att skriftspråkande inte 
ingår i undervisningsuppdraget. 

I den nya läroplanen finns även en ny mening som följer direkt efter for-
muleringen om språkutveckling i svenska. Uppdraget lyder: ”Barnen ska 
erbjudas //…// förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur.” (Skolverket, 2018 s. 8). Tillägget 
innebär att en specifik metod för hur det svenska språket ska läras, utveck-
las och kommuniceras privilegieras före andra metoder och kan också ses 
som ett nytt uppdrag för förskollärarna. Här kan en resa frågorna om varför 
just högläsning och litteratursamtal ska ha en särställning som metod för 
språkutveckling och om det finns det risker med att en specifik metod lyfts 
fram i och med att den blir styrande för förskollärarnas undervisning? Som 
en jämförelse finns ytterligare ett nytt uppdrag i form av att ge döva barn 
och barn med hörselnedsättning möjlighet att utveckla teckenspråk. För 
uppdraget att stödja döva och hörselnedsatta barns utvecklande av språk i 
läroplanen anges ingen särskild metod.  

Den andra omformuleringen som är intressant för den här studien gäller 
hur målen för skriftspråket formuleras. I den tidigare läroplanen från 2010 
förekommer ordet skriftspråk på tre olika ställen. Först två generella skriv-
ningar om tal- och skriftspråk som både mål och medel i verksamheten. Det 
specifika målet om skriftspråk formulerades på följande sätt: ”Förskolan 
ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förstå-
else för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2010 
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s. 10). I formuleringen finns en öppenhet för att symboler kommunicerar
olika budskap. Barnen skulle exempelvis kunna producera egna symboler
för att förstå symbolers kommunikativa funktion. I den nya läroplanen
finns ordet skriftspråk endast en gång och formuleringarna om skriftspråk
som både mål och medel har försvunnit.  Det specifika målet som finns om
skriftspråk formuleras ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att ut-
veckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de an-
vänds för att förmedla budskap” (Skolverket, 2018 s. 14). Även denna för-
ändring kan ses som en strävan mot ett enklare och mer begripligt språk
används för att formulera uppdraget. Samtidigt finns en viss språklig nyans-
skillnad. I den tidigare formuleringen fanns symbolers kommunikation som
ett centralt fokus. Att kommunicera innebär att göra något gemensamt. Att
en symbol har en kommunikativ funktion innebär att symbolens budskap
görs gemensamt som en process mellan sändare och mottagare. Kommuni-
kation är något vi skapar i samarbete med varandra. I den senare formule-
ringen finns en vridning mot att det är användningen av symboler som ska
stå i centrum för undervisningen. Att använda något för att förmedla ett
budskap har inte processen eller det gemensamma görandet av kommuni-
kation i fokus.

Båda de beskrivna förändringarna i förskolans läroplan kan tyckas vara 
små och obetydliga. Men det har betydelse hur förskollärarnas uppdrag for-
muleras eftersom uppdraget styr hur de utformar sin undervisning, övrig 
miljö och verksamhet med barnen. Målen om språk, kommunikation och 
skriftspråksutveckling syftar till att utbildningen i förskolan ska lägga grun-
den till att varje barn utvecklar läs- och skrivkunskaper så att de klarar av 
att leva och verka i ett framtida samhälle. Uppdraget är formulerat av 
läsande och skrivande vuxna som inte kan veta något om framtiden, men 
som tror att den kommer att vara komplex i frågor om läsande och skri-
vande. Därför är det viktigt att sätta målen i relation till hur yngre barns 
tidiga erfarenheter om läsande och skrivande gestaltar sig. 

Studiens problem och motiv 
En del av att lära sig språk, läsande och skrivande är att förstå dessa som 
sammankopplade med ett specifikt sammanhang. Kontexten skapar för-
väntningar på hur en bör tänka, kommunicera och handla när en läser och 
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skriver. Förväntningarna uppstår som kulturellt baserade normer, uppfatt-
ningar, värderingar och kunskaper. När kompetenser och material för 
läsande och skrivande brukas i människors samspel skapas en uppsättning 
läs- och skrivvanor.  Människans meningsskapande sker inom ramen för de 
tankemönster och resurser som brukas (Barton & Hamilton, 2000; Kress, 
2010; Säljö, 2000; Vygotskij, 2001). Barn har alltså redan när de börjar 
förskolan kunskaper och erfarenheter av läsande och skrivande i en rad 
kontexter, exempelvis familjen eller andra sociala grupperingar. Dessa kun-
skaper och erfarenheter bildar en grund för barns vidare meningsskapande 
om läsande och skrivande. 

I förskolans utbildning stöttas barns utvecklingsprocesser så att de ska 
kunna delta i olika praktiker. Lärande av visst slag eller av ett visst innehåll 
främjas medvetet. Förskolan är utbildningsinriktad och den literacypraktik 
som utkristalliseras i förskolan karaktäriseras därför av att den även är en 
utbildningskontext. Läs- och skrivfärdigheter finns inte som ett specifikt 
mål för undervisningen i förskolan. Ändå pekar skrivningarna i läroplanen 
om symbolers budskap, högläsning och litteratursamtal mot att skriftspråk-
liga kunskaper ska utgöra ett utbildningsinnehåll för de yngsta barnen i för-
skolan. Förskollärare ansvarar för att utforma en utbildning som låter även 
de allra yngsta barnen möta skriftspråkande i olika former, för att på så sätt 
påbörja sin utveckling mot att bli läsande och skrivande personer. Utbild-
ningen i alla skolformer ska också enligt skollagen vila på vetenskaplig 
grund (SFS 2010:800). Förskollärarna behöver ha ett reflekterat förhåll-
ningssätt till yngre barns läsande och skrivande, och de behöver upparbeta 
didaktisk kompetens varpå den undervisning de genomför kan vila.  Därför 
krävs relevant forskningsbaserad kunskap som grund för förskollärares di-
daktiska val gällande innehållet i och formerna för undervisningen. 

Men ännu finns väldigt lite forskning om de yngsta förskolebarnens vill-
kor för meningsskapande om läsande och skrivande. Det innebär att utbild-
ningen i förskolan saknar etablerad forskning att luta sig mot gällande vad 
som karaktäriserar yngre barns meningsskapande om läsande och skri-
vande. Frågor som behöver behandlas är hur barns första erfarenheter av 
läsande och skrivande i förskolan ser ut, och hur yngre barn agerar när de 
skapar mening i den utbildningsinriktade literacypraktik som förskolan ut-
gör. Barns första möte med den utbildningsinriktade literacypraktiken kan 
betyda att de prövar och omprövar sina tidigare erfarenheter av läsande och 
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skrivande, och barns eget meningsskapande om läsande och skrivande är 
därför en viktig aspekt att väga in i didaktiska överväganden om tidig läs- 
och skrivutbildning. Den begränsade forskningen betyder att de didaktiska 
val som förskollärare gör för att främja yngre barns meningsskapande om 
läsande och skrivande sker i blindo, eller endast utgår från egna erfaren-
heter. Utan utvecklad kunskap om hur yngre barn, som kanske ännu inte 
har ett utvecklat verbalt språk, skapar mening om skriftspråkande begrän-
sas förskollärares möjligheter att upptäcka de villkor som omgärdar me-
ningsskapandet. Då begränsas också deras möjligheter att utforma en 
undervisning som främjar en god lärandemiljö för barnen. I den här studien 
riktas därför blicken mot barns eget meningsskapande om läsande och skri-
vande. 

Forskning i pedagogik undersöker ofta dimensioner av utbildningssituat-
ionen som avser relationer mellan lärarens undervisning, barnets lärande 
och ämnesinnehållet. Ett intresse för dessa dimensioner karaktäriserar di-
daktiskt inriktad forskning. Förenklat kan sägas att didaktikens frågor 
handlar om undervisningens vad (innehållet), hur (genomförande) och var-
för (syftet med specifikt innehåll och genomförande). Dimensionerna kan 
egentligen inte lösgöras från varandra då relationerna mellan undervisning, 
lärande och det sammanhang där detta pågår är komplexa (Gundem, 2011) 
men i didaktiska studier sätts ofta en av dimensionerna i förgrunden. I 
forskningsöversikten i kapitel 2 framgår att tidigare forskning om barns läs- 
och skriftspråkande till stora delar har varit inriktad på hur genomförandet 
av uppdraget att lära barn att läsa och skriva utförts av förskollärare samt 
hur lärmiljöer utformats. Det innebär att den didaktiska hur-frågan till stora 
delar relaterats till hur förskollärare agerar och arrangerar undervisning och 
lärmiljöer. Yngre barns eget agerande för att skapa mening om läsande och 
skrivande i en utbildningsinriktad literacypraktik är föga studerat. Detta 
motiverar den här studiens önskan att undersöka barns eget agerande, för 
att därigenom utveckla mer kunskap om den didaktiska hur-frågan gällande 
barns meningsskapande om läsande och skrivande. Att den didaktisk hur-
frågan står i fokus innebär även att det är barnens process av meningsskap-
ande som är centralt.  

Studiens intresse för hur barn själva skapar mening genom sitt handlande 
motiveras också av en strävan mot att tillmäta barns agens i meningsskap-
andet betydelse. De yngsta barnen i förskolan har ännu inte utvecklat ett 
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omfångsrikt verbalt språk. Det går därför inte att ställa frågor till barnen 
och be dem förklara aspekter av sitt meningsskapande. Forskning som un-
dersöker barns eget meningsskapande behöver således komma åt det på 
andra sätt än genom verbalt språk. Genom att ta fasta på att läsande och 
skrivande ’börjar i början’ av livet, som Lancaster (2012) ovan föreslår, be-
traktas i den här studien barns aktiviteter med skriftspråklighet som full-
värdigt meningsskapande agerande i den situation där barnet finns. 

Studiens syfte och frågeställning 
I den här avhandlingen förstås förskolan som en utbildningskontext och en 
literacypraktik. Att förskolan är en utbildningskontext innebär att yngre 
barns meningsskapande om läsande och skrivande ingår i och är formad av 
en utbildningsprocess. Att förskolan är en literacypraktik innebär att det 
omgivande sammanhangets läsande och skrivande är en viktig del i det so-
ciala deltagandet. Barns skapande av mening om läsande och skrivande pla-
ceras därmed i ett komplext sammanhang, där specifika resurser skapas, 
erbjuds och används.  

Syftet med studien är att bidra till mer kunskap om förskolan som utbild-
ningsinriktad literacypraktik för yngre barn. Detta görs genom att under-
söka barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolan. Föl-
jande fråga har formulerats för att uppfylla syftet:  

• Hur skapar barn mening om läsande och skrivande i sitt använ-
dande av olika sociala, materiella och kroppsliga resurser i literacy-
händelser?

Frågans fokus på de sociala, materiella och kroppsliga resurserna har valts 
för att betona att barn använder och kombinerar olika resurser i sitt skap-
ande av mening i literacyhändelserna.   

Från licentiatuppsats till doktorsavhandling 
Starten på avhandlingsprojektet finns i min licentiatuppsats som publicera-
des 2013 (Thuresson, 2013). I uppsatsen undersökte jag med utgångspunkt 
i ett multimodalt perspektiv på kommunikation hur yngre barn kommuni-
cerar och agerar runt bilder i förskolan. Resultaten visade att barn till stora 
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delar använder kroppen när de kommunicerar om bilder i böcker, på 
flanotavlan och i andra medier i förskolans sammanhang. Placering, rörel-
ser och användandet av kropp och händer belystes i studien som nyanser av 
vad barn uppmärksammar och kommunicerar om. Barnens kroppsliga, 
kommunikativa uttryck förekommer jämsides med de verbalspråkliga ut-
trycken som pedagogerna erbjuder.  

Min forskarutbildning har kommit att bestå av två tids- och huvudman-
namässigt separerade delar. Filmer och fältanteckningar från 2011 är en del 
av avhandlingens material, och intresset för barnens användande av krop-
pen har följt med från licentiatuppsatsen. Avhandlingen är dock ett helt nytt 
arbete, breddat och fördjupat jämfört med licentiatuppsatsen.  

Disposition 
Avhandlingen disponeras i åtta kapitel. Efter det här inledande kapitlet, där 
studiens inledning, bakgrund och syfte presenterats, följer kapitel 2 som går 
igenom tidigare forskning om yngre barns läsande och skrivande. Kapitel 3 
behandlar studiens teoretiska utgångspunkter och kapitel 4 beskriver studi-
ens design gällande metod, urval, forskningsetik och analysförfarande. Där-
efter redovisas studiens resultat i kapitlen 5, 6, 7. Avhandlingen avslutas 
med kapitel 8 som sammanfattar och diskuterar avhandlingens kunskaps-
bidrag.  
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2. Forskning om yngre förskolebarns läsande
och skrivande
I denna forskningsöversikt ges en bild av den forskning som undersökt 
yngre barns läsande och skrivande de senaste femton åren. Översikten be-
skriver vad forskningen undersökt, vilka frågor som ställts och de huvud-
sakliga resultaten. På så sätt visas ett aktuellt forskningsläge gällande yngre 
barns läsande och skrivande samt beskrivs det forskningsfält till vilket den 
här studiens resultat kan bidra.   

Sökprocess 
Sökandet efter tidigare forskning genomfördes systematiskt. Forskningsob-
jekt för den här studien är det läsande och skrivande som sker i olika under-
visningssammanhang där yngre barn deltar. De begrepp som använts i sök-
ningarna är därför konstruerade utifrån olika varianter och synonymer av 
begrepp som förskola, läsande och skrivande/literacy och material för 
läsande och skrivande. De läs- och skrivmaterial som valts ut grundar sig 
på de verktyg som traditionellt ses som verktyg för skriftspråkande i under-
visningssammanhang, nämligen böcker, papper och penna, flanobilder/sa-
gofigurer och digitala redskap. De sökbegrepp som använts framgår i tabell 
1. Sökandet med begreppen i sökmotorerna gjordes på hela texter.

De databaser som användes ERIC (Proquest), där det finns artiklar med
fokus på pedagogik och utbildningsvetenskap. För forskning inom nordiska 
utbildningskontexter användes Nordic Base of Early Childhood Education 
and Care (nb-ecec) samt Diva för svenska forskningsresultat. Vissa kom-
pletteringssökningar gjordes med hjälp av Google Scholar som är en ämne-
sövergripande sökmotor. Några få studier hittades genom snöbollssökning, 
det vill säga med hjälp av referenser i studier som hittats i de systematiska 
sökningarna.  
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Tabell 1 Sökmatris. Begreppen i de ljusa rektanglarna är nyckelbegrepp som kom-
binerats med and. Begreppen i varje enskild ruta sågs som alternativa begrepp som 
kombinerats med or. Exempelvis: literacy + preschool children + books eller bodily 
communication + early childhood education+ story telling 

Varje sökning innebar en stor mängd träffar. Detta eftersom sökningarna 
gjordes utan begränsningar av att begreppen förekom i abstract eller som 
ämnesord. Exempelvis gav sökningen literacy + preschool children + books 
191 träffar med en tidsbegränsning från och med 1 januari 2005. Det var 
därför nödvändigt att avgränsa antalet studier som inkluderades i gransk-
ningen. En första avgränsning var att studierna skulle behandla ett institut-
ionaliserat utbildningssammanhang för yngre barn. I internationella kon-
texter är det ovanligt att så unga barn som ett till tre årsålder deltar i kon-
texter med lärandemål, liknande den svenska förskolan. Avgränsningen in-
nebar dock att studier i familjen eller hemlika miljöer kunde sorteras bort. 
En andra avgränsning var att studier med en specialpedagogisk inriktning 
valdes bort. Det rörde sig om studier gällande barn med språkliga utma-
ningar, exempelvis barn inom autismspektrum eller med dyslexi. I en nor-
disk forskningskontext är sökningar med begreppet förskola kombinerat 
med literacy, läs* eller skriv* däremot ett överblickbart forskningsfält. Här 

Läs- och skrivbegrepp

•literacy
•early childhood literacy
•early literacy
•emergent literacy
•bodily communication
•läs*
•skriv*
•kommunikation

Institutionaliserat 
utbildningssammanhang

•early childhood
education

•preschool
•preschool children
•toddlers
•förskol*
•barn
•yngre barn

material/verktyg

•interactive/digital
tools/device

•books (reading)
•writing (graphical

symbols)
•story telling /shared 

book reading
•digitala redskap
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har därför material-begreppen inte applicerats i lika stor omfattning, ef-
tersom det filtrerade bort studier som bedömdes som viktiga.  

Forskning om yngre barns läsande och skrivande 
Forskningsöversikten organiseras runt fem forskningsinriktningar. Benäm-
ningarna på forskningsinriktningarna utgår dels från vedertagna benäm-
ningar och avgränsade forskningsinriktningar, exempelvis Framväxande 
skriftspråklighet. Andra har fått både benämning och avgränsning enkom 
för den här översikten, exempelvis Makt-, plats och subjektskapande. Figur 
1 visar forskningsinriktningarna placerade på en tidsaxel. Tidsaxeln är en 
hjälp att förstå huvuddragen i en tidsmässig förskjutning av när inriktning-
arna uppstår. Grovleken på pilen visar mängd i antal studier, men är tänkta 
mer som en illustration än kopplat till matematisk precision. Den här stu-
diens resultat är ett bidrag till det forskningsfält som är markerad med grå 
skuggning. De inriktningar som är sammanbundna med en hakparentes 
motsvarar det internationella forskningsfältet New Literacy Studies (Row-
sell & Pahl, 2015; Street, 2003; The New London Group, 1996).  

Figur 1 Forskning om yngre barns läsande och skrivande 
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Framväxande skriftspråklighet 
Den forskning som intresserar sig för framväxande skriftspråklighet under-
söker barns tidiga och sociala erfarenheter av skriftspråket som grund för 
läsande och skrivande. Namnet på inriktningen utgår från forskningsfältet 
emergent literacy, på svenska ofta kallat framväxande skriftspråklighet. 
Forskningen undersöker hur barn utvecklar en begynnande förståelse för 
skriftspråk i olika situationer och händelser i interaktioner mellan barnet 
och omgivningen. De flesta studier granskar betydelsen av att barn deltar i 
olika sociala och kulturella miljöer samt att barn får många och olika erfa-
renheter av läs- och skrivpraktiker innan de möter undervisningen i skolan 
(Björklund, 2008; Gerde, Bingham & Wasik, 2012; Hindman, Connor, 
Jewkes & Morrison, 2008; Hofslundsengen, Gustafsson & Hagtvet, 2018; 
Kachorsky, Moses, Serafini & Hoelting 2017; Whitehurst & Lonnigan, 
1998). Ett exempel är Elisabeth Björklunds etnografiska studie (2008) som 
undersökte hur de yngsta förskolebarnen deltog i förskolans skriftspråkliga 
praktik. Björklund visade hur yngre barn ser sig själva som läs- och skriv-
kunniga i skriftspråkliga aktiviteter. Studien identifierade vad läs- och skriv-
kunnighet kan vara och hur det kan se ut för de yngsta förskolebarnen. 
Resultatet visade två olika slags litteracitet hos barnen; berättandets prakti-
ker och läsandets och skrivandets praktiker. Barnen byggde dels en berät-
tarkunskap dels skapade de även ett eget litteracitetsmanifest.  

Eftersom forskningen utgår från att barn utvecklar läsande och skrivande 
i autentiska och vardagliga aktiviteter undersöker många studier barnens 
omgivande skriftspråkliga miljö (Damber, 2015; Guo, Justice, Kaderavek 
& McGinty, 2012; Heppner, 2016; Hofslundsengen, Magnusson, Svensson, 
Jusslin, Mellgren, Hagtvet & Heilä-Ylikalio, 2020; Mascareño, Snow, 
Marjolein & Bosker, 2016; Norling, 2015). Forskningens resultat visar här 
vikten av att miljön är rik på olika skriftspråkliga verktyg och att dessa 
används i undervisningen. De verktyg som forskarna studerar använd-
ningen av i miljön kan vara allt från böcker, sagobilder och skriftspråkliga 
symboler till digitala redskap. Exempelvis Ulla Damber (2015) som under-
sökt svenska förskoleverksamheters rutiner för högläsningsaktiviteter. 
Damber utgår från forskning som visar högläsningens potential för att 
stödja barns skriftspråkliga intresse. Utifrån observationer var Dambers 
slutsats att högläsningsstunden främst fungerade som disciplinerande akti-
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vitet för att få barnen att vila. Högläsning så som den användes av förskol-
lärare i studien, blir alltså inte ett stödjande redskap för språket konstate-
rade Damber. En annan studie med samma tema är Hilde Hofslundsengen, 
Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson, Sofia Jusslin, Elisabeth Mellgren, 
Bente Hagtvet och Ria Heilä-Ylikalio (2020) som jämförde skriftspråkliga 
verktyg i förskolemiljöer i Sverige, Norge och Finland. Forskarna konstate-
rade att böcker var det dominerande skriftspråkliga verktyget i förskolemil-
jön. Studien identifierade även att skriftspråkliga verktyg i miljön inte av-
speglade barns flerspråkiga bakgrunder eller den teknologiska och samhäl-
leliga förändringen mot digitala redskap.  

Forskningen undersöker även hur arrangerandet av en skriftspråkligt rik 
miljö kan ses som en professionskunskap. Här konstaterar forskningen att 
förskollärarna/lärarna måste ha fördjupad ämneskunskap om läs- och 
skriftspråkligutveckling för att kunna förstå, utmana och stödja barnens 
skriftspråkliga lärande (Alatalo & Westlund, 2019; Magnusson & Pramling 
Samuelsson, 2019; Piasta, Park, Farley, Justice & O’Conell, 2020; Slettner 
& Gjems, 2016). Maria Magnusson och Ingrid Pramling Samuelssons 
(2019) studie exempelvis som undersökte hur förskollärare i lek tillförde 
skriftspråkliga symboler för att stödja barns läsande och skrivande. Resul-
taten visade vilka skriftspråkliga begrepp som fördes in och aktualiserades 
i leken och hur dessa fick betydelse för lekens fortsättning. Det skriftspråk-
liga innehållet gjordes viktigt och tillfördes av förskollärarna beroende på 
lekens progression och som respons på barnens agerande.  

Inom inriktningen finns forskning som mer avgränsat studerar barns ti-
diga skrivande. Resultaten visar att barns klottrande med papper och penna 
är en grund för deras framväxande förståelse för symboler 
(Hofslundsengen, Gustafsson & Hagtvet, 2018; Magnusson, 2013; Puranik 
& Lonigan, 2011). Resultatet av Cynthia Puranik och Christopher Lonigan 
(2011) undersökning visar att det finns olika stadier som barnen passerar 
på vägen till formell skriftspråklighet. De yngsta barnen behandlade skrift 
utifrån ett mer piktografiskt synsätt, där teckningar och klotter gavs mening 
av barnen beroende på situation. På ett efterföljande stadie började barnen 
använda bokstavsliknade symboler för att representera de olika innehåll 
som de ville skriva.  
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Sammanfattningsvis undersöker forskningen om Framväxande skrift-
språklighet de färdigheter barn behöver utveckla och de miljöer som de be-
höver vistas i för att bli litterata människor. Resultaten visar att barnen ut-
vecklar läsande och skrivande genom att delta i skriftspråkliga aktiviteter i 
en skriftspråkligt rik miljö.  

Skiftande praktiker 
Forskningen som undersöker hur barn deltar i skiftande praktiker gör det 
inriktat på hur skriftspråkande får olika betydelse och materialiseras i olika 
sammanhang. Många studier har hämtat inspiration av barndomssociolo-
gisk forskning. Studierna inom forskningsområdet betonar tydligt barns 
agens och att barns erfarenheter och deltagande i kontexten är grundläg-
gande för det läsande och skrivande som skapas i praktikerna. En artikel 
som många av dessa studier hänvisar till, och som därför kan anses vara 
grundläggande för forskningen i den här inriktningen är skriven av forskar-
gruppen The New London Group (The New London Group, 1996). De 
identifierade en bredare syn på vilka förmågor, representationer och sätt att 
skapa mening som kunde räknas in i läsande och skrivande. I artikeln argu-
menterade forskargruppen för att barns läsande och skrivande skulle inklu-
dera alla sociala, kulturella och språkliga praktiker som barn rörde sig i. 
Forskarna betonade olika barns olika möjligheter för meningsskapande om 
läsande och skrivande i sammanhang som barnet deltar i. Ett tydligt argu-
ment som forskarna lyfte var att barn från skilda sociala klasser eller med 
flera språk inte har samma möjligheter att använda sina tidigare kunskaper 
eftersom skolans läsande och skrivande blir normerande.  

 Det finns två utgångspunkter för forskning som sorterats in under rubri-
ken Skiftande praktiker. Den första är att barn är aktiva i sitt kunskapssö-
kande och rika på kunskaper. Därför ger vissa studier inom forskningsin-
riktningen stor betydelse åt hur barn i praktikerna agerar med kroppen, 
riktar blicken, gestikulerar, använder verbalt språk och/eller använder verk-
tyg för läsande och skrivande. Den andra utgångspunkten är att språkliga 
praktiker dels skapas av deltagarna i praktiken, dels att praktiken innehåller 
historiskt formade normer och värden.  Detta betyder inte att forskare ser 
på praktiken, exempelvis ett klassrum, som en isolerad container. Tvärtom 
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innefattas i forskningen också olika flöden av tids- och rumsrelationer mel-
lan praktikerna som leder till olika läsande- och skrivandeuttryck, där prak-
tiker liknar varandra men också skiljer sig åt. 

Ett betydande undersökningsfokus för forskningen är barns skapande av 
egna praktiker för läsande och skrivande (Pahl & Rowsell, 2006; Rowe, 
2008, 2019; van der Mescht, 2015; Worthington & van Oers, 2017). Re-
sultaten visar och betonar vikten av att ge betydelse åt de skilda sätt som 
barn använder läsande och skrivande i den specifika praktiken. Exempelvis 
Deborah Wells Rowe (2008) som undersökte hur två-åringar skapade en 
skrivpraktik på ett socialt och kulturellt anpassat sätt. Resultatet visade att 
barnen tillsammans förhandlade om vad märkena på pappret betydde och 
hur de skulle tolkas. Rowe demonstrerade hur barnen satte upp sociala kon-
trakt mellan varandra där betydelser, ramar och platser för skrivande skap-
ades och bestämdes av barnen tillsammans i en kontext. I en senare forsk-
ningsstudie granskade Rowe (2019) hur barn gjorde när de beskrev och för-
tydligade sina symboler för andra och då använde pekande med pennan mot 
pappret. Här visade resultaten att de märken som pennan gjorde ovanpå de 
ursprungliga symbolerna bidrog med ytterligare ett lager av skriftspråkliga 
symboler som också var en del av skrivpraktiken. Ett annat exempel är Ca-
roline van der Mescht (2015) som undersökte hur sydafrikanska barn på 
landsbygden skapade praktiker för läsande och skrivande, trots att de inte 
hade så stor tillgång till skriftspråksmaterial. Resultaten visade att genom 
att barnen tillsammans lekte skola utvecklade de en praktik som stärkte 
förståelse för läsande och skrivande.  

Forskningen undersöker också hur flerspråkiga barn hanterar flera skrift-
språkspraktiker i sin vardag och därmed även hanterar olika skrivspråkliga 
symboler (Bernstein, 2017; Kenner, 2013). Exempelvis Charmian Kenner 
(2013) som undersökte hur barn som växte upp i en kontext där flera olika 
skriftspråk förekom använde skriftspråken på kroppsligt olika sätt. Resul-
tatet visade att barnen skiljde på hur pennan användes olika i skriftspråken. 
Barnen skiljde också på i vilken riktning symbolerna tecknades på pappret. 
Barnen rörde således kroppen i förhållande till vilka skriftspråkligasymbo-
ler de skrev. Resultatet visade även att barnen kunde se både likheter och 
skillnader mellan de olika skriftspråken och att meningsskapandet skede si-
multant och inte för ett språk i taget. 
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Forskningen studerar även hur innehåll från olika praktiker påverkar lek-
aktiviteter där barn byter och kombinerar olika läs- och skrivresurser som 
finns tillgängliga (Kendrick, 2005; Kim & Kim, 2017; Wohlwend, 2017). 
Såsom Karen Wohlwend (2017) som undersökte hur lek med populärkul-
turens berättelser hjälpte barn att engagera sig i aktiviteter med läsande och 
skrivande. Resultatet identifierade att lek med populärkulturens berättelser 
specifikt gynnade de barn som tidigare inte visade intresse för läsande och 
skrivande. Wohlwend fann att barn genom att leka berättelser och på ett 
lekfullt sätt skapade gestaltningar eller representationer av berättelserna och 
på så sätt upptäckte läsande och skrivande. Även populärkulturens leksaker 
med tillhörande artefakter (exempelvis reklam, matförpackningar, kläder, 
spel och så vidare) har undersökts som barns väg in i läsande och skrivande 
(Marsh, 2012). Resultaten visar här att barns intresse för populärkulturens 
symboler skapar en praktik där läsande och skrivande blir en viktig del.  

Sammanfattningsvis undersöker forskningen betydelsen av att barn del-
tar i och skapar olika praktiker där olika meningsskapande om läsande och 
skrivande sker. Resultaten identifierar att barns eget läsande och skrivande 
spelar en grundläggande såväl som dynamisk roll i skapandet av olika 
språkpraktiker.  

Multimodala uttryckssätt 
Det forskningen framförallt intresserar sig för i inriktningen Multimodala 
uttryckssätt är läsande och skrivande som föränderliga och meningsskap-
ande uttryckssätt i sociala sammanhang. Det innebär att studiernas definit-
ion av att läsa och skriva även omfattar talat språk, berättelser, skapande 
av musik eller dans, filmtittande samt kommunikation med bilder, ett så 
kallat vidgat språk- och textbegrepp. Även i den här inriktningen, liksom 
Skiftande praktiker, hänvisar många studier till forskargruppen The New 
London Group (1996). Forskargruppen lyfte i artikeln att läsande och skri-
vande alltid ska ses som flera sammankopplade förmågor (The New Lon-
don Group, 1996). Argumenten byggde på att läsande och skrivande med 
den tekniska och digitala utvecklingen även måste inkludera kroppslig och 
multimedial kommunikation samt ses som något som är i ständig föränd-
ring.  

Forskningen om läsande och skrivande som Multimodala uttryckssätt 
undersöker hur läsande och skrivande innebär en förmåga att förflytta sig 
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mellan olika uttryckssätt. Flest antal studier undersöker barns aktiviteter 
med text, bild och skrift, men med fokus på att uttryckssätten integreras 
med varandra. Resultaten visar att barn genom att transformera de olika 
uttryckssätten skapar mening gällande omgivningens läsande och skrivande 
(Fischer, 2016; Kress & Cowan, 2017; Mavers, 2011, 2015; McKee & Hay-
den, 2015; Mills, Bellocchi, Patulny & Dooley, 2017). Ett tydligt exempel 
är Lori McKee och Rachel Hayden (2015) som undersökte hur läsande och 
skrivande blir multimodalt när barn tillverkade collage av bild, text och 
symboler. Resultatet visade hur de olika uttrycken stödde barnens menings-
skapande process. Genom att barnen när de skrev också tilläts använda bil-
der, teckningar och sång bidrog helheten till meningsskapande om läsande 
och skrivande. Ett annat exempel är Sara Fischer (2016) som undersökte 
hur barns skrivande och ritande med kritor i böcker hjälpte dem att skapa 
mening. Resultatet visade att det som med ett synsätt kunde ses som klotter, 
också kunde ses som barns responsgivande på bokens innehåll och barns 
meningsskapande om böcker som funktion i kulturen.  

Andra studier undersöker hur barns flerspråkighet innebär att de har fler 
multimodala uttryckssätt för läsande och skrivande. Forskningsresultaten 
visar att barn använder alla sina språk när de läser och skriver samt demon-
strerar vikten av att skolkontexter förmår att se barns alla språk som en 
tillgång (Brown, 2020; Laursen, 2013; Pietikäinen & Pitkänen-Huhta, 
2013; Wedin, 2010). Exempelvis Helle Pia Laursen (2013) som granskade 
hur barn som talar och skriver flera språk också skapade mening genom att 
jämföra de olika språken. Resultatet visade att barnen dels skapade mening 
när de transformerade betydelsen mellan de olika skriftspråkens tecken, dels 
att de också utvecklade olika skriftspråkliga identiteter i de olika språken.  

Några studier granskar relationen mellan olika estetiska uttryckssätt som 
multimodala uttryck för läsande och skrivande (Barton & Unsworth, 2014; 
Leonard, Hall & Hero, 2016; Rhoades, 2016; Tomlinson, 2015). Här be-
handlar forskningen exempelvis musik som multimodalt uttryckssätt (Bar-
ton & Unsworth, 2014; Tomlinson, 2015). Michelle Tomlinson (2015) 
granskade i sin studie hur barns musikskapande stöttade meningsskapande 
om läsande och skrivande. I studien identifierades hur barnen omformade 
olika ljud- och musikskapande aktiviteter till skriftspråkande. Resultatet vi-
sade att barn genom att välja olika uttryckssätt rörde sig mellan läs- och 
skrivspråkligt meningsskapande och musikalisk improvisation. Ett annat 
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exempel undersöker dans som uttryckssätt. Alison Leonard, Anna Hall och 
Danielle Hero (2016) granskade i sin studie hur dans blir ett språk, med sin 
egen grammatik, eget ordförråd och egna betydelser precis som det verbala 
språket. Barnens dans, precis som deras skrivande, började i viljan att ut-
trycka något. Resultatet visade att barnen genom dansen skapade en förstå-
else för något som de sedan uttryckte på ett annat sätt, till exempel genom 
att skriva om det. Barnen kunde alltså skapa och återskapa kunskapen ur 
ett mer holistiskt perspektiv (Leonard, Hall & Hero, 2016). 

Forskare tolkar även lek som multimodalt och som ett sätt för barn att 
läsa och skriva (Dyson, 2020; Flint, 2020; Winters & Vratulis, 2012; 
Wohlwend, 2009). Ett exempel är Kari-Lynn Winters och Vetta Vratulis 
(2012) som undersökte hur barn på ett lekfullt sätt läste och skrev med hjälp 
av ett ständigt flöde av olika resurser och uttryckssätt. Resultatet visade att 
barn i sin digitala lek blandade bokstäver, teckningar, pyssel och sång för 
att skapa en text eller berättelse. Ett annat exempel är Tori Flint (2020) som 
granskade lek som en sorts läsarrespons på texter som barn mötte. Resulta-
tet visade på att barn genom leken skapar en social plats för läsande och 
skrivande. I leken visade barnen för varandra hur lek, språk, läsande och 
skrivande kunde sammantvinnas.  

Forskning om multimodala uttryckssätt studerar även hur kroppsliga rö-
relser ses som ett uttryckssätt kopplat till läsande och skrivande. Forskarna 
granskar hur barn kan stödjas i sitt tidiga språkliga upptäckande av världen. 
Resultaten visar att barns sinnen och rörelser i olika rum är en del av deras 
strävan att skapa mening gällande omgivningens läsande och skrivande 
(Hackett, 2014; Hackett & Sommerville, 2017; Hvit Lindstrand, 2015). Ex-
empelvis Abigail Hackett & Margret Sommerville (2017) som undersökte 
hur kroppens sinnen gjordes viktiga när yngre barn skapade mening om 
läsande och skrivande. Resultatet visade att barn använde de flesta sinnen 
och hade ett kroppsligt engagemang med gester och rörelser som del i sitt 
tidiga läsande och skrivande. Ett annat exempel är Sara Hvit Lindstrand 
(2015) som analyserade små barns teckenskapande i aktiviteter med läsande 
och skrivande. Resultatet visade att barnen genom att använda kroppens 
rörelser tillsammans med material skapade olika tecken. Det betyder menar 
Hvit Lindstrand att barnen skapade, visade och delade sin mening med 
andra barn och pedagogerna. Hvit Lindstrands studie identifierade även att 
förskollärare har svårt att sätta ord på vad skrivande skulle kunna vara för 
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de yngsta barnen på förskolan. Det innebar att förskollärarna använde mer 
traditionella skrivredskap som papper och pennor i sin undervisning.  

Sammanfattningsvis undersöker forskningen om Multimodala uttrycks-
sätt som läsande och skrivande hur barn använder flera olika uttryckssätt 
som grund för sitt läsande och skrivande. Resultaten visar på betydelsen av 
att läsande och skrivande betraktas med en bredd av olika förmågor och 
olika medier. 

Makt-, plats- och subjektskapande 
Den förenande kärnan i forskningen i inriktningen Makt- plats- och sub-
jektskapande är ett intresse för hur läsande och skrivande i olika kontexter 
också bidrar till att skapa markörer för social klass, kön och etnicitet. 
Forskningen undersöker hur läsande och skrivande utformas olika på olika 
platser och under maktutövande och förhandlingar. Resultaten åskådliggör 
hur läsande och skrivande också måste innehålla en kritisk medvetenhet. 
Den kritiska medvetenheten innebär att uppmärksamma och sätta ord på 
hur maktstrukturer och dominerande språkbruk formas och omformas i 
samhället. Forskningen utförs ofta som klassrumsforskning, där lärares och 
elevers förmåga att undersöka och analysera texter är i fokus (Jönsson, 
2007; Kim & Hyesun 2017; Papen & Peach, 2021; Schmidt, 2013; Skoog, 
2012; Vasquez, 2016). Ett exempel är So Jung Kim och Hyesun Cho (2017) 
som undersökt hur förskollärare i Sydkorea agerade för att stödja att barn 
upptäckte och utforskade sina egna röster för att ifrågasätta normer och 
värden i texter. Resultatet visade att barn som stöddes i sitt utforskande av 
samhällets texter utvecklade en förmåga att förstå och att förändra sin kon-
text här och nu. Ett annat exempel är Marianne Skoogs studie (2012) som 
undersökt skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. Resultatet visade 
att undervisning, innehåll, form och sammanhang för skriftspråkslärande 
genomfördes på liknande sätt. Ytterligare ett resultat visade att det var ett 
smalt perspektiv på skriftspråklighet som förekom i undervisningen, där 
språkljud och bokstäver var det framträdande innehållet. Barns eget me-
nings- och subjektivitetsskapande förekom inte som grund för det lärande 
som iscensattes i händelserna menade Skoog. 

Forskningen undersöker även hur olika plats-, tids- och rumsliga sam-
manhang har makt över olika sätt att läsa och skriva (Comber & Nixon, 
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2008; Fast, 2007; Mills & Comber, 2015; Rainbird & Rowsell, 2011). Re-
sultaten visar på hur läsande och skrivande skapas olika på olika platser 
och hur flöden skapas och/eller förhindras mellan dessa. Resultaten identi-
fierar och jämför hur olika platsers läsande och skrivande värderas olika 
och synliggör därmed den politiska och ideologiska dimensionen av läsande 
och skrivande. Ett exempel är Carina Fast (2007) som undersökt hur tidigt 
läsande och skrivande formas olika i olika praktiker. I en svensk kontext 
undersökte Fast sju barns läs- och skrivlärande i barnens olika hem- och 
närmiljöer. Resultatet visade att barns läsande och skrivande i andra kultu-
rella praktiker, såsom hemmet eller kyrkan, inte användes som en start för 
läs- och skrivlärande i vare sig förskolan eller tidiga skolåren. Ett annat ex-
empel är Polo Lemphane och Mastin Prinsloo (2014) som i en studie under-
sökt hur läsande och skrivande gestaltades och utfördes utanför medelklass-
normen. Resultatet identifierade att olika sydafrikanska barn hade olika er-
farenheter när det gällde digitalt läsande och skrivande. Studien visade att 
medelklassbarnen via hemmets internettillgång hade tillgång till en global 
uppsättning symboler och texter. Barnen från fattiga områden hade endast 
tillgång till mobilspel som spelades off-line. Forskarna identifierade alltså 
att social klass påverkade erfarenheter av skriftspråk i de digitala verktygen. 
Resultatet demonstrerade att många av de förgivettaganden som fanns in-
byggda i exempelvis webb-sidor inte delades av alla. 

Sammanfattningsvis behandlar forskningsinriktningen om makt, plats 
och subjektskapande frågor om vad det innebär att skapa en identitet som 
läs- och skrivkunnig men också hur läskunnighet förändrar samhällsstruk-
turer och bidrar till demokratiska processer. Forskningen undersöker också 
läsande och skrivande i olika kulturer och socialt skapade eller fysiska plat-
ser. Resultaten visar hur läsande och skrivande sammantvinnas med demo-
kratiska, politiska och identitetsformande processer   

Digitala skärmar 
Den forskning som intresserar sig för digitala skärmar undersöker hur dessa 
utgör en allt större del i det läsande och skrivande som pågår på förskolan 
och i skolan. Forskarna undersöker skärmbaserat läsande och skrivande. 
Undersökningarna granskar hur och om den tekniska utvecklingen föränd-
rar hur läsande och skrivande går till, men även förändringar i vad läs- och 
skrivkunnighet innebär. Digitala texter på skärmar använder till stora delar 
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bilder, ljud och film, och vissa forskare menar att det kräver delvis andra 
saker av läsaren än pappersbunden text (Bearne, 2009; Burnett & Mer-
chant, 2014; Mangen & Kuiken, 2014). Andra forskare vill inte dikotomi-
sera skillnaden mellan text och digital skärm utan menar att kunskapen är 
begränsad och mer forskning behövs (Burnett, 2010; Roskos, Burstein, 
Shang & Gray, 2014).  

En del av studierna undersöker lärares/förskollärare användande av digi-
tala skärmar för att stödja läsande och skrivande (Lafton, 2012; Lynch & 
Redpath, 2014; Marklund & Dunkels, 2016; Sandvik, Smordal & Osterud, 
2012). Ett exempel är Leif Marklund och Elsa Dunkels (2016) studie som 
undersökte hur förskollärare diskuterade digitala skärmar i olika online fo-
rum. Resultatet visade att det fanns en osäkerhet hos förskollärare i vad 
digitalt läsande och skrivande innebar. Det gjorde att det traditionella läsan-
det och skrivandet lyftes fram som det viktigaste lärande objektet. Osäker-
heten gjorde också att mjukvaran (apparna) fick makten över lärandeinne-
hållet, inte förskollärarna själva.  

Andra studier undersöker barns eget användande och utforskande av de 
digitala skärmarna för läsande och skrivande. Resultaten identifierar att 
barns användande av de digitala skärmarna ofta är lekfull och av upptäck-
ande karaktär (Bird, 2020; Kjällander & Moinian, 2014; Skantz-Åberg, 
Lantz-Andersson & Pramling, 2015; Merchant, 2015; Oakley, Wildy & 
Berman, 2020; Petersen, 2020; Wohlwend & Rowsell, 2017). Ett exempel 
är Petra Petersen (2020) som undersökt flerspråkiga barns interaktion med 
pekplattor. Petersens resultat visade att de digitala skärmarna var en kata-
lysator för förhandling och för ett gemensamt lärande för barnen. Genom 
att barnen fick höra böcker på sitt modersmål, kunde använda appar och 
kommunicera med andra barn via Skype skapade skärmarna ytterligare di-
mensioner av läsande och skrivande. 

Sammanfattningsvis handlar forskningen om att med digitala skärmar i 
förgrunden undersöka barns läsande och skrivande. Resultaten visar både 
på svårigheter för förskollärare/lärare att hitta bra mjukvaror och hur barn 
lär och utforskar läsande och skrivande på digitala skärmar. 

Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning 
Fem olika forskningsinriktningar har analyserats fram av tidigare forskning. 
Forskning om framväxande skriftspråklighet har en, jämfört med de andra 
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inriktningarna, färdigdefinierad skriftspråklighet som mål. Resultaten visar 
att innan barnen får formell undervisning måste en bredare syn på skrift-
språklighet tillämpas. Här lägger forskningen vikt vid att barn får delta i 
många skriftspråkliga aktiviteter. Aktiviteterna hjälper barn att växa in i en 
skriftspråkligmedvetenhet. Studierna inom skiftande praktiker betonar de 
sociala sammanhangens betydelse för att barn kan skapa mening om 
läsande och skrivande. Praktikerna som barnen deltar i har olika vanor och 
mönster för läsande och skrivande. Resultaten visar att barn både är skap-
are och medskapare av de olika praktikernas normer för läsande och skri-
vande. Forskningen om multimodala uttryckssätt undersöker barns läsande 
och skrivande med utgångspunkten att läsande och skrivande är samman-
tvinnat av flera uttryckssätt. Här visar resultaten att skapande av mening 
om läsande och skrivande inte enbart är bundet till verbalt språk och trad-
itionella läs- och skrivverktyg. Tvärtom hjälper de olika uttryckssätten barn 
att skapa mening om läsande och skrivande. Forskning som undersöker 
läsande och skrivande gällande dimensioner av makt, plats och subjekts-
kapande identifierar hur läsande och skrivande är en viktig del i subjektbli-
vandet och hur språket formas i olika diskurser på olika platser. Det innebär 
en förståelse av läsande och skrivande som kopplat dels till identitet och 
makt, dels till identitet och plats. Forskningen om digitala skärmar under-
söker hur dessa är en del av barns läsande och skrivande. Resultaten visar 
att läsande och skrivande med digitala verktyg både kan innebära en beto-
ning på normen för läsande och skrivande, liksom den kan innebära att 
andra förmågor kan räknas in i läsande och skrivande. Eftersom den här 
studien undersöker förskolan som utbildningsinriktad literacypraktik för 
yngre barn är resultatet ett bidrag till den inriktning som namngetts skif-
tande praktiker. 

Tidsrastret för forskningsöversikten visar att de olika inriktningarna upp-
stått vid olika tidpunkter. Forskningen har också vid flera tillfällen breddats 
tack vare ämnesövergripande diskussioner. Översikten synliggör därutöver 
att forskningen inom de olika inriktningarna ger svar på frågor gällande 
läsande och skrivande på tre olika nivåer. Den forskning som undersöker 
läsande och skrivande som sammankopplat med makt, plats och subjekts-
kapande har normer och en samhällshorisont som en viktig utgångspunkt. 
Det innebär att läsande och skrivande inom den inriktningen undersöks på 
en makronivå. Svaren på forskningen kan därför användas för att förstå 
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frågor om skapandet av maktdiskurser och demokratiska problem.  Men 
läsande och skrivande kan också undersökas på en mikronivå, som forsk-
ning inom framväxande skriftspråklighet. Här finns studier som har under-
sökt och kan uttala sig om individens meningsskapande om läsande och 
skrivande. Svaren från den här forskningen är betydelsefulla för att förstå 
individers meningsskapande om läsande och skrivande. Forskning som un-
dersöker barns läsande och skrivande i olika praktiker kan därför sägas un-
dersöka frågor på en mesonivå, mellan makro- och mikronivå. Här länkar 
forskningen samman barns eget skapande och medskapande av praktiker 
för läsande och skrivande med det omgivande samhällets normer. Forsk-
ningen på mellannivån ger svar på hur olika praktiker skapas och omskapas 
av deltagarna, hur praktikerna kan förstås jämfört med andra och hur de 
påverkar och påverkas av varandra. Ingen av dessa nivåer kan alltså ensamt 
användas för att förstå så komplexa förmågor som läsande och skrivande.  

En slutsats som kan dras av översikten är att forskning om yngre försko-
lebarns tidiga läsande och skrivande som en del av en utbildningskontext 
saknas. I anglo-amerikansk forskning kan det delvis bero på att de yngsta 
barnen befinner sig i mer omsorgsinriktade och hemlika miljöer, innan skol-
start sker vid ungefär fyra års ålder. I de nordiska länderna är det vanligt 
att även barn under fyraårsåldern finns i utbildningskontexter, men även i 
de nordiska forskningssammanhangen är det ovanligt att undersöka de 
yngsta förskolebarnens läsande och skrivande. En förklaring är att forsk-
ning på de yngsta förskolebarnen är ovanlig överhuvudtaget. Det finns inte 
så många studier där yngre barns sociala samspel om, runt och med läsande 
och skrivande får pregnans och giltighet. Finns det studier så speglas bar-
nens samspel främst med hur deras lärare arbetar med miljö och verktyg 
eller talar om sin undervisning. Det kan alltså betraktas som en brist att så 
få studier faktiskt observerat hur samspelet mellan yngre barn i en literacy-
praktik bidrar till meningsskapande om läsande och skrivande.   

Den här studien är ett bidrag till mer kunskap gällande de yngsta barnens 
läsande och skrivande i literacypraktiken förskolan. En ambition med stu-
dien är att utgå från och beskriva hur de yngsta förskolebarnen skapar me-
ning om läsande och skrivande i en utbildningskontext. Genom att utgå från 
barns deltagagande i literacyhändelser och barns handlingar för att skapa 
mening, kan en didaktisk diskussion påbörjas om hur erfarenheterna kan 
vara en utgångspunkt för förskollärare. En förhoppning med studien är 
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alltså att bidra till fortsatta diskussioner hos yrkesverksamma förskollärare 
gällande didaktiska villkor för yngre barns meningsskapande om läsande 
och skrivande. Studiens resultat kan även medverka till att forskningsfältet 
New Literacy Studies nyanseras gällande yngre barns läsande och skrivande 
i ett undervisningssammanhang. 
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3. Läsande och skrivande i en social kontext
Kapitlet inleds med en beskrivning av de teoribildningar som i studien ger 
utgångspunkter för en bred förståelse av barns meningsskapande om 
läsande och skrivande. Gemensamt för teoribildningarna är den riktade 
blicken mot att människor i socialt samspel använder en mängd olika resur-
ser när de skapar mening och kommunicerar med varandra. Därefter besk-
rivs och definieras de teoretiska begrepp som använts för att undersöka hur 
barn skapar mening om läsande och skrivande i sitt användande av olika 
resurser.   

Meningsskapande som socialt situerat 
Studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp är hämtade från teoribild-
ningarna multimodalt perspektiv och New Literacy Studies. Teoribildning-
arna används här för att undersöka barns meningsskapande om läsande och 
skrivande i förskolan som utbildningsinriktad literacypraktik. Teoribild-
ningarna betonar att meningsskapande är socialt situerat och äger rum ge-
nom att vi deltar och kommunicerar i olika tids- och rumsbundna praktiker. 
Människan lär och skapar mening i tillvaron tillsammans med andra män-
niskor och resurser. Att tala, läsa, skriva, lyssna, kommunicera och intera-
gera betraktas som helt centrala för att skapa mening och är i sig sociala 
aktiviteter. Människan formar sin kunskap och skapar mening utifrån de 
sammanhang hon deltar i (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 2000; Be-
zemer & Kress, 2016; Pahl & Rowsell, 2012; Street, 1995).  

Människan betraktas inom teoribildningen multimodalt perspektiv som 
teckenskapande aktörer. När aktörerna använder sig av tillgängliga resurser 
utförs ett meningsskapande arbete. Mening skapas alltså när människan 
handlar och kommunicerar i olika sociala, kulturella och språkliga sam-
manhang. Förutsättningen för meningsskapande handlingar är deltagarnas 
intresse för att dela någon aspekt av verkligheten med andra. Genom teori-
bildningens fokus på subjektets intresse och agens läggs inte vikten enbart 
på verbalt språk, utan det betonas att flera uttryckssätt och handlingar an-
vänds för att kommunicera (Kress, 2010). När deltagarna delar sitt intresse 
i kommunikation med andra så används de resurser som bedöms lämpliga 
i situationen. Resurserna formas och omformas då för att passa i det sociala 
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och kulturella sammanhang där de används. Meningsskapande är således 
ett sammansatt och kreativt arbete som människan hela tiden utför i sitt 
användande av olika resurser för att kommunicera (Bezemer & Kress, 2016; 
Kress, 1997, 2010).  

Teoribildningen New Literacy Studies betraktar också deltagande i spe-
cifika lokala och sociala sammanhang som helt centrala när det gäller me-
ningsskapande om läsande och skrivande. Därmed lägger teoribildningen 
vikt vid läsande och skrivande som en social praktik och en meningsskap-
ande process (Barton & Hamilton, 2000; Pahl & Rowsell, 2012; Street, 
2003). I New Literacy Studies betonas hur läsande och skrivande lärs, for-
mas och används i sociala sammanhang. Ett grundantagande är att om barn 
i sociala sammanhang är omgivna av verktyg och symboler som är laddade 
med mening blir dessa en del i barns deltagande i praktiker. Inom teoribild-
ningen betonas även hur språkande och deltagande dessutom innehåller 
maktordningar inom och mellan olika praktiker (Barton, 2007; Barton & 
Hamilton, 2000; Gee, 2000). Meningsskapande i form av språkande inne-
fattar därmed också hur ord, handlingar och redskap länkas samman med 
värden, makt och motstånd. Betoningen på olika sociala sammanhangs re-
lation till varandra betyder även att utbildningskontexter blir viktiga att 
studera. Hur utbildningen definierar och praktiserar läsande och skrivande 
blir dominerande och normerande för andra praktiker i den breda samhälls-
kontexten. Det anses därför viktigt att undervisningen utformas så att de 
skilda läsande och skrivande som formats och erkänns i olika praktiker kan 
mötas (Barton & Hamilton, 2000; Rowsell & Pahl, 2015; Street, 1995, 
2003; The New London Group, 1996).  

Meningsskapande i relation till lärande 
Teoribildningarna multimodalt perspektiv och New Literacy Studies bott-
nar i olika forskningsdiscipliner. Ingen av teoribildningarna gör anspråk på 
att vara en teori om lärande, men diskuterar lärande och meningsskapande 
som nära besläktade. Staffan Selander och Gunther Kress (2010) argumen-
terar exempelvis att ”meningsskapande och lärande kan ses som två sidor 
av samma aktivitet”, där olikheter i meningsskapande uttryck vid skilda 
tillfällen ses som tecken på lärande (s.33). Meningsskapande i multimodalt 
perspektiv härstammar från språkvetenskapen där användande och skap-
ande av tecken är centralt. Meningsskapande i New Literacy Studies utgår 
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från etnografiskforskning där deltagande i sociala kontexter är viktigt. 
Dessa olika ursprung kan ställas mot pedagogik där teorier om lärande är 
centrala. Lärande beskrivs inom pedagogisk forskning som förändring av 
tänkande eller handlande hos individen (exempelvis Dewey, 1999; Peters, 
1964; Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011; Säljö, 2000). Lärande inne-
bär med detta synsätt en process vilken innefattar observation, handling, 
erfarenhet och utvecklande av begrepp. Ur pedagogisk synvinkel är me-
ningsskapande en förutsättning för lärande, men ses som betydligt mer 
komplext än att skapa mening med hjälp av resurser i en specifik social 
kontext. Som jag ser det uttalar sig de olika forskningsdisciplinerna om 
olika delar i en process och möjliggör på så sätt olika forskningsfokus. Den 
här studien har fokus riktat mot yngre barns meningsskapande om läsande 
och skrivande i en utbildningsinriktad literacypraktik. Intresset för läran-
dets frågor finns i teoribildningarna som används i studien, men ger inte 
verktyg som räcker för att beskriva lärandets beskaffenhet.  

Multimodalitet som gemensam nämnare 
Läsande och skrivande innebär i dagens samhälle en förmåga att skapa me-
ning om och använda en rad multimodala förmågor och teknologier. Mul-
timodalitet är ett tvärvetenskapligt begrepp och de två teoribildningarna er-
bjuder med begreppet en gemensam syn för att undersöka meningsskapande 
om läsande och skrivande som sträcker sig längre än det talade och skrivna 
ordet. Det innebär att kommunikation och skriftspråkande blir synligt även 
genom andra uttrycksformer. Genom att kombinera teoretiska begrepp från 
multimodalt perspektiv och New Literacy Studies kan jag undersöka barns 
meningsskapande om läsande och skrivande som användande av sociala, 
materiella och kroppsliga resurser i en utbildningsinriktad literacypraktik.  

Teoribildningarna har stora likheter, men har även skillnader eftersom 
de utvecklats från olika forskningsdiscipliner. Brian Street (1995, 2003) och 
Kate Pahl (2007) som deltagit i utvecklandet av New Literacy Studies argu-
menterar för att multimodalitet erbjuder en brygga mellan denna teoribild-
ning och multimodalt perspektiv. Bryggan möjliggör att förstå läsande och 
skrivande som en komplex kombination av skapade objekt och kommuni-
kation i en bred social kontext. Street och Kress (2006) jämför multimodalt 
perspektiv och New Literacy Studies och beskriver likheter och skillnader 
så här:  
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While both approaches look broadly at the same field, from each of the two 
positions the field has a distinctive look: one tries to understand what people 
acting together are doing, the other tries to understand about the tools with 
which these same people do what they are doing (Kress & Street, 2006 s. ix). 

Som jag ser det är Kress och Streets poäng att New Literacy Studies försöker 
förstå hur människor handlar för att kommunicera tillsammans och det 
multimodala perspektivet försöker förstå vilka resurser som används. De 
två teoribildningarna undersöker båda med multimodalitet som begrepp 
kunskapers och redskaps formande och omformande. Kress och Street ar-
gumenterar vidare att teoribildningarna runt multimodala aspekter på 
läsande och skrivande inte går att separera, lika lite som att det går att se-
parera texten från den sociala kontext där den skapats. Text skapas i sam-
manhang och sammanhang formas av de texter som skapas där (Street & 
Kress, 2006). Det gemensamma i teoribildningarna innebär att intresset rik-
tas mot var, hur och av vem läsande och skrivande skapas och hur resurser 
formas och används i praktiken.  

Reflektioner om val av teoribildningar 
Teoribildningen multimodalt perspektiv har valts för att där finns ett språk-
bruk för alla verbala och icke-verbala handlingar som skapar mening i kom-
munikation. Det som även bedöms som förtjänstfullt med multimodalt per-
spektiv är dess fokus på skapandet av tecken. För den här studien innebär 
det att jag kan sätta ord på de olika icke-verbala handlingar som barnen 
använder i observationerna och att barnens eget skapande av tecken till-
sammans med andra ges betydelse. Teckenskapande blir härmed inte bara 
förknippat med exempelvis skriftspråkliga tecken utan även tecken som 
görs med kroppen. Då får barnens icke-verbala uttrycksformer betydelse 
och barnen tillerkänns agens. 

Multimodalt perspektiv ger däremot något ofullständiga verktyg att för-
stå kroppen som redskap i meningsskapande. Kress (2011) menar att intres-
set för teckenskapande i det multimodala perspektivet gör att kroppens 
form och materialitet hamnar i centrum, men att teorin inte ger redskap för 
att uttala sig om kroppen som integrerad i skapandet av mening. Jag förstår 
Kress resonemang utifrån att de språkvetenskapliga rötterna innebär be-
gränsningar i att förstå sinnen och känslor som medverkande i menings-
skapandet (se även Bazalgette & Buckingham, 2013; Hackett, 2015; Pink, 
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2011). Sarah Pink (2011) menar att man med ett multimodalt perspektiv 
omöjligt kan undersöka meningsskapande som införlivat i kroppen. Hon 
menar att det istället behövs sensoriskt etnografiska undersökningar för att 
kunna skapa kunskaper om människors sinneserfarenheter och hur dessa 
medverkar till meningsskapande. Att bara observera och göra mikroana-
lyser av hur kroppen rör sig och rör vid saker räcker inte för att undersöka 
hur mening skapas. På det sättet studeras med multimodalt perspektiv end-
ast socialt formade erfarenheter med kroppen, inte meningsskapande med 
kroppen som redskap menar Pink.  

Eftersom den här skillnaden i synsätt på var mening skapas och hur det 
kan undersökas inte enkelt kan överbryggas, bedöms det som värdefullt för 
studien att multimodala uttryckssätt med kroppen även beforskas inom te-
oribildningen New Literacy Studies. Här finns forskare som betonar att 
kroppens erfarenhet alltid är situerad och sammantvinnad med den miljö 
där erfarenheterna har uppstått och skapat mening (exempelvis Crescenzi, 
Jewitt & Price, 2014; Hackett, 2014; Hvit Lindstrand, 2015; Mavers, 
2011). Det innebär att stöd för att förstå barnens användande av kroppen i 
sitt meningsskapande om läsande och skrivande till stor del hämtas från 
teoribildningen New Literacy Studies. Här betonas att studerandet av me-
ningsskapande om läsande och skrivande behöver både teoretiska begrepp 
för att se sociala praktiker och begrepp för att se meningsskapande med en 
bred kommunikativ och multimodal palett.  

Teoribildningarna som används i studien ger alltså verktyg att förstå och 
erkänna meningsskapande om läsande och skrivande som ett socialt och 
kommunikativt sammanhang där även subjekt och makt skapas. Från te-
oribildningarna valdes två övergripande teoretiska begrepp för att rikta 
blicken mot förskolan som utbildningsinriktad literacypraktik och de lite-
racyhändelser som skapas där. Dessutom valdes ett antal centrala begrepp 
för att formulera studiens frågeställning och för att skapa och analysera 
studiens forskningsmaterial. Valet av centrala begrepp har styrts av teori-
bildningarnas betoning på barns användande av olika resurser för att skapa 
mening om läsande och skrivande. 

Nedan följer en beskrivning och definition av dels de övergripande be-
greppen dels de centrala begrepp som används i analysen.  
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Övergripande teoretiska begrepp 
Begreppen literacypraktik och literacyhändelse används i den här studien 
för att förstå barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolan 
som literacypraktik. Med begreppen poängteras att läsande och skrivande 
är situerade i sociala praktiker och att människor lever i en värld där olika 
former av skriftspråkliga och symboliska uttryck är en införlivad del av den 
dagliga kommunikationen (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 2000; 
Street, 1995). Därmed ger begreppen studien en teoretisk inramning och 
benämning på den kontext som studeras.  

Literacypraktik 
Literacypraktik som begrepp utgår från hur människor skapar och använ-
der läsande och skrivande som en del i sitt deltagande i olika praktiker. 
Läsande och skrivande som skapas i praktikerna blir också sammanflätat 
med värden, känslor och sociala relationer (Street, 1995). Därmed läggs vikt 
vid hur personer skapar mening om läsande och skrivande i en social, kul-
turell och historisk kontext (Barton & Hamilton, 2000). Läsande och skri-
vande definieras härmed inte som en uppsättning neutrala färdigheter, utan 
beskriver den uppsättning sociala kompetenser som krävs för att skapa me-
ning i skriftspråkande aktiviteter i en specifik praktik. Begreppet berör både 
vilka olika skriftspråkanden som skapas i olika sammanhang men också om 
hur människor ständigt tillsammans med andra omskapar betydelser i sin 
användning av läsande och skrivande (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 
2000; Scribner & Cole, 1999). Silvia Scribner och Michael Cole (1999) de-
finierar literacypraktiker som olika sammanhang där teknologier, kunskap 
och förmågor sammanflätas och integreras i människors användning. Dessa 
tre – teknologier, kunskap och förmågor – är också under ständig utveckl-
ing genom människors användning i sociala sammanhang. Formandet är 
också det omvända, att människors förändrade handlingar leder till utveck-
landet av teknologier, kunskaper och förmågor (ibid). Barton & Hamilton 
(2000) framhåller att literacypraktiker innefattar kunskaper, och samtidigt 
också makt, värden, attityder, ideologier och sociala relationer. I och med 
situationsbundenheten är vissa sammanhang och maktstrukturer mer domi-
nanta, synliga och inflytelserikare än andra. Varje text, redskap och norm 
för textbruk är färgad av den historiska literacypraktik med vissa värden 
och sociala relationer där den uppstått (Street, 1995). Literacypraktiker är 
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alltså både situerade och varande i ständig rörelse, i och med att de sociala 
interaktionerna och relationerna omformas i människors deltagande. 

Literacypraktik som begrepp förstås även som sammankopplad med 
identitetsskapande, både individens så väl som olika gruppers. Språkande, 
både verbalt, diskursivt och multimodalt används ofta för att uttrycka en 
identitet och/eller tillhörighet till en specifik grupp (Gee, 2000, 2011). I 
olika literacypraktiker formas olika språkande identiteter. Genom språkan-
det signaleras tillhörigheten med en viss grupp och genom att använda ord, 
text och andra igenkänningstecken markerar vi att vi tillhör en grupp som 
delar något, alternativt gör motstånd mot att tillhöra. Det innebär också att 
andra slags skriftspråkspråkande är exkluderade från en gemenskap. Ge-
nom möten mellan olika praktiker leder det till att vissa praktikers läsande 
och skrivande blir dominerande, medan andra praktikers läsande och skri-
vande osynliggörs. Ett exempel är att skolans läsande och skrivande ofta 
blir normerande, medan läsande och skrivande i sub- eller populärkultur 
nedvärderas (Fast, 2007; Gee, 2000; Heath, 1983; Olin-Scheller & Wik-
ström, 2010). Läsande och skrivande är också ständigt under förändring i 
och med ständigt växlande förutsättningar, tillgänglighet gällande resurser 
och nya teknologiska landvinningar. På det viset blir läsande och skrivande 
i literacypraktiken lagrat i både redskap och normer för användande i och 
med att människan utvecklar nya sätt att uttrycka sig och kommunicera 
(Barton & Hamilton, 2000; Pahl & Rowsell 2006; Pahl & Rowsell, 2011). 
Det här innebär att det inte går att separera läs- och skrivredskap eller nor-
mer från mentala eller sociala aspekter av mänsklig interaktion. Läsandet 
och skrivandet ger oss alltså verktyg för att uttrycka något, ge och ta in-
formation. Det ger oss också möjlighet att handla, göra och delta i aktivite-
ter med andra. Slutligen ger de oss möjlighet att bli ett subjekt och skapa en 
identitet (Barton & Hamilton, 2000; Gee, 2011).  

I studien används begreppet literacypraktiker som ett teoretiskt övergri-
pande begrepp för att förstå förskoleavdelningarnas skapande av kunskaper 
och vanor för läsande och skrivande. Därmed fokuseras inte barnens läs- 
och skrivförmågor i utbildningskontexter, utan hur olika former av me-
ningsskapande om läsande och skrivande skapas, används och påverkas av 
praktikens utformning. Det kan vara en så enkel sak som att barnet pekar 
med fingret på vänstra sidan av en uppslagen pekbok före den högra. Det 
visar en kännedom om läsriktning i literacypraktiken. 
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Literacyhändelser 
Literacypraktiker blir synliga i olika literacyhändelser där praktikens 
läsande och skrivande blir en integrerad del i deltagandet i den specifika 
praktiken. Literacypraktiker och literacyhändelser förutsätter varandra, 
meningen och kunskaperna i literacyhändelserna är en integrerad del av den 
literacypraktik där de uppstår. Med andra ord, läsandet och skrivandet i 
händelserna och praktikerna där de uppstår är som två speglar ställda mot 
varandra, där de oupphörligt och oändligt reflekterar varandra.  I en tidig 
definition inom New Literacy Studies definierar Shirly Brice Heath litera-
cyhändelser som “occassions in which written language is integral to the 
nature of participants’ interactions and their interpretive processes and 
strategies” (Heath, 1983, s. 93). Här är det alltså det skrivna språket som 
är i fokus för aktiviteten. Efterföljande forskare breddar definitionen något 
och hävdar att literacyhändelser är aktiviteter där någon form av läsande 
och skrivande har en roll i deltagandet. Breddningen innebär att aktiviteter 
med läsande och skrivande inkluderar mer än skriftspråket. Det är just ak-
tiviteten och meningsskapandet som är det viktiga och sätter ljuset på att 
läsande och skrivande är situerat i socialt deltagande i en tids- och rums-
bundenkontext.  Betoningen på aktiviteten gör också att literacyhändelsen 
lösgörs från traditionell text och även inbegriper olika resurser som bilder, 
berättande, symboler, siffror, noter, kartor, teknologier och så vidare 
(Bloome & Green, 2015; Barton & Hamilton, 2000; Ivanic, 2004). Det in-
nebär ett erkännande av ” what people do with literacy” (Barton & Hamil-
ton, 2000 s. 9). Även det förändrade kommunikativa landskapet innebär 
att dominansen av skrivet språk i literacyhändelser kan ifrågasättas (Kress, 
1997, 2010). Street (1995, 2003) menar att literacyhändelser är lämpliga 
att analysera för att kunna förstå den literacypraktik de är en del av. Sam-
tidigt varnar Street för att dra alltför stora slutsatser utifrån literacyhändel-
ser eftersom literacypraktiker och literacyhändelser ständigt formar och for-
mas av varandra. Det är därför svårt att avgränsa literacyhändelsen som en 
mätbar enhet.  

I den här studien används literacyhändelse som ett sätt att avgränsa och 
fokusera på specifika aktiviteter och handlingar i literacypraktiken. Begrep-
pet används för att uppmärksamma hur läsande och skrivande kommer till 
uttryck i människors handlingar och kommunikation med varandra och un-
dersöks utifrån att material för läsande och skrivande används.  
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Centrala begrepp för sociala resurser 
De centrala begrepp som i studien används för att analysera olika sociala 
resurser som barn använder i literacyhändelser är erkännandekultur och 
teckenskapande. 

Erkännandekultur 
Kress och Selander (2012) menar att en erkännandekultur formar vad som 
anses som kunskap, vilka former av kunskap som tillåts och vem som har 
makten att bestämma vad som kan bedömas som giltig kunskap. I en er-
kännandekultur värderas och förstås bara vissa meningsskapande hand-
lingar som giltigt, det vill säga det bildas olika tolkningspraktiker där ett 
specifikt meningsskapande är dominerande. Genom den diskursiva, den 
materiella och den rumsliga inramningen som erkännandekulturen får upp-
rätthålls olika sätt att kommunicera, olika traditioner och kunskapsprakti-
ker. Inramningen utformar vad som är brukligt när det gäller regler och 
normer för upprätthållande och skapande av kommunikation. Det sociala 
meningsskapandet som skapas i en specifik erkännandekultur underlättar, 
begränsar, legitimerar och möjliggör samvaron för deltagarna. I erkännan-
dekulturen utformas även vilka meningsskapande identiteter som blir möj-
liga att utveckla (Bezemer & Kress, 2016; Kress & Selander, 2012; Mills & 
Comber, 2015, 2013).  

Det läsande och skrivande som förekommer i förskola och skola är högt 
värderade i den större samhälleliga kontexten och fungerar som styrande 
och reglerande över hur läsande och skrivande värderas. Det är den sorts 
läsande och skrivande som av utbildningsinstitutionerna hålls som eftersträ-
vansvärda som ofta blir framträdande i normer och vanor. Skolan och för-
skolans erkännandekultur för läsande och skrivande blir därför av sam-
hället betraktade som universella redskap för frihet och självförverkligande. 
På så sätt skapas maktordningar och mönster av marginaliseringar (Barton, 
2007; Barton & Hamilton, 2000; Kress & Selander, 2012).  

Vad som erkänns som meningsskapande har betydelse för vad barn teck-
nar ner som meningsskapande tecken för olika företeelser menar Diane Ma-
vers (2015) som studerat yngre barns symbolskapande i skolan. De domi-
nerande normer för läsande och skrivande ramar in vad som erkänns som 
skrivande menar Mavers, eftersom dessa styr vilka frågor barn får, vad som 
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förväntas och vad som värdesätts. Hon använder begreppet verbalspråks-
centrering för att visa på att en utbildningskontext främst inriktar sig på 
kommunikation och lärande via verbal- och skriftspråkliga uttryckssätt. 
Den här prioriteringen gör att andra uttryckssätt marginaliseras och trängs 
bort. Annika Elm Fristorp (2012) som har undersökt barns meningsskap-
ande om naturvetenskap lyfter fram liknande resultat bland äldre förskole-
barn i en svensk kontext. Elm Fristorps resultat visar att de barn som ut-
trycker sig kroppsligt eller ställer frågor på annat sätt än pedagogerna för-
väntar sig, inte i lika stor grad uppmärksammas i lärandesituationer.  

I den här studien används begreppet erkännandekultur för att analysera 
hur barnen använder ett specifikt läsande och skrivande som kan sägas vara 
dominerande i en undervisningskontext för yngre barn. Begreppet används 
även för att se hur barnen i socialt samspel skapar andra handlingar och 
mönster för läsande och skrivande. De enskilda förskoleavdelningarna i stu-
dien ses inte som isolerade, utan som inbäddade med vår kulturs läsande 
och skrivande och barnens tidigare erfarenheter.  

Teckenskapande 
Det innehåll som människor vill skapa mening och kommunicera om visas 
genom att vi skapar och använder tecken för att kommunicera. Tecknen gör 
det möjligt att tolka världen och ge den mening (Bezemer & Kress, 2016; 
Kress 2010; Selander & Kress, 2010). Tecknen kan vara ord, symboler eller 
kroppsrörelser, som får sin mening i att människor använder och skapar 
dem i sociala situationer. Vi människor kommer alltså genom samförstånd 
och samhandlande överens om innebörder och betydelser för olika ljud, ges-
ter och symboler. Tecknen kan så att säga inte uppstå ur tomma intet och 
betyder inget i sig själva. Tecknen formas i sociala sammanhang men är 
också beroende av vad eller vilket utbud av resurser som finns tillgängliga i 
sammanhanget. Grundläggande för teckenskapandet är subjektets agens. 
Att betona människans agens för att skapa mening lägger vikt vid subjektets 
eget engagemang och intresse att uttrycka sig om något. På så sätt förstås 
människors meningsskapande som ett aktivt deltagande i sociala aktiviteter 
och som förankrat i ett gemensamt skapande av mening. Det är ett kom-
plext och kreativt arbete som handlar om att skapa och återskapa form och 
innehåll på olika sätt utifrån de resurser som finns tillgängliga. Hela tiden 
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finns flera olika potentialer att skapa mening beroende på subjektets intresse 
i stunden (Bezemer & Kress, 2016; Kress, 2010).  

Skapandet av tecken är en medveten handling av någon för att visa, be-
kräfta eller ändra aspekter av omvärlden som man just där och då riktar sin 
uppmärksamhet mot (Bezemer & Kress, 2016). Meningsskapande blir alltså 
synligt i och med den materiella form som tecknet får. Kress (2010) menar 
att ”signs are made rather than used” (Kress, 2010 s. 54 Kursivering i orgi-
nal). Enkelt uttryck så handlar det om att den materiella formen ett tecken 
får ger en ledtråd om innehållet. För att tydliggöra hur tecken används och 
skapas använder jag ett exempel från studiens forskningsmaterial.  

Per, som är drygt ett år och jag sitter på golvet på förskoleavdelningen. Vi 
bläddrar i en pekbok tillsammans, kommunikationen går ut på att Per pekar 
på en bild och jag säger vad bilden föreställer. Efter ett tag byter vi roller, så 
jag pekar och Per gör olika ljud till bilderna. En bild på en katt får ett mjau-
ljud, en bild på en kaka får ett mmm-ljud. När jag pekar på en bild av en 
tandborste lyfter Per sitt ena pekfinger till munnen och biter på fingret med 
synliga tänder. 

Per skapar och använder flera tecken i sin kommunikation med mig. Att ge 
bilden av katten ett mjau-ljud är ett exempel, ett annat är gesten för tand-
borsten. Fingret i munnen och tänderna synliga visar att Per riktar sin upp-
märksamhet mot vissa aspekter av bilden och sina erfarenheter av det som 
bilden föreställer. Tillsammans får rörelserna formen av en gest. Gesten blir 
en benämning eller ett tecken för bilden, precis som de verbala orden som 
jag använde. Pers teckenskapande sker utifrån vad Per uppfattat som 
centralt i hur man kan kommunicera och benämna en bild på en tandborste. 
Skapandet av den bitande gesten sker i en social situation, det vill säga teck-
net har Per format utifrån att jag ska kunna förstå vad han riktar sin upp-
märksamhet mot. Skaparen av tecknet väljer en form på tecknet som be-
döms passande för att uttrycka information om vad uppmärksamheten rik-
tas mot, så att andra deltagare kan förstå vad som avses. Relationen mellan 
form och mening skapas dels från det intresse som det deltagande subjektet 
vill visa, dels från de materiella resurser som finns (Kress, 2010). Med andra 
ord, vad som motiverar formen på tecknet, vad subjektet utgår från, är alltid 
format av den aktuella miljön/ platsen och det sociala sammanhanget. I och 
med samspelet med andra så måste också teckenskapandet avpassas till de 
andra deltagarna. Den bitande gesten från mitt exempel behöver alltså inte 
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skapa mening i ett annat sammanhang, med andra förutsättningar. Männi-
skor skapar alltså tecken utifrån erfarenheter, intressen, tidigare förståelser 
och i förhållande till andra människors handlande, i förhållande till miljön 
och i en historisk tidpunkt (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012; Kress, 1997, 
2010).  

I den här studien används begreppet teckenskapande för att analysera 
hur barn tillsammans med andra använder sig av, skapar och kombinerar 
olika tecken för att skapa mening om läsande och skrivande. Tecknen kan 
vara redan etablerade ord, symboler, bilder och gester men det kan också 
vara gester, symboler och ljud som skapas där och då.   

Centrala begrepp för materiella resurser 
De centrala begrepp som i studien används för att analysera olika materiella 
resurser som barn använder i literacyhändelser är plats och material. Plats 
används för att analysera och beskriva handlingar på rumsliga platser och 
positioner för läsande och skrivande. Material används för att analysera och 
beskriva handlingar med de materiella redskap som används för att läsa och 
skriva.  

Plats 
Platsen spelar roll i vår läs- och skrivförmåga eftersom symboler och dess 
betydelser alltid är materiellt och socialt situerade. Läs- och skrivförmågor 
är beroende av det sammanhang där de skapas. Det är inte möjligt att tolka 
skyltar, symboler, ord, gester eller handlingar utan att ta hänsyn till deras 
sammankopplingar med andra objekt och meningar på platsen (Scollon & 
Scollon, 2003). Exempelvis kan någon som inte har kunskaper om skrift-
språket i Mandarin ha svårigheter hitta en gatuskylt med en adress i Kina. 
Det blir utan kunskaperna inte lätt att skilja vägskyltar från reklamskyltar. 
Platsen är således i centrum och som en förutsättning, snarare än en bak-
grund till vårt meningsskapande om läsande och skrivande. Platser är precis 
som läsande och skrivande under ständig förändring, där människan arran-
gerar och förändrar platser för att de ska fungera socialt. Bezemer och Kress 
(2016) menar att platsens fysiska och kontextuella aspekter är viktiga för 
hur mening skapas. Människor formar och anpassar sitt meningsskapande 
till den fysiska miljön och på så sätt knyts mening till specifika platser. Det 
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blir då intressant att se efter hur människor arrangerar och modifierar plat-
ser fysiskt, materiellt och ideologiskt. En lärande miljö, exempelvis en för-
skoleavdelning, blir på så sätt något aktivt och dynamiskt som skapas av en 
rad deltagare men även av fysiska attribut och tidsmässiga förutsättningar. 
Det blir då möjligt att studera hur den materiella platsen kan forma ett visst 
meningsskapande och förhindra annat.  

I den här studien analyseras hur barnen använder den arrangerade plats 
som förskoleavdelningen innebär när de skapar mening om det läsande och 
skrivande som pågår där. Rumslig utformning betraktas därmed inte som 
en neutral fond, utan påverkar vad som går att prata om, vilka som säger 
vad och hur meningsskapande om läsande och skrivande kanske privilegie-
ras på vissa platser på förskoleavdelningen.   

Plats har i den här studien också getts en positions-dimension, där även 
barnens position i förhållande till material ges betydelse. Studier med mul-
timodalt perspektiv (Bezemer, 2008; Heikkilä, 2006; Hvit Lindstrand, 
2015) har visat att människors positioner i rummet och i förhållande till 
material är en resurs för meningsskapande. Olika kroppsliga placeringar 
skapar alltså möjligheter för olika meningsskapande intryck och uttrycks-
sätt. Mia Heikkilä (2006) visar att om barn får plats att röra sig och an-
vända flera positioner i rummet kommer de att använda fler kroppsliga 
kommunikationsformer och därmed kommunicera bättre. Jeff Bezemer 
(2008) identifierar att studenter genom att använda vissa positioner i för-
hållande till material kan visa sig själva som mer eller mindre engagerade i 
undervisningen. Orienteringen av uppmärksamheten mot eller ifrån ett 
material görs med små nyanser så att andra deltagare kan förstå om upp-
märksamhet riktas mot det som lärare föreslår eller ut i rummet. Begrepps-
liggörandet hur plats i rummet och position i förhållande till material möj-
liggör förståelsen av hur meningsskapande om läsande och skrivande for-
mas och omformas i relation till materiella förutsättningar.  

I den här studien används begreppet plats för att analysera barns place-
ring av kroppen i rummet och i förhållande till det material som används 
som en del i meningsskapandet om läsande och skrivande. Att exempelvis 
välja att sätta sig på golvet för att kommunicera om en bok istället för i 
soffan formar meningsskapandet. En placering på golvet möjliggör en an-
nan position i förhållande till boken och därmed ett annat slags menings-
skapande, exempelvis för att barnen då kan luta sig in över bilderna. Plats 
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ses således inte bara som en plats där kommunikation sker, utan omfattas 
också av materiella relationer.  

Material 
Läsande och skrivande pågår inte bara mellan människor utan finns även 
inbyggt i de material som människor använder och skapar. Genom materi-
alets användning i olika sammanhang skapas och lagras förväntningar och 
kunskaper som blir en del av läs- och skrivförmågor. Fiona Ormerod och 
Roz Ivanic (2002) visar att de fysiska attributen hos material för läsande 
och skrivande är betydelsefulla potentialer för meningsskapande. Materialet 
som fysisk form, alltså en bok, ett digitalt redskap eller en bild, kräver vissa 
rörelser för att användas. Exempelvis ska boken bläddras i, medan ett digi-
talt redskap kanske kräver andra rörelser. Fysiska karaktärsdrag hos de 
material en kultur använder bär spår både av tids- och platsaspekter. 
Material kan säga oss som deltagare i en kultur, på vilka specifika sätt som 
det använts, materialet har sedimenteringar, eller spår av hur det har bru-
kats. Ormerod och Ivanic (2002) konstaterar att läsande och skrivande inte 
bara är kunskap om bokstäver och grammatik, utan också innehåller kun-
skaper om handhavande av materiella redskap. Barns erfarenheter i de ma-
teriella praktikerna har konsekvenser för deras meningsskapande om 
läsande och skrivande. Jennifer Rowsell & Kate Pahl (2007) och Pahl & 
Rowsell (2011) bygger vidare på resonemanget och menar att läsande och 
skrivande finns inbyggt i olika sorters material och ting. Genom människors 
ständiga formande och omformande av material för läsande och skrivande 
lagras olika mening i materialet. Ett visst omformande av materialet sker 
kulturellt och/eller tidsmässigt. En svepande gest över ytan på en blank 
veckotidning skapade exempelvis inte mening när ett barn bläddrade i den 
före pekskärmens tillkomst. Medan samma gest i ljuset av den nya teknolo-
gin i hög grad ses som ett försök att skapa mening nu när pekskärmar är 
något som finns i barnets vardag. Men, menar Rowsell och Pahl vidare, 
lagringarna kan också ske på ett mer personligt eller lokalt plan, där barnets 
personliga och tidigare erfarenheter med olika materiella objekt kan bidra 
till deras meningsskapande. Läsande och skrivande blir på så sätt kopplat 
både till kontextens sätt att skapa mening om material samt personliga er-
farenheter.  
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Kress (1997, 2012) menar att barn alltid använder det som står till buds 
när de skapar mening och kommunicerar, de är mindre bundna av språkliga 
och materiella normer än vuxna och mer intresserade av en meningsskap-
ande helhet. Det är därför de glatt testar olika sätt att omforma språket, till 
exempel genom att säga ’det kommer inget skriv!’ när en filtpenna har tor-
kat. Att de använder andra handlingar för att skapa mening om material på 
liknande sätt är inget konstigt menar Kress. 

I den här studien används begreppet material för att analysera hur barn 
använder olika handlingar till olika material i sitt meningsskapande om 
läsande och skrivande. Hur materialen används av barnen ses som en del i 
deras meningsskapande om läsande och skrivande. De material som är ak-
tuella för studien är böcker, skrivmaterial, digitala skärmar och figurer/bil-
der för sagoberättande och sånger.  

Centralt begrepp för kroppsliga resurser 
Det centrala begreppet som i studien används för att analysera olika kropps-
liga resurser som barn använder i literacyhändelser är kroppslig kommuni-
kationsform. Begreppet används för att analysera och beskriva att kroppens 
olika uttryckssätt och former som gester, kroppens lutning, blickriktningar 
och position blir resurser där deltagarna visar sitt intresse för omvärlden.  

Kroppslig kommunikationsform 
Alla resurser som människan använder i interaktion ska betraktas som lik-
värdiga gällande meningsskapande. Kroppen ses som central i hur mening 
uttrycks. Kroppsliga kommunikationsformer innebär ett fokus på kropps-
liga handlingar och rörelser som ett sätt att göra mening synlig. Varje hand-
ling i dialog med andra föregås av ett engagemang för att i någon mening 
förändra och svara på ett tidigare uttryck med ett nytt uttryck. Kroppen 
används dels för att peka ut vad som utgör fokus för uppmärksamheten, 
dels ses förändringar i kroppens olika handlingar som uttryck för ett visst 
innehåll. Kroppslig rörelse och placering är därmed en iakttagbar aspekt av 
meningsskapandet (Bergnell, 2019; Bezemer & Kress, 2016; Franks & 
Jewitt, 2001; Hackett, 2014; Heikkilä, 2006; Rowsell, 2013). Genom att ge 
vikt vid kroppslig kommunikationsform ges skapandet av mening om 
läsande och skrivande fler synliga uttryckssätt. När barn uttrycker mening 
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med hjälp av kroppen, exempelvis gesten för tandborste i mitt tidigare ex-
empel, så har den specifika formen på gesten getts betydelse. Barnet ville 
uttrycka något om världen och i den sociala situationen blev gesten me-
ningsbärande. Kroppslig kommunikationsform sätter således fokus på del-
tagarnas kroppsliga uttryck och handlingar som synligt meningsskapande. 
Precis som andra uttryckssätt förändras de kroppsliga kommunikationsfor-
merna av de historiska, kulturella och sociala sammanhang där de används. 
Kontextberoendet innebär även att kroppsliga kommunikationsformer kan 
vara lika svårtolkade som andra uttryckssätt (Bezemer, 2008; Bezemer & 
Kress, 2016; Kress, 1997; Sakr, Jewitt & Price, 2016; Wohlwend, 2011). 

I utbildningskontexter pågår ett formande av kroppens rörelser som en 
del av läs- och skrivförmågor, där specifika kroppsliga rörelser ses som för-
knippade med läsande och skrivande (Flewitt, 2005; Franks & Jewitt, 2001; 
Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001/2014; Mills & Comber, 2015). I 
skolan och förskolan sker fostran exempelvis när pedagogerna övervakar 
och korrigerar elevernas/barnens kroppshållning och rörelser. Eleverna/bar-
nen får exempelvis göra olika aktiviteter på olika platser i rummet, vid sin 
egen bänk, på gemensam matta eller vid tavlan. Lärarna korrigerar också 
kroppens hållning genom att exempelvis pennan ska hållas på ett specifikt 
sätt.  

Kroppsliga kommunikationsformer utgår, som framgår ovan, från en fo-
kusering på kroppens formande av tecken och rörelser, inte främst kroppens 
känsla av rörelse (kinestesi, rörelsesinnet). Men det finns sociala och kultu-
rella sammanhang där komplexa sammanblandningar av interaktion, 
kroppsligt erfarande och material möts. De digitala redskapen är kanske det 
tydligaste exemplet. Känslan av att exempelvis trycka på en digital skärm 
som är urladdad är annorlunda än en skärm som har laddning och så att 
säga svarar på tryckningen med en lätt vibration. Lucrezia Crescenzi, Carey 
Jewitt och Sara Price (2014) argumenterar för att beröring i och med de 
digitala skärmarnas tekniska utveckling kommer att få en stor betydelse för 
barns läs- och skrivprocesser. Forskarna undersökte om barn utvecklade en 
rad olika repertoarer med tryckande, strykande, cirkulerande och knack-
ande rörelser beroende på om de målar på papper eller läsplatta. Resultatet 
visade att läsplattan ledde till att barnen utvecklade fler komplexa serier av 
tryckande rörelser, men att barnen vid pappret använde fler fingrar och hela 
handflatan (ibid.). Barn vill undersöka saker med händerna och sina sinnen, 
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därför har det varit viktigt för studiens inriktning att kunna sätta ord på 
barns handlingar med kroppen när de gör det.  

I studien används begreppet kroppslig kommunikationsform för att ana-
lysera barnens formande av kroppen och dess rörelser i läsande och skri-
vande aktiviteter. De kroppsliga kommunikationsformerna såsom gester, 
blickens riktning samt kroppens position och rörelser ges betydelse utifrån 
att de uttrycker ett innehåll som ska illustreras och kommuniceras.  

Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Sammanfattningsvis utgår den här studien från två teoribildningar som be-
tonar att meningsskapande om läsande och skrivande används och skapas i 
sociala sammanhang tillsammans med andra. Teoribildningarna innebär ett 
fokus på hur människor, utifrån val av resurser och handlingar formar och 
omformar mening om läsande och skrivande i kommunikation med andra i 
en specifik miljö. Det innebär även en vid ram för vad som räknas som tidigt 
läsande och skrivande, det vill säga ett vidgat språk- och textbegrepp. Med 
två övergripande teoretiska begrepp poängteras att läsande och skrivande 
är situerat i sociala praktiker och att människor lever i en värld där olika 
former av skriftspråkliga och symboliska uttryck är en införlivad del av den 
dagliga kommunikationen. De två begreppen fungerar som en fond för att 
skapa kunskap om förskolan som utbildningsinriktad literacypraktik och 
yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande. Ytterligare cen-
trala begrepp används som analysbegrepp för att besvara studiens fråge-
ställningar gällande barns meningsskapande om läsande och skrivande i sitt 
användande av sociala, materiella och kroppsliga resurser i literacyhändel-
ser. De sociala resurserna undersöks med hjälp av erkännandekultur och 
teckenskapande, de materiella resurserna med hjälp av plats och material 
och de kroppsliga resurserna med hjälp av kroppslig kommunikationsform. 
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4. Genomförande
Den här studiens kvalitativa forskningsansats söker förstå och förklara 
människors handlande i sociala sammanhang. Forskningsintresset är att 
studera förskolan som en utbildningsinriktad literacypraktik och yngre 
barns meningsskapande om läsande och skrivande. Observationer av lite-
racyhändelser dokumenterades med hjälp av filmer och anteckningar, vilket 
skapade ett forskningsmaterial som analyserats. De observerade literacy-
händelserna ägde rum på fyra olika förskoleavdelningar där det fanns barn 
i åldern 1 – 3 år. Observationerna pågick i två månader under hösten 2011 
och tre månader hösten/vintern 2018/19. Forskningsmaterialet som skapa-
des undersöktes som helhet för att förstå den breda och komplexa utbild-
ningsinriktade literacypraktiken där literacyhändelserna skapades. Utvalda 
literacyhändelser analyserades för att kondensera fram hur barn skapar me-
ning om läsande och skrivande i den utbildningsinriktade literacypraktiken. 

I det följande presenteras valen för skapande av forskningsmaterial, ur-
valsförfarande och de forskningsetiska ställningstaganden som gjorts. Slut-
ligen beskrivs bearbetningen av studiens material och analysprocessen.  

Observation som metod 
Observationer som genomförs för att skapa ett forskningsmaterial ska helt 
skiljas från en vardaglig betydelse av att observera något i omgivningen. Det 
främsta syftet med att välja observationer är att forskaren vill kunna förstå 
människors handlingar. Observationer kan göras från olika utgångspunkter 
för forskning, allt från etnografiskt fältarbete med rötter i antropologi, till 
metod för kvantitativa datainsamlingar där forskaren och de som observe-
ras aldrig har kontakt med varandra. Observationerna innebär i de flesta 
fall att forskaren befinner sig i situationer där materialet skapas för att där 
systematiskt iaktta och dokumentera vad människor gör och säger (Greene 
& Hogan, 2005; Patton, 2015; Rolfe, 2010). Forskare som har använt sig 
av observationer menar att det ger en bra grund för analyser av nyanser i 
mänsklig kommunikation. Observationer fångar både vad deltagarna säger 
och gör, som exempelvis gester, blickar, kroppsposition och handlingar med 
objekt (Baker, 2006; Heath, Hindmarsh & Luff, 2010; Patton, 2015; Rolfe, 
2010). Styrkan med observationer handlar alltså om att kunna göra detalj-
rika iakttagelser av människors handlande på olika platser och/eller olika 
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sammanhang.  En annan styrka är, om observationerna görs i en specifik 
kontext, att deltagarnas handlingar studeras i den kontext där de skapas 
och formas. Observationerna kan då beskriva och synliggöra hur kontexten 
formar deltagarnas handlingar. Vid observationer kan också forskaren, med 
kunskap och förberedelser, se andra saker som kanske undgår de mer vana 
deltagarna. I alla sociala sammanhang finns rutiner och vanor som de som 
deltar inte lägger märke till för att de tas för givet. Med hjälp av observat-
ioner kan forskaren alltså upptäcka aspekter som deltagarna inte lagt märke 
till innan (Patton, 2015; Rolfe, 2010). Sharne Rolfe (2010) menar att även 
om observationer är tidskrävande, så är det en insikts- och kunskapsrik me-
tod som ofta genererar ett fylligt forskningsmaterial.  

Observationer som genomförs i syfte att skapa ett forskningsmaterial 
omgärdas även av en viss komplexitet. Komplexiteten är framför allt utma-
ningar i att observera det som pågår i ett sammanhang, utan att göra in-
vanda tolkningar. Observationerna riskerar att färgas av forskarens omed-
vetna tolkningsramar. Det gäller att forskaren är medveten om gränserna 
för den egna förförståelsen, vilket kräver stor självkännedom och förmåga 
att reflektera (Patton, 2015). En utmaning är även att forskaren måste 
kunna dokumentera situationer som är händelse- och handlingsintensiva. 
Det kan vara svårt att hinna med att uppfatta och anteckna komplexa in-
teraktioner där människor exempelvis utför många handlingar i snabb takt 
och talar samtidigt. Forskningen kan inte heller replikeras, alltså göras om 
av en annan forskare med samma resultat, men har ett aktningsvärt värde 
som grund för förklaringar för mänskliga handlingar och förklaringsmodel-
ler. Michel Quinn Patton (2015) betonar vidare att forskaren ska vara väl 
förberedd för att lyckas med att genomföra observationerna. Undersök-
ningsobjektet som forskaren ska observera måste tydligt definieras, annars 
finns en risk att översköljas av alla intryck och inte se något alls.  

Ett sätt att skapa en reflexivitet vid observationsstudier är att forskaren 
strävar efter att dokumentera observationerna på flera olika sätt för att 
kunna skapa ett forskningsmaterial med många dimensioner. Rosie Flewitt 
(2006) beskriver forskningsmaterial med filmer och anteckningar som 
”messy data” (s.47), men att förbindelserna mellan de olika typerna av 
dokumentationssätt kan bidra med olika kunskaper om forskningsobjektet. 
Flewitt menar vidare att specifikt forskning om yngre barn gynnas av olika 
sätt att dokumentera observationer och fortsätter ”resulting in an evidence-
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based claim //…// rather than pathologizing the absencse of talk” (s. 47). 
Att dokumentera på flera sätt ger alltså en god grund för resultatet och där-
med riskerar inte resultatet att bli lidande av frånvaron av verbalt språk. 

Både Michel Quinn Patton (2015) och Richard Pring (2015) poängterar 
att när observationer genomförs och dokumenteras är det av vikt att fors-
karen hur forskarrollen hanterats. Beskrivningarna finns för att göra skap-
andet av forskningsmaterialet genomskinligt och möjligt att bedöma. Ob-
servationsforskare kan hantera sin forskarroll på olika sätt. Lynda Baker 
(2006) beskriver olika forskarroller och placerar dem på en tänkt linje. I 
ena änden finns etnografiska observationer grundade i antropologi, där 
forskaren strävar efter att nå ett fullständigt deltagande och ett inifrånper-
spektiv i det sammanhang som observeras. I den andra änden på linjen finns 
forskare som ser sig själva som passiva icke-deltagare, som endast observe-
rar och därmed ser sammanhanget med ett utifrånperspektiv. I mitten på 
Bakers tänkta linje finns roller där observerandet och deltagandet växlar 
och forskaren medvetet väljer en mer deltagande alternativt mer observe-
rande roll. 

Genomförande av observationerna 
Valet av observationer som metod för att skapa ett forskningsmaterial be-
tydde för den här studien att jag under en tidsperiod deltog i aktiviteter, 
samtal och andra sociala samspel på de förskoleavdelningar där studien ut-
fördes. Jag kunde då komma nära barnen och på plats observera hur barn 
kommunicerade, använde olika resurser och samspelade i den mängd olika 
literacyhändelser som uppstått i verksamheten. Eftersom studien inriktar sig 
på både verbal och icke-verbal kommunikation har gester, kroppsförflytt-
ningar och blickar funnits som fokus och utgjort en given del i observation-
erna. En första komplexitet för den här studien var att observationerna ris-
kerade att färgas av mina förutfattade meningar. Jag jobbade tidigare som 
förskollärare och har stor erfarenhet av hur barn och pedagoger kommuni-
cerar i olika aktiviteter. Jag hade på grund av mina erfarenheter vissa tolk-
ningsramar och därmed svårigheter att förhålla mig nyfiket undrande i ob-
servationerna. Jag försökte istället att se min erfarenhet som en fördel, jag 
behövde exempelvis inte lägga tid på att leta efter situationer och platser 
där barn hanterade material för läsande och skrivande. Redan under de 
första dagarna på avdelningarna kunde jag identifiera material, platser och 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 



64 

situationer som jag anade skulle kunna vara aktuella att befinna sig vid för 
att observera. Även om varje avdelning i studien var unik så har förskolan 
som institution vissa vanor att strukturera miljöer och dagsprogram som 
jag var bekant med. Min erfarenhet hjälpte mig även att se detaljrikedomen 
i barns handlingar vilket genererat fylliga beskrivningar. För att öka min 
förmåga att se mina egna förbestämda antaganden förde jag en reflektions-
dagbok, där jag genom anteckningar reflekterade över vad jag observerat 
och funderat över. Genom att läsa mina egna reflektioner kunde jag med 
hjälp av frågor till mig själv utmana mig att byta perspektiv för att kunna 
se nya saker och vara mer öppen för det oväntade. Ett perspektivbyte inne-
bar exempelvis att jag vid något observationstillfälle valde att ha boken i 
fokus vid en literacyhändelse, istället för barnet. Att fokusera på hur boken 
hanterades kunde jag se andra handlingar istället för de som jag förväntade 
mig.  

En andra komplexitet för den här att studien var att jag som forskare 
tolkade och satte ord på människors handlingar. Vid observationerna och 
även i det efterföljande arbetet med analys och resultatbeskrivning strävade 
jag efter att vara medveten om att olika värden och motsättningar fanns 
inbyggda i de handlingar jag observerade, tolkade och satte ord på. Även 
här hjälpte utmanande frågor i reflektionsdagboken till med att få syn på 
mina egna invanda föreställningar om vad en viss handling syftar till.  

Min forskarroll rörde sig hela tiden i mitten på Bakers ovan beskrivna 
tänkta linje av de olika roller en forskare kan ta vid observationer. Baker 
namnger två olika roller som på ett tydligt sätt beskriver min forskarroll. 
Den första kallar Baker ”observer-as-participant” (Baker, 2006 s. 175). I 
den rollen observerar forskaren mer än deltar i sammanhanget. Rollen intog 
jag mycket medvetet för att inte falla in i den förskollärarroll jag har erfa-
renhet av. Den andra kallar Baker ”participant-as-observer” (Baker, 2006 
s. 177). I rollen är huvudintresset fortfarande att observera men deltagandet
mer närvarande och forskaren interagerar mer med deltagarna. Den här rol-
len använde jag stundtals för att barnen skulle fortsätta med det de sysslade
med och tillåta mig att få komma nära med kameran.
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Att observera literacyhändelser 
När ett forskningsmaterial skapas genom observationer är det viktigt att det 
som observeras tydligt definieras och avgränsas för att kunna urskiljas (Pat-
ton, 2015). Det finns svårigheter med att studera literacyhändelser i en lite-
racypraktik menar flera literacyforskare (Flewitt, 2006; Hamilton, 2000; 
Heath & Street, 2008). För det första finns ingen rak eller tydlig koppling 
mellan de literacyhändelser och den literacypraktik som de uppstår i. Mary 
Hamilton (2000) jämför literacypraktiker med ett isberg och menar att en 
literacyhändelse bara visar den synliga toppen (s. 18). Det finns alltid en 
mängd bakomliggande orsaker i en literacypraktik till att en literacyhän-
delse uppstår och hur den utspelar sig. De dolda orsakerna blir inte synliga 
i literacyhändelsen, där endast vissa kunskaper, vanor, känslor och resurser 
blir synliga och kan observeras. För det andra är det svårt att avgränsa en 
literacyhändelse från en annan. I en literacypraktik som förskolan pågår 
alltid många olika literacyhändelser och i en literacyhändelse pågår alltid 
många olika handlingar samtidigt. Att avgränsa övergången från en hand-
ling till en annan och från en literacyhändelse till en annan är svår att göra 
menar Hamilton (2000).  

Ett mer tillgängligt tillvägagångssätt för att studera literacyhändelser i en 
literacypraktik är att undersöka vilka verktyg som används för läsande och 
skrivande. Ormerod och Ivanic (2000) hävdar att de fysiska verktyg som 
formas i en literacypraktik kan användas som utgångspunkt för att studera 
den. Verktygen har ofta formats under en längre tid i literacypraktiker och 
innehåller därför kunskaper och förmågor som aktualiseras när verktygen 
kommer till användning i en literacyhändelse. Verktygen och dess använd-
ning av deltagare kan alltså avslöja vilket läsande och skrivande som är ak-
tuellt på den specifika platsen.   

Studiens syfte är att bidra med mer kunskap om förskolan som utbild-
ningsinriktad literacypraktik genom att undersöka yngre barns skapande av 
mening om läsande och skrivande. Det innebär att observationerna behövde 
fånga barnens handlingar i literacyhändelser. För den här studien styrde 
barnens användning av literacypraktikens material för läsande och skri-
vande vad som avgränsats som en literacyhändelse. Det var alltså barnens 
handlingar med materialen som var fokus vid observationerna. När ett eller 
fler barn började använda ett material för läsande och skrivande, markerade 
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handlingarna starten för en observation av en literacyhändelse. Observat-
ionen avbröts när materialet övergavs, antingen lämnade barnet/barnen det 
eller så blev de avbrutna. De material som var aktuellt på förskoleavdel-
ningarna var böcker, bilder på väggar, flanellografbilder, papper, pennor, 
lekmaterial för sagoberättande och digitala skärmar med olika sorts appli-
kationer (appar) där olika bilder fanns kombinerade med ljud. 

Studiens observationer dokumenterades på två olika sätt, genom filmer 
och fältanteckningar. Dessa kommer nu att beskrivas var för sig. 

Filmer 
Att använda filmkamera är, allteftersom redskapet blivit tillgänglig och lät-
tare att hantera, ett etablerat sätt för att dokumentera observationer. Fors-
kare som filmar menar att metoden ger ett bra material för att göra analyser 
av både vad deltagarna säger och handlingar med gester, kroppsposition 
och hantering av objekt (Flewitt, 2006; Heath, Hindmarsh & Luff, 2010; 
Jewitt, Bezemer & O’Halloran, 2016). Att observationerna filmas innebär 
att forskaren inte behöver förlita sig på sin egen förmåga att exempelvis 
anteckna vid långa sekvenser med många komplexa handlingar. Forskare 
som använder metoden menar att materialet kan utgöra en grund för en mer 
pluralistisk tolkning av deltagarnas handlingar. Den första pluralistiska 
aspekten är att forskaren kan titta på samma filmade observation flera 
gånger för att se fler och/eller små skillnader i detaljer. Genom att studera 
filmen flera gånger kan komplexiteten i kommunikationen mellan männi-
skor i specifika miljöer avtäckas. Den andra aspekten av pluralitet är att 
filmerna kan visas för deltagarna så att forskaren kan få reda på deltagarnas 
motiv till specifika handlingar eller vad de tänkte och kände när de hand-
lade. Förfarandet gör att ytterligare ett lager av komplexitet kan läggas till 
mänskliga handlingar i kommunikation. En tredje aspekt av pluralitet gäller 
att forskaren kan visa hela eller delar av filmade observationer för andra 
forskare som kan bidra med fler perspektiv (Flewitt, 2006; Heat, Hindmash 
& Luff, 2010). Heath, Hindmarsh och Luff (2010) påpekar dock att en 
observation som fångas på film kan bli föremål för flera olika analytiska 
intressen och teoretiska perspektiv och är därmed mindre färgad av den 
forskare som genomförde observationen. Andra forskare menar att filmade 
observationer har precis samma selektiva grund som att anteckna. Att ob-
servationer dokumenteras med hjälp av en kamera gör inte att forskarens 
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val och bortval i situationen försvinner (Pring, 2015; Sturken & Cartwright, 
2009). 

Mia Heikkilä och Fritjof Sahlström (2003) hävdar att forskarens hante-
rande av kameran i situationen har betydelse för vilka analyser som sedan 
kan göras. Forskarna lyfter i artikeln fram att om analyser ska kunna göras 
av exempelvis kropps- och blickriktningar måste kameran vara riktad så att 
aspekterna av interaktionen framgår. Förutom kvalité på bildfokus och 
ljudupptagning kan forskarens val att använda handhållen kamera eller att 
använda ett stativ också få konsekvenser för de analyser som kan göras. 

För den här studien har de filmade observationerna inneburit möjligheter 
till både närhet och distans. För det första bidrog de positivt till analysernas 
kvalité genom att samma sekvens har kunnat ses om och om igen. Med hjälp 
av ett filmredigeringsprogram på datorn har det exempelvis varit möjligt att 
spela upp en observation mycket långsamt för att kunna se de olika delta-
garnas handlingar. Observationen har även kunnat spelas upp utan ljud för 
att fokusera barnens handlingar, istället för verbala uttalanden. Redige-
ringsprogrammet gjorde det även möjligt att ta stillbilder för att jämföra 
gester vid olika literacyhändelser. Några av stillbilderna förekommer vid de 
exempel som illustrerar studiens resultat i resultatkapitlen. 

För det andra var de filmade observationerna ett hjälpmedel för att 
kunna distansera mig från den välbekanta rollen som förskollärare och istäl-
let ifrågasätta det som jag tidigare tagit förgivet. Under den tidsperiod jag 
observerade, men även under det efterföljande analysarbetet, gjorde jag 
ständigt nya tolkningar när jag på nytt tog del av de filmade observation-
erna.  
 När jag hanterade kameran vid en observation använde jag en handhållen 
kamera. Jag valde alltså bort stativ för att kunna vara så rörlig som möjligt. 
Med kameran i handen kunde jag lättare flytta mig mellan olika platser på 
avdelningen eller fånga barns blickriktning även om de vred på huvudet och 
tittade ner i en bok. En vanlig position för mig på avdelningen var på golvet 
med korslagda ben. I ena handen höll jag kameran och med stöd från det 
andra benet kunde jag med andra handen göra korta kompletteringsnote-
ringar i anteckningsboken. Att befinna sig på golvet gjorde att jag lätt kunde 
röra mig fram till situationer där barn valde golvet för sina handlingar. Min 
position på golvet möjliggjorde även att jag exempelvis kunde dokumentera 
barnens blickriktningar när de samspelade vid en bok i soffan. Här gjorde 
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min position på golvet att barnens ansikten fångades underifrån av kame-
ran. Om jag valt att ha kameran på ett stativ hade blickriktningarna varit 
svårare att urskilja, eftersom kamerans riktning då varit något över barnens 
ansikten. Direkt efter ett litet antal filmade observationer togs en del foto-
grafier med hjälp av kameran. Fotografierna togs med syfte att visa detaljer 
som kanske inte fångades eller framgick tydligt i filmen. Det kunde vara ett 
foto på en bild ur en bok som barnen fokuserat, på något som barnen skrev 
på ett papper eller hur QR-koder placerades på en vägg. Fotografierna fun-
gerade endast som ett stöd för minnet. 

Filmerna fångade mycket, men kunde aldrig fånga alla vinklar i en situ-
ation. Saker och ting som befann sig utanför fokusområdet för kameran 
kunde exempelvis ha betydelse för deltagarnas kommunikation. Därför har 
fältanteckningarna varit lika betydelsefulla för min analys som de hand-
lingar och sammanhang som jag dokumenterat med kamera. 

Fältanteckningar 
Att skriva fältanteckningar innebär att teckna ned en händelse som existerar 
i ögonblicket till att bli en redovisning som existerar på papper, och därmed 
kan bli tolkad om och om igen. Fältanteckningen är därmed ett forsknings-
material som har utgångspunkt i ett brett erfarenhetsspektrum. Forskaren 
antecknar vad som hörs och syns, men även uppfattade känslor, lukter, 
smaker och stämningar i rummet (Emerson, Fretz & Shaw, 1995; Patton, 
2015). Fältanteckningar ska alltså innehålla information och beskrivningar 
av som det som forskaren anser värdefullt för studien. För att fältanteck-
ningarna ska skilja sig från exempelvis minnesanteckningar för andra syften 
är det viktigt att de innehåller så fylliga beskrivningar som möjligt och 
struktureras på ett systematiskt sätt (Patton, 2015). De beskrivningar som 
antecknas under observationen måste göras så detaljrika som möjligt, det 
går inte att förlita sig på minnet. Systematiken innebär att forskarens speci-
fika fokus för studien görs betydelsefullt i anteckningarna. Genom att ex-
empelvis dela in papperet i anteckningsboken i olika rutor möjliggörs an-
teckningar om specifika aspekter i varje ruta. Forskaren kan även skapa och 
använda specifika observationsscheman (Patton, 2015; Wohlwend, 2011).  

I den här studien dokumenterades observationer med hjälp av fältanteck-
ningar på följande sätt. I en anteckningsbok gjordes noteringar när en lite-
racyhändelse startade i och med att något/några barn började hantera ett 
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material för läsande och skrivande. I anteckningarna noterades löpande vad 
deltagarna gjorde och/eller sa. Om literacyhändelsen innehöll flera deltagare 
noterades korta verbala dialoger om det förekom. Om händelsen kunde be-
skrivas från en tydligt observerbar handling som start och med en tydlig 
initiativtagare ströks det namnet under. På det sättet skapades fokus och en 
systematik för att observera vilka sociala resurser barnen använde. I anteck-
ningarna noterades även vilka materiella resurser som var aktuella vid lite-
racyhändelsen. För det första vilket material som användes, på vilket sätt 
det användes samt hur barnen placerade sig i relation till materialet. För det 
andra antecknades den specifika platsen i rummet, exempelvis blåa soffan, 
runda mattan eller liknande. Om barnen använde kroppen på ett specifikt 
sätt, exempelvis med specifika gester eller rörelser antecknade jag det. Ge-
nom att notera sådana aspekter skapades även en systematik för att ned-
teckna de kroppsliga resurserna. Först antecknades observationerna med 
hjälp av penna och anteckningsboken, senare samma dag renskrevs de och 
kompletterades med fylligare beskrivningar på dator. 

Urvals- och tillträdesförfarande 
En förutsättning för att kunna genomföra en observationsstudie är att få 
tillträde till det fält man vill studera. Valet av fält beror på studiens syfte 
och frågeställning, ett så kallat selektivt urval (Heath, Hindmarsh & Luff, 
2010; Patton, 2015; Rolfe, 2010). Det selektiva urvalet handlar om att först 
kartlägga vilka verksamheter eller miljöer som skulle kunna vara aktuella. 
Efter kartläggningen gör forskaren sedan ett urval av de verksamheter som 
ter sig bäst lämpade för studien och kontaktar eller närmar sig dessa för att 
få tillträde att observera.     

Det selektiva urvalet av förskoleavdelningar som deltar i den här studien 
grundade sig i studiens syfte att bidra till mer kunskap om förskolan som 
utbildningsinriktad literacypraktik genom att undersöka de yngsta barnens 
meningsskapande om läsande och skrivande. Det första urvalskriteriet var 
således att barnen på förskoleavdelningarna skulle vara mellan ett och tre 
år. Det andra urvalskriteriet för avdelningar som kunde delta i min studie, 
var att de kunde anses spegla och ha mycket gemensamt med andra försko-
leavdelningar för yngre barn i Sverige. Anledningen till det andra kriteriet 
var att jag ville studera en institutionaliserad barndom som många barn i 
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Sverige delar. Förskolan som institutionellt rum har betydelse för barns er-
farenheter. Dels för barn tillbringar en stor del av sin barndom där, dels för 
att samhället investerat stora resurser för att förmedla de värden, normer 
och kunskaper som anses viktiga (Halldén, 2007; Persson & Tallberg-Bro-
man, 2017). De situationer som utspelar sig på förskolan har alltså bety-
delse för barns meningsskapande om läsande och skrivande. Det tredje och 
sista urvalskriteriet var att barngruppen hade någorlunda jämn fördelning 
av såväl kön som språkliga bakgrunder, för att kunna anses spegla sam-
hället i övrigt. Eftersom en del av forskningsmaterialet skapades 2011 och 
resterande material skapades 2018–2019 innebar det att sökandet efter för-
skoleavdelningar skett vid två olika tidpunkter. Det eftersträvades att göra 
så liknande processer som möjligt.  

De fyra deltagande förskoleavdelningarna eftersöktes på två olika sätt: 
det första via direktkontakt med förskolechefer och det andra via en muntlig 
förfrågan på en nätverksträff för förskoleverksamheter. Sökandet via för-
skolecheferna började med att olika kommuner i en region valdes ut. På 
kommunernas hemsida, där alla förskolor presenterar sin verksamhet, fanns 
några förskolor som ådrog sig mitt intresse utifrån sin beskrivning på hem-
sidan att de arbetade efter förskolans läroplan och att de ansåg det viktigt 
att barnen själva kunde ta del av olika material. Skapande och dokumentat-
ion framställdes som viktiga arbetsområden i verksamheten. Skrivningarna 
på hemsidorna lyfte också vikten av att barnen får komma till tals. Beskriv-
ningen av verksamheten och den syn på barn som presenterades liknade 
formuleringar gjorda av många andra förskolor i området, där arbete uti-
från läroplan och skrivningar om ett aktivt, kunskapssökande barn poäng-
teras på ett liknande sätt. Därför ansåg jag att de sätt som valda förskolors 
verksamhet gestaltades på kunde anses representativa för hur barn erfar 
läsande och skrivande i en utbildningskontext. Utifrån informationen på 
hemsidan kontaktades den förskolechef som angavs som ansvarig. I mejlet 
eller telefonsamtalet beskrevs syftet med studien och karaktären på det 
forskningsmaterial som studien krävde. Alla förskolecheferna var vid kon-
takttillfället väldigt positiva till att studien skulle kunna utföras i verksam-
heten. Efter etablerad kontakt och en initial information till förskoleche-
ferna återkom de efter några dagar med en eller flera förslag på avdelningar 
som var intresserade av att delta. Förskolechefen och jag bestämde då en 
tidpunkt när jag kunde få komma till avdelningen för en närmare och mer 
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noggrann information om studien. Jag presenterade vid tillfället mitt pro-
jekt lite mer ingående än i kontakten med förskolechefen. I mitt första sam-
tal med pedagogerna underströks att jag ville följa den dagliga verksam-
heten och att det inte förväntades att pedagogerna skulle planera eller agera 
annorlunda än vad de annars brukar göra. Efter att ha funderat några dagar 
tackade pedagogerna ja till att öppna sin verksamhet för mig.  

Det andra söksättet, via nätverket, gick till så att jag vid en nätverksträff 
för förskoleverksamheter i en region, kort presenterade syfte och metod för 
min studie och efterfrågade deltagande avdelningar. Deltagarna i nätverket 
ombads ta kontakt med mig om de ville delta. De förskoleavdelningar som 
visade intresse, granskades mot de urvalskriterier som ställts upp för studien 
och två avdelningar valdes ut och kontaktades. I övrigt följdes samma in-
formationsprocess som för de andra avdelningarna, det vill säga pedago-
gerna informerades mer ingående när jag besökte verksamheten. 

På alla avdelningar valde samtliga pedagoger som arbetade på avdel-
ningen att delta. Efter att pedagogerna gett sitt samtycke, informerades 
vårdnadshavarna, antingen genom att jag besökte ett föräldramöte eller ge-
nom att jag befann mig på avdelningen en eftermiddag när barnen hämta-
des. Vid båda tillvägagångssätten informerades vårdnadshavarna först 
muntligt och sedan fick de ett informationsblad tillsammans med samtyck-
esblanketten för att få läsa igenom informationen hemma i lugn och ro. 
Vårdnadshavarna godkände sina barns medverkan genom att underteckna 
och lämna in samtyckesblanketten. Uteblivet inlämnande av samtyckesblan-
ketten betraktades som att de avstod deltagande. 

Deltagande avdelningar och observationer 
Här presenteras kort de olika avdelningar som deltog samt vilken kontext 
som omgav deltagarna.  

Tulpanen (hösten 2011) 
Avdelningen valdes ut via kommunens hemsida och kontaktades via försko-
lechefen. Avdelningen fanns i en förskola med fyra avdelningar och låg i 
centrum av en större centralort. Förskolan var byggd för förskoleverksam-
het på 1970-talet. Avdelningen bestod av hall, skötrum, målarrum, stort 
kök, ett stort och ett lite mindre lekrum. Elva av avdelningens tretton barn 
deltog.  
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Krokusen (hösten 2018) 
Avdelningen valdes ut via kommunens hemsida och kontaktades via försko-
lechefen. Avdelningen fanns i en förskola med fyra avdelningar och låg i 
centrum av en större tätort. Förskolan var byggd för förskoleverksamhet på 
1970-talet. Avdelningen bestod av en hall, skötrum, ett stort kök, ett målar-
rum, ett våtutrymme samt två mindre lekrum varav det ena endast användes 
som sovrum. Avdelningen delade en lekhall med en annan avdelning. Tio 
av avdelningens fjorton barn deltog.  

Påskliljan (hösten 2018) 
Pedagogerna på avdelningen kontaktade mig via mejl efter nätverksträffen, 
stämdes av mot urvalskriterier och förskolechefens tillåtelse. Avdelningen 
fanns i en förskola med tre avdelningar och låg i en mindre tätort. Förskolan 
var inrymd i lokaler byggda för affärsverksamhet byggda på 1980-talet. 
Förskolan hade gemensam hall och matsal för alla tre avdelningarna. Av-
delningen bestod av ett större och ett mindre lekrum, skötrum och delade 
målarrum med en annan avdelning. Elva av avdelningens fjorton barn del-
tog.  

Snödroppen (vintern 2018/19) 
Förskolechefen kontaktade mig via mejl efter nätverksträffen och den av-
delning som ville delta stämdes av mot urvalskriterierna. Avdelningen fanns 
i en förskola med fem avdelningar och låg i utkanten av en större centralort. 
Förskolan var byggd för förskoleverksamhet på 2010-talet. Förskolan hade 
gemensam matsal. Avdelningen bestod av en hall, ett stort och ett litet lek-
rum och de delade skötrum och målarrum med en annan avdelning. Elva av 
avdelningens fjorton barn deltog.  

Sammanlagt deltog 43 barn och 12 pedagoger i studiens observationer. 
I tabell 2 följer en förteckning över tidsperiod på respektive avdelning, 
antal barn, barnens ålder samt observationernas fördelning: 
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Avdelning Tulpanen Krokusen Påskliljan Snödroppen 
Tidsperiod Hela da-

gar under 
två måna-
der 

Halva 
dagar un-
der två 
månader 

Halva dagar 
under två 
månader 

Halva dagar 
under två 
månader 

Antal barn 8 pojkar 
3 flickor 

5 pojkar 
5 flickor 

4 pojkar 
7 flickor 

4 pojkar 
7 flickor 

Barnens ålder 
(år, månader) 

1,4 år – 
2,8 år 

1,3 år – 
2,10 år 

1,6 år – 3 år 1,2 år – 3 år 

Filmer, antal 
minuter 

177 65 68 72 

Fältanteck-
ningar, antal 
renskrivna si-
dor 

5 7 6 6 

Tabell 2 Förteckning över fördelning tidsperiod, antal deltagare och skapat material 
på de olika avdelningarna 

När forskaren beviljats tillträde och observationerna ska genomföras, be-
höver forskaren introducera sig själv för de deltagare som accepterat att 
delta (Patton, 2015). Introduktionsperioden handlar om att forskaren ska 
skapa ett förtroende gentemot deltagarna för att få studera deras hand-
lingar. Patton (2015) beskriver att forskaren kan hålla sig något mer avvak-
tande i början, eftersom det kan ta tid att närma sig deltagarna. Patton re-
kommenderar därför en period där forskaren bara sitter och tittar och lyss-
nar för att utröna på vilka platser specifika handlingar och händelser sker. 
Forskaren ska under den här perioden försöka utröna vilka rutiner och nor-
mer som råder. Vidare ska forskaren fundera om deltagarna verkar reagera 
på att forskaren deltar. Reflektioner ska även föras gällande om det finns 
tidpunkter på dagen som är mer eller mindre passande att observera vid 
samt om det finns händelser som skulle vara olämpliga att observera. Över-
vägandena behöver göras innan observationerna genomförs och utgöra en 
grund för de forskningsetiska ställningstagandena (Patton, 2015). 

Vad beträffar min introduktion som observatör på förskoleavdelning-
arna antog jag en avvaktande roll i början av perioden eftersom jag ville 
skola in mig i verksamheten, lära känna barn och pedagoger och närma mig 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 



74 

dem med respekt. I starten på perioden som observatör samtalade jag 
ganska mycket med pedagogerna som arbetade där och deltog samtidigt i 
deras dagsprogram och rutinsituationer. Jag ställde frågor om vilka rutiner 
och vanor de hade gällande planerade och spontana aktiviteter med läsande 
och skrivande. Efter några dagar plockade jag fram kamera och anteck-
ningsblock, varpå en pedagog utbrast ”Åh, vad roligt, idag börjar du på 
riktigt”. Jag försökte under introduktionsperioden även delta i olika aktivi-
teter, lekar och händelser tillsammans med barnen. Vissa barn sökte direkt 
upp mig och tog kontakt för praktisk hjälp eller initiativ till lek, medan 
andra barn förhöll sig mer avvaktande. Med stor sannolikhet har mina er-
farenheter från de många åren som yrkesverksam förskollärare hjälpt mig 
att utveckla en god lyhördhet för yngre barns och andra pedagogers ibland 
minimala kommunikationsuttryck.  Jag upplevde ett förtroende från både 
barn och pedagoger i studien. Eftersom jag hade en förståelse för förskolan 
som institution har jag vid introduktionen och vid observationstillfällena på 
ett smidigt sätt kunnat följa med i de olika verksamheternas dagliga verk-
samhet och rytm. Detta i sin tur har hjälpt mig att göra vissa av observat-
ionerna som framkommer i studien. 

Reflektioner om genomförandet av observationerna  
I den här studien har det varit viktigt att kunna synliggöra och se både hel-
het och delar. Studiens syfte är att bidra till mer kunskap om förskolan som 
utbildningsinriktad literacypraktik genom att undersöka yngre barns me-
ningsskapande om läsande och skrivande. Intresset för studien är alltså att 
kunna säga något om hur barn skapar mening om läsande och skrivande i 
sitt användande av olika resurser, men inte att detaljstudera kommunikat-
ion. Det gjorde att jag valde metoder för skapande av forskningsmaterial, 
analys och redovisning av exempel som finns inom observationsforskning 
och multimodal etnografiskforskning (Dicks, Soyinka, Coffey, 2006; 
Flewitt, 2011; Heath & Street, 2008; Patton, 2015; Rolfe, 2010). I dessa 
forskningsansatser fanns metoder som fångade den process och den helhet 
gällande meningsskapande om läsande och skrivande som jag eftersträvade. 
Heath & Street (2008) och Flewitt (2011) menar att literacy som undersök-
ningsobjekt är särskilt komplext, eftersom det både rör sig om social inram-
ning och individuellt meningsskapande. Forskarna diskuterar därför möj-
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ligheterna i att kombinera studerandet av literacy med etnografisk forsk-
ningstradition. Motiveringen bygger på att meningsskapandet blir tydligt i 
deltagarnas handlingar i sammanhanget.  

I den här studien används multimodal teoribildning och i det forsknings-
fältet använder en del forskare multimodal analys för att analysera forsk-
ningsmaterial. En multimodal analys lägger vikt vid att klarlägga detaljer i 
kommunikationen mellan deltagarna. Med rötter från socialsemiotiken 
finns en tydlig språklig ingång där bilder, gester, blickar, kroppshållning, 
ljud och materialitet undersöks med ett mikroperspektiv. Följaktligen utfor-
mas både analys och transskript så att detaljer i människors kommunikat-
ion synliggörs. Detaljrikedomen innebär redskap för att förstå tecknen som 
deltagarna skapar (Björkvall & Engblom, 2010; Flewitt, Hampel, Hauck & 
Lancaster, 2014; Jewitt, Bezemer & O’Halloran, 2016; Wohlwend, 2011). 
Den här studiens fokus är inte detaljer i barnens handlingar och därför skil-
jer den sig från annan forskning med socialsemiotisk multimodal teoriin-
ramning.  

Att dokumentera observationerna med hjälp av fältanteckningar och fil-
mer valdes med en tanke om att de skulle komplettera varandra (Flewit, 
2006; Greene & Hogan, 2005). Å ena sidan möjliggjorde filmerna att bar-
nens handlande kunde urskiljas med tydlighet i de filmade observationerna 
samt att kunna studera en observation många gånger. Å andra sidan kunde 
inte en inspelad filmsekvens, som endast registrerar det som kameralinsen 
och mikrofonen tar in, förmedla de sinnliga, mångfacetterade och upplevel-
sebaserade beskrivningar som fältanteckningarna givit mig. Genom att jag 
valde att dokumentera observationerna på olika sätt fick jag tillgång till ett 
brett och skiftande forskningsmaterial som synliggjorde barns menings-
skapande om läsande och skrivande i literacypraktiken.  

Forskningsmaterialet till den här studien har skapats under två olika tids-
perioder. När jag jämförde det forskningsmaterial som skapades 2011 med 
materialet som skapades 2018–2019, gjorde jag reflektionen att fler av ob-
servationerna från 2018–2019 har barns handlande och användande av re-
surserna i fokus. Det beror sannolikt på att jag under 2011 till viss del var 
en yrkesverksam förskollärare i en annan verksamhet än den jag studerade. 
När jag påbörjat den andra delen av forskarutbildningen och några år se-
nare studerade observationerna från 2011 på nytt, såg jag ganska tydligt att 
det är en verksam förskollärare som observerar. I många av observationerna 
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deltar jag ganska aktivt på det sätt som en förskollärare skulle göra. Vid det 
andra tillfället år 2018/2019 hade det passerat en tid sedan jag var verksam 
i en förskoleverksamhet och jag upplevde mig själv som mer öppen och frå-
gande för hur barnen handlade. Den så välbekanta rollen som förskollärare 
hade försjunkit något och jag antog lättare en nyfiket undrande observa-
törsroll. I den reflektionsdagbok jag fört under båda tillfällena ser jag att 
jag vid den andra tidsperioden ställer mer kritiska frågor till mig själv. Ex-
empel på frågor från reflektionsdagboken från 2018/19 är ”Vad tar jag för-
givet här?  Varför antecknar jag att barnen gör så här?”. Det finns även 
reflektioner över vad som inte syntes och vad som inte hände. Exempelvis 
”Varför frågar barnen inte efter en digital skärm? De frågar ju efter pennor 
och flanobilder/sagofigurer”.  

Inom barndomssociologisk forskning menar forskare att det är viktigt i 
studier där barns röster och handlingar tolkas att diskutera hur ett barnper-
spektiv förhåller sig till de barn som deltar i studien (Greene & Hogan, 
2005; Halldén, 2003; Trondman, 2013). Forskarna menar att det alltid är 
problematiskt att i forskning återge någon annans perspektiv eftersom per-
spektivet alltid silas genom forskningens syften och utgångspunkter. Alison 
James, Chris Jenks och Alan Prout (1998) beskriver att barnperspektiv, som 
ett ord, sätter fokus på ett perspektiv som syftar till att tillvarata barns vill-
kor och verka för deras bästa. För barnperspektivet behövs nödvändigtvis 
inte information från barn. Barns perspektiv, som två ord, syftar till att an-
lägga ett perspektiv som är barnets och för det perspektivet är det tydligt 
att barn själva måste ge sina röster. I studien undersöks hur barn skapar 
mening om läsande och skrivande. Eftersom barns utsagor och handlingar 
finns med i observationerna vill jag beskriva hur återgivningen sker eftersom 
det är relaterat till frågan om vilken betydelse jag lägger i de olika perspek-
tiven. Barns perspektiv finns med i den här studien eftersom barns röster 
och kommunicerande finns återgivna i de illustrationer som finns i resultat-
kapitlen. Jag har valt att redovisa barnens verbala och icke-verbala uttryck 
så nära deras ursprungliga form som möjligt för att ge läsaren chans att 
bilda sin egen uppfattning om en så oförvrängd röst som möjligt. Problemet 
att gå från tal och handlingar till text är alltid knepigt eftersom de har olika 
beskaffenhet. Det betyder att barns perspektiv i den här studien består av 
det som jag tolkat som kommunikation och meningsskapande i händel-
serna. Barns perspektiv är således silat genom min förståelse och syftet med 
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studien. Samtidigt har jag med utgångspunkten i barnperspektivet strävat 
efter att lyfta fram den kontext och det sociala sammanhang där barns rös-
ter har funnits. På det viset har jag eftersträvat att barns perspektiv och 
barnperspektiv ständigt har funnits i dialog med varandra.  

Forskningsetik 
En förutsättning för att forska är att forskaren följer de lagar som omger 
forskning. För forskning som gäller människor gäller det om Lagen om etik-
prövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt Lagen 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 
2018:218). Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) kallas oftast Etikprövningslagen, och är till för att särskilt 
skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 
forskning. Lagen reglerar vilken forskning som ska etikprövas för att säker-
ställa att forskningspersonen skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt 
eller integritetsmässigt. I Etikprövningslagen framgår att forskningsperso-
nerna måste ha lämnat ett informerat samtycke innan de kan delta i forsk-
ning. Det betyder att forskaren först ska informera deltagarna om vilken 
myndighet som är forskningshuvudman, studiens syfte och metod, att det 
är frivilligt att delta samt att deltagare när som helst har rätt att avbryta sitt 
deltagande utan konsekvenser. Först efter att ha tagit del av informationen 
kan deltagarna avgöra om de vill delta i studien eller inte. Informationen 
om forskningen ska vara lätt att förstå för forskningspersonerna, så att de 
kan göra rimliga bedömningar vad det innebär att delta. Samtycket ska do-
kumenteras av forskaren. Om forskningspersonen inte fyllt 15 år är det 
vårdnadshavarna som samtycker eller ej. I lagtexten framgår även att trots 
att vårdnadshavarna gett samtycke får forskning inte utföras om en forsk-
ningsperson som är under 15 år motsätter sig att den utförs.   

Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
(SFS 2018:218) kallas ofta för Dataskyddsförordningen och reglerar hur 
företag och myndigheter behandlar och lagrar data gällande personuppgif-
ter. En personuppgift är all slags information som kan knytas till och iden-
tifiera en nu levande person. Hit räknas personnummer, namn och adresser, 
men även fotografier, röstinspelningar eller karaktärsbeskrivningar som gör 
att det går att identifiera den enskilde. Forskning innebär ibland att forska-
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ren behöver registrera, hantera och lagra personuppgifter och då ska be-
handlingen av uppgifterna ske på det sätt som Dataskyddsförordningen 
anger. För att få behandla personuppgifter måste forskaren ha samtycke 
från den enskilde. Samtycket ska då vara frivilligt, specifikt, tidsbegränsat 
samt lätt att förstå och återkalla. Örebro universitet har som myndighet 
rutiner för forskningsprojekt som hanterar och lagrar personuppgifter. 
Varje forskningsprojekt måste innan personuppgifterna börjar samlas in 
förtecknas i Registerförteckning av personuppgiftsbehandlingar vid ORU, 
där det tydligt ska beskrivas vilken typ av personuppgifter som behöver re-
gistreras, hur och var uppgifterna lagras samt en rutin för upptäckande och 
åtgärdande av säkerhetsbrister och personuppgiftsincidenter.   

Forskaren behöver också ha god kännedom om den yrkesetik för fors-
kare som uttrycks i kodexar och riktlinjer. En internationell kodex som fö-
reskriver etiska regler för forskning på människor, är den så kallade 
Helsingforsdeklarationen. Den utgör ett grundläggande dokument gällande 
att respekten för mänskliga rättigheter och människovärdet ska bevaras i 
forskning (Helsingforsdeklarationen, 2013). Deklarationen är inte juridiskt 
bindande men påverkar länders lagstiftande gällande forskningsetiska frå-
gor. I Sverige klargör Vetenskapsrådet (2017) de forskningsetiska riktlinjer 
som bör gälla i sammanhang och situationer där människor ingår. Riktlin-
jerna utgår från två krav, forskningskravet och individskyddskravet. Forsk-
ningskravet handlar om att forskaren i sin plikt mot samhället måste inrikta 
sin forskning på väsentliga och relevanta frågor och presentera forskning av 
god kvalité. Individskyddskravet innebär att god etik genomgående måste 
iakttas för att skydda deltagarna i studien mot eventuella negativa konse-
kvenser av att delta i forskningen. Det innebär, förutom det skydd mot 
skada och integritetskränkning som lagen ger, att forskaren anonymiserar 
forskningspersonerna så att de enskilda personerna inte kan kopplas sam-
man med studien och dess resultat. Forskningspersonerna ska alltså så långt 
det är möjligt garanteras konfidentialitet. Vetenskapsrådet (2017) påpekar 
att studier där forskaren observerar är förenade med många etiska ställ-
ningstaganden och att valen måste vara genomtänkta och transparanta.  

 De forskningsetiska ställningstagande som varit aktuella i den här stu-
dien handlar dels om de ställningstaganden som gjordes när forsknings-
materialet skapades dels om hur personuppgifterna hanterades. Studien 
etikprövades i regional etikprövningsnämnd. Etikprövningsnämnden biföll 
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ansökan för studien och godkände att forskningen fick utföras på det sätt 
som beskrivits (Etikprövningsnämnden Uppsala Diarienummer 2018/275). 
Studien registrerade, hanterade och lagrade också personuppgifter i och 
med att ett antal observationer dokumenterades med kamera där barnens 
namn, ansikten och röster framgick. Örebro universitets rutiner för person-
uppgiftshantering för att säkerställa att personuppgifterna hanterades kor-
rekt följdes. I det Registerförteckningsformulär som upprättades beskrevs 
syftet med hanteringen av personuppgifter, vilka sorts uppgifter studien 
krävde och var uppgifterna skulle förvaras. Här beskrevs även processen för 
inhämtande av samtycken och hur samtyckena skulle förvaras. Först efter 
beskrivna processer startade eftersökandet av förskoleavdelningar 2018. 
Här vill jag kort reflektera runt att det i det analyserade forskningsmateri-
alet även finns observationer som genomfördes innan Dataskyddsförord-
ningen började gälla 2018. När forskningsmaterialet för licentiatuppsatsen 
skapades 2011 reglerades forskning som avser människor endast av Etik-
prövningslagen (SFS 2003:460) samt av de riktlinjer från Vetenskapsrådet 
som vid tidpunkten var aktuella. Innan observationerna genomfördes och 
dokumenterades genomfördes en bedömning av dåvarande huvudmannens 
forskningsetiska kommitté att formell etikprövning inte behövdes. De fors-
karetiska ställningstaganden som gjordes finns utförligt beskrivna i Thures-
son (2013). När andra delen av forskarutbildningen påbörjades granskades 
de informerade samtycken som samlats in 2011. Informationen som före-
gick samtyckena bedömdes vara i linje med fortsatta analyser och därför 
inkluderades dessa filmer och anteckningar i det forskningsmaterial som 
skapades under andra delen av forskarutbildningen.  

Dokumentation av det informerade samtycket för forskningspersonerna 
i studien har vid båda tillfällena gått till på följande sätt. Pedagogerna och 
barnens vårdnadshavare fick skriftlig och muntlig information om studien 
enligt de lagar och riktlinjer som beskrivits ovan. De bekräftade med sina 
namnteckningar att de samtyckte till att delta, alternativt att deras barn till-
läts delta i studien. Alla pedagoger på de olika avdelningarna samtyckte till 
att delta. Uteblivna namnteckningar från vårdnadshavare betraktades som 
att deras barn avstod deltagande.  

Hänsyn togs också till att forskning inte får utföras på barn som motsät-
ter sig deltagande. I den här studien betydde det att de barn där vårdnads-
havarna gett ett informerat samtycke gavs chans att tillfälligt eller under 
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längre tid upphäva samtycket och avstå deltagande. Barnen har alltså fått 
möjligheter att ge sitt eget godkännande att delta i studien. Jag såg barnens 
samtycke som en process och vid varje observationstillfälle var jag upp-
märksam på om barnen samtyckte till att bli observerade och/eller filmade. 
Även barnens olika uttryck för motstånd gavs betydelse. Motståndshand-
lingarna kunde uttryckas både verbalt och icke-verbalt av barnen (Skånfors, 
2009).  Barnen kunde visa motstånd på olika sätt exempelvis genom att dra 
sig undan, ignorera mig eller genom verbala uttryck. Vid några tillfällen när 
jag hanterade kameran visade barnen tydligt att de inte ville att jag filmade 
dem. Det kunde till exempel röra sig om att barnet tittade på kameran och 
sa: Nej! eller att barnen rörde sig ur bildramen efter en blick på kameran 
eller på mig. När det hände valde jag att stänga av kameran eller att rikta 
den åt ett annat håll i rummet. Även efter det att observationerna samlats 
in letade jag efter tecken på att barnen velat undvika kameran och avstå 
från att bli betraktade med min nyfikna blick. När signaler om ogillande 
upptäcktes raderades observationen alternativt betraktades inte det barnet 
som signalerat ogillande.   

Eftersom observationer oftast innebär att forskaren befinner sig i forsk-
ningspersonernas miljö innebär det att forskaretiska val är särskilt viktiga 
för att minska forskningspersonernas olustkänsla. Observationer med vide-
okamera kan ytterligare förstärka känslan av obehag. Det är därför viktigt 
att filmningen sker på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt (Patton, 2015; 
Vetenskapsrådet, 2017). Vid observationstillfällena försökte jag uppmuntra 
barnen att fråga om min roll på avdelningen. De äldre barnen frågade vid 
ett par tillfällen ”Vad gör du?” eller ”Varför är du här?”. Vid varje fråga 
svarade jag att jag var hos dem för att lära mig hur barn gör när de läser 
och skriver.  Jag tolkade även in barnens kroppsligt uttryckta nyfikenhet 
och de fick undersöka kameran, anteckningsboken och pennan. Jag gjorde 
så för att om möjligt avdramatisera barnens eventuella obehag för att bli 
observerade. 

Begrundas bör det faktum att de här barnen inte kunde lämna förskolan 
när de ville. Det betydde att barnen var tvungna att hantera min närvaro på 
ett eller annat sätt. Många aktiviteter i förskolan är både vuxenstyrda 
och/eller vuxenövervakade (Greene & Hogan, 2005). Det betyder att makt-
förhållandet barn-vuxen är ojämlikt, och man bör därför fråga sig vilka 
möjligheter barnen egentligen haft att avböja sin medverkan i min studie?  
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Under min vistelse på avdelningarna var jag noga med att inte skilja ut 
barnen som inte deltog i studien i mitt förhållningssätt till hela barngruppen. 
De gavs samma möjligheter till att samspela med mig om de önskade eller 
att undersöka kamera och anteckningsbok. När jag filmade med kameran 
undvek jag att rikta kameran så att icke-deltagande barn syntes i bild och 
deras handlingar har inte heller noterats i anteckningar.  

Pedagogerna var inte i fokus varken för studiens syfte eller för observat-
ionerna. De var trots det deltagare i många av observationerna. Även om 
de deltagande pedagogerna gett ett informerat samtycke och informerats i 
början av studien, var det såklart svårt att bilda sig en realistisk bild av vad 
min närvaro på avdelningen konkret skulle komma att innebära. Jag förde 
därför ständigt ett samtal med pedagogerna om att de skulle vara obser-
vanta på sina upplevelser av att bli observerade. När vi hade sådana samtal 
medgav en del pedagoger att det ibland kändes konstigt med en observatör 
på avdelningen, men att de mest var nyfikna på vad studien skulle komma 
fram till.  

De deltagande förskoleavdelningarna och alla deltagare har anonymise-
rats för att försvåra identifikation. Även om miljön på förskoleavdelning-
arna i vissa exempel beskrivits noga har jag, med hänsyn till konfidentiali-
tetskravet, eftersträvat att utelämna specifika och karaktäriserande detaljer 
i miljön. De illustrationer och exempel som används för att åskådliggöra 
resonemang och resultat har genomgått etiska granskningar och diskuterats 
med hjälp av andra forskare på den enhet där jag varit verksam under tiden 
för studien.  

Den forskaretiska frågan kan också utvidgas till att omfatta hur jag i mitt 
material framställer barn och pedagoger. Jag ser alla deltagare i min under-
sökning som kompetenta aktörer som skapar mening i sitt sammanhang och 
i kommunikation med varandra, därför har jag även eftersträvat att fram-
ställa dem på det sättet i min text. Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan 
Pence (2014) menar att beskrivningar av barn aldrig kan vara neutrala eller 
oskyldiga. De språkliga beskrivningar som görs leder lätt till att komplexi-
teten och rikedomen i konkreta erfarenheter utelämnas eller förvanskas. 
Barnen blir distanserade och beskrivna som något främmande och exotiskt, 
och görs till den andre (ibid.). Jag har försökt att undvika att beskriva de 
sammanhang som jag valt ut och använder som exempel i den kommande 
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resultatdelen på ett sätt som gör att de kan uppfattas som ett romantise-
rande av yngre barn och deras meningsskapande aktiviteter.  Jag valde även 
att inte placera och dela in barn och pedagoger i olika hierarkiska katego-
rier. Barnen namngavs därför inte utifrån kön eller olika språkliga bakgrun-
der, inte heller ålder gavs någon betydelse. I de illustrationer av observat-
ionerna som återges i resultaten kallas barnen för barn/barnet och pedago-
gerna för pedagogen. I de fall där det behövs för att återgivningen ska bli 
begriplig eller barnen själva använder namn har namngivningen skett uti-
från en numrerande princip, alltså Barn 1, Barn 2 och så vidare. Barn 1 är 
alltså inte ett namn på ett av barnen, utan endast en hänvisning till ett barn 
i en specifik illustration.  

Analysförfarande 
Studiens analysförfarande utgår från en teorigenererad syn på barns me-
ningsskapande om läsande och skrivande. Forskningsfrågans betoning av 
att barn i sitt meningsskapande om läsande och skrivande använder olika 
sociala, materiella och kroppsliga resurser är tydligt förankrad i studiens 
teoretiska inramning. På det sättet har analysen en deduktiv startpunkt. 
Analyserna av varje resurs har dock en mer induktiv karaktär, där bearbet-
ningen med hjälp av mer preciserade analysfrågor har sökt fånga relevanta 
aspekter av det empiriska materialet.     

I analysarbetet har ett visst tolkande arbete varit nödvändigt. Inom fältet 
för observationsforskning argumenterar exempelvis Patton (2015) för att 
forskaren som observatör har goda möjligheter att tolka uttryck och hand-
lingar eftersom forskaren deltagit mer eller mindre aktivt i det sammanhang 
där uttrycken förekommer. Ur ett mer vetenskapsteoretiskt perspektiv an-
vänder Donna Haraway (1988) metaforen om ögat och dess blick. Haraway 
vill visa hur vetenskaplig forskning genom dess objektivitets- och sannings-
anspråk utgår från idéen om en neutral blick på verkligheten. Forskaren 
misstar sig dock om sökandet efter objektiv kunskap utgår från en föreställ-
ning om en opåverkad blick. Forskning utgår alltid från en viss position 
(eng siting) och en viss blick (eng. sighting) och det behöver framhållas istäl-
let för att döljas menar Haraway. Genom att erkänna sin begränsade blick 
banas väg för kunskap med tydliga rötter och begränsningar och därmed 
hålls dörren öppen för tvivel och metodologisk tolerans (ibid.). Forskning 
innehåller alltså alltid en teoretiserad blick på undersökningsobjektet (Gilje 
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& Grimen, 2007; Haraway, 1988; Patton, 2015; Pring, 2015) och analysen 
styrdes genom valet av analysbegrepp. En vidare fond för den analytiska 
blicken var också mina erfarenheter som verksam förskollärare och de teo-
rier om barn, utveckling och lärande som jag inhämtat under min förskoll-
ärarutbildning och forskarutbildning. Jag har alltså dragit nytta av det bre-
dare meningssammanhang jag befann mig i för att kunna tolka barnens 
handlingar och genomföra analysprocessen.  

Studiens forskningsmaterial består av observationer som dokumenterats 
med filmer och fältanteckningar. I analysarbetet eftersträvades att synlig-
göra barns olika användande av resurser i literacyhändelser. I analysarbetet 
blev det därför betydelsefullt att kunna kondensera fram olika handlingar i 
barnens användning av resurserna och sätta dem i förgrunden. Samtidigt 
var det också viktigt att bevara närheten till kontexten där handlingarna 
skapades. Analysförfarandet innebar därför en rad olika processer och faser 
där jag eftersträvade att synliggöra både en helhetssyn och närstudier på 
barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolan som literacy-
praktik. Analysen skulle fånga ett situerat görande av handlingar där bar-
nens användande av sociala, materiella och kroppsliga resurser framgick. 
Pedagogerna ingår ibland i observationerna som barnens interaktions part-
ner, men det är barnens handlingar som fokuserades i analysen. Helheten i 
forskningsmaterialet har i analysprocessen fungerat som en bakgrund för 
att förstå barnens handlingar och de teoretiska begreppen användes för att 
analysera meningsskapande handlingar i utvalda literacyhändelser. Det in-
nebar att jag utifrån de centrala begreppen formulerades ett antal analys-
frågor som riktades mot utvalda literacyhändelser. Det här arbetssättet i 
analysarbetet innebar en pendling mellan literacypraktikens vanor och bar-
nens agerande i den och synliggjorde på så sätt komplexiteten i menings-
skapande om läsande och skrivande (Flewitt, 2011; Heath & Street, 2008). 

Inledande skede i analysen 
De teoribildningar och övergripande teoretiska begrepp som används i stu-
dien pekar ut vikten av att barns meningsskapande om läsande och skri-
vande sker i en kontext där flera faktorer har betydelse och påverkar me-
ningsskapandet (Barton & Hamilton, 2000; Bezemer & Kress, 2016; Kress, 
1997; Street, 1995). Genom ambitionen att behålla närheten till kontexten 
var det viktigt genom hela analysförfarandet att ständigt återvända till hela 
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materialet. På det viset betonas i analysen hur barnens handlingar formas 
och omformas i en specifik kontext – en literacypraktik.  

Den inledande fasen av analysen innebar att titta igenom alla filmer och 
läsa alla fältanteckningar flera gånger. Centralt i strävan att förstå literacy-
praktiken var att synliggöra och förstå den väv av erfarenheter, normer och 
meningsskapande som finns och uppstår i dessa. Här har de filmade obser-
vationerna varit speciellt viktiga eftersom de innebar konkreta och sinnes-
förnimmande återbesök i den specifika barngruppen och det specifika till-
fället. I de första genomgångarna av materialet gjordes inga anteckningar 
eller grovsortering. Redan efter någon genomgång blev vissa mönster och 
handlingar synliga eftersom de var återkommande. Korta anteckningar gäl-
lande beskrivningar av händelseförlopp och innehåll i händelserna utfördes 
som stöd för minnet. Här skedde även en viss namngivning av observation-
erna för att kunna skilja dem åt i mitt minne och på datorns hårddisk. Allt 
eftersom filmerna och anteckningarna blev bekanta utvecklades också min 
förståelse för olika mönster av användningar av resurser i literacypraktiken. 
I den därefter följande fasen av analysen bedömdes det att ett visst urval-
måste göras. Urvalet behövdes för att på ett systematiskt sätt kunna göra de 
analyser som krävdes för att besvara studiens forskningsfråga.  

I hela analysförfarandet eftersträvades en pendling mellan helheten och 
svaren på analysfrågorna. Dock fanns en gradvis förskjutning, där helheten 
var viktigast i början och svaren på analysfrågorna var viktigast när studi-
ens resultat skulle preciseras.  

Analys med hjälp av de centrala begreppen 
Ur det sammantagna forskningsmaterialet gjordes ett urval av literacyhän-
delser för närmare analys. Urvalsprocessen skedde med syfte att ge möjlig-
heter till relevanta analyser av barnens användande av resurser. Följande 
urvalskriterier formulerades:  

1. Barn hanterar, själva eller tillsammans med andra, något slags
material för läsande, skrivande eller berättande.

2. Barns handlingar syns i filmen eller beskrevs i fältanteckningar så
väl att händelseförlopp kan urskiljas.

Båda kriterierna skulle vara uppfyllda för att observationen skulle inklude-
ras. Här föll en hel del observationer bort på grund av att pedagogen blev 
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dominerande i kommunikationen. Ett vanligt bortfall på grund av en domi-
nerande pedagog var exempelvis situationer där ett barn hämtar en bok, ber 
en pedagog att läsa den och pedagogen gör det. Barnen hanterade vid till-
fällena inte materialet och ingen dialog uppstod. Det rörde sig också om 
observationer vars kvalitet var alltför dålig, antingen på grund av knapp-
händiga anteckningar eller dålig bild- eller ljudkvalitet. Ett annat bortfall 
var observationer där barnens handlingar inte var så synligt alternativt i 
kortaste laget. En alltför kort literacyhändelse var exempelvis när ett barn 
satt i soffan och tittade i en bok, ett annat barn kröp upp bredvid och tittade 
ner i samma bok, varpå det första barnet slog ihop boken och lämnade sof-
fan.  

Totalt valdes 45 literacyhändelser ut för att analyseras (37 filmade + 8 
antecknade). De filmade observationerna hade en sammanlagd tid på 195 
minuter. Det gav ett medelvärde på ungefär fem minuter. Den kortaste var 
på 53 sekunder och den längsta på 19 minuter. Anteckningarna från de åtta 
valda observationerna motsvarade ungefär sju renskrivna sidor. 

Efter urvalet påbörjade jag arbetet med att formulera ett antal analysfrå-
gor. Syftet med analysfrågorna var att transformera analysbegreppen till 
frågor där svaren skulle kunna synliggöra meningsskapande handlingar 
med olika resurser. Frågorna koncentrerades hela tiden runt barns använ-
dande av resurserna eftersom det är centralt i de teoribildningar som valts 
för studien. De frågor som användes för sociala resurser var: 

- Hur använder barn erkända tecken i literacyhändelser?
- Hur skapar barn tecken som erkänns i literacyhändelser?
- Vilka handlingar erkänns/erkänns inte som läsande och skrivande i

literacyhändelser?
- På vilka sätt erkänns handlingarna som läsande och skrivande?

De frågor som användes för materiella resurser var: 
- Hur använder barn material i literacyhändelser?
- Hur rör barn vid material i literacyhändelser?
- Vilka platser använder barn för literacyhändelser?
- Vilket material används på vilka platser i literacyhändelser?

De frågor som användes för kroppsliga resurser var: 
- Hur använder barn händer i literacyhändelser? (Gester, pekande,

handflator och finmotoriska rörelser)
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- Hur använder barn sin kroppshållning och grovmotoriska rörelser
i literacyhändelser? (Kroppens förflyttning, ansiktets och blickens
riktning och kroppslig närhet till andra)

- Hur använder barn ljud i literacyhändelser? (Ord eller läten som
gavs mening.)

Efter urval och formulerandet av analysfrågorna började jag en stegvis kon-
densering av materialet för att kondensera fram närbilder på barnens hand-
lingar. Olika steg följde på varandra men en viss rörelse fram och tillbaka 
var nödvändig för att de olika stegen skulle bli både systematiska och solida. 

Steg 1: besvara analysfrågor. 
Analysfrågorna besvarades utifrån vad barnen gjorde i observationen. Varje 
literacyhändelse analyserades för sig, och frågorna för de olika resurserna 
besvarades. När frågorna skulle besvaras blev det tydligt att de två typerna 
av dokumentationssätt för observationerna skiljde sig åt i sitt kommunika-
tiva uttryck. Fältanteckningar var redan text, medan filmerna var i ett mer 
kompakt och komplext medium. I filmerna framgick barnens många olika 
samtidiga handlingar och det var svårt att avgöra ordning på handlingar 
eftersom de skedde snabbt och/eller samtidigt med andra handlingar. I de 
filmade observationerna kunde det även hända att flera olika interaktioner 
mellan olika barn pågick samtidigt. Det var speciellt vanligt när barnen an-
vände flanobilder/sagofigurer eller i aktiviteter vid bord/whiteboard. Därför 
gjordes fylligare anteckningar av delar av de filmade observationerna. De 
fylligare anteckningarna gjorde att barnens handlingar kunde urskiljas på 
ett tydligare sätt och på det viset var det också möjligt att distansera sig en 
aning från en kompakt observation. Fylligare anteckningar gjordes på un-
gefär hälften av de utvalda filmerna. Det rörde sig om filmer där fler än tre 
barn deltog och där många olika handlingar med material och kropp gjorde 
dessa särskilt komplexa. De fylligare anteckningarna användes aldrig sepa-
rerade från den film de byggde på utan analysen skedde utifrån filmen och 
anteckningarna som en helhet. När analysfrågorna besvarades skedde en 
successiv formulering av svar, där preliminära svar prövades mot materialet 
ett antal gånger, tills ett tillfredsställande svar uppnåtts. När det första ste-
get i analysen var klart hade svar på analysfrågorna dokumenterats för de 
45 literacyhändelserna.  
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Nu inriktades analysen på att urskilja mer kondenserade svar på analysfrå-
gorna. Därför lästes svaren på analysfrågorna med inriktning på en resurs i 
taget. De 45 literacyhändelserna lästes igenom med fokus på vilka ord och 
beskrivningar som använts gällande barnens handlingar vid det inledande 
besvarandet. De längre svaren på analysfrågorna kondenserades till kortare 
svar med handlingarna i centrum. Ett svar på analysfrågan hur använder 
barn erkända tecken kunde i steg 1 vara F gör pratljud, pekar ner i boken 
på bilen och tittar på P. F bläddrar, pratljud, pekar och tittar på P igen. P 
tittar ned i boken men säger inget. I steg 2:s fokus på att identifiera hand-
lingar kondenserades svaret på frågan till pratljud kopplas till bild och pe-
kande på bild. Nu granskades observationerna ytterligare en gång för att 
säkerställa att handlingarna inte separerats från det ursprungliga materialet. 
När det andra steget i analysen var klart hade 26 handlingar gällande soci-
ala resurser, 17 handlingar för materiella resurser och 22 handlingar för 
kroppsliga resurser identifierats. 

Steg 3: identifiera handlingsområden 
I steget granskades handlingarna för att utröna kvalitativa särdrag mellan 
olika handlingar i syfte att gruppera de som var lika tillsammans. Handling-
arna grupperades i olika handlingsområden, där handlingarna inom varje 
område liknade varandra gällande vad meningsskapandet rörde sig om. Ex-
empelvis bedömdes att handlingen pratljud kopplas till bild och handlingen 
pratljud kopplas till egen skrift likna varandra eftersom båda gällde det 
läsande och skrivande som erkändes i literacypraktiken. Ofta tog sig arbetet 
med handlingsområdena en mycket fysisk och visuell form, där dokumentet 
med handlingarna skrevs ut, klipptes isär och lades ut på golvet i olika grup-
per. Det var då lätt att se och ändra handlingsområdenas sammansättning. 
När det tredje steget i analysen var klart hade sju handlingsområden som 
gällde sociala resurser, fem som gällde materiella resurser och fem som 
gällde kroppsliga resurser identifierats.  

Steg 4: identifiera olika meningsskapandemetoder 
I det fjärde och sista steget granskades handlingsområdena utifrån vilken 
innehållslig koppling till läsande och skrivande som kunde spåras och ur-
skiljas. Granskningen understöddes med frågan Vilka skilda sätt att skapa 
mening om läsande och skrivande kan identifieras i handlingsområdena? 
Syftet med frågan var att få syn på det konkreta görandet av mening om 
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läsande och skrivande. Därefter grupperades handlingsområdena, och uti-
från grupperna identifierades olika metoder för meningsskapande om 
läsande och skrivande. När en meningsskapandemetod om läsande och skri-
vande identifierats namngavs metoden. Namngivningen skedde med två syf-
ten. För det första att metoden för att skapa mening skulle kunna bidra till 
att besvara studiens forskningsfråga. För det andra att metodens särskildhet 
skulle framgå. När det fjärde steget i analysen var klart hade tre menings-
skapandemetoder om läsande och skrivande gällande sociala resurser, tre 
meningskapandemetoder gällande materiella resurser och två meningsskap-
andemetoder gällande kroppsliga resurser identifierats och namngivits. 
Analysens huvudresultat är de meningsskapandemetoder om läsande och 
skrivande som identifierades i analysens olika steg. 

Forskningsintresset och fokus i den här avhandlingen är hur det går till 
när barn skapar mening om läsande och skrivande i en utbildningskontext. 
Pedagogisk forskning måste hantera de komplexa villkor som finns i relat-
ioner mellan barnet/eleven, innehållet och undervisningen, speciellt i forsk-
ning som behandlar frågor om meningsskapande och lärande (Gundem, 
2011; Hudson & Meyer, 2011; Vallberg Roth & Holmberg, 2019; Öhman, 
2014). Studier om meningsskapande i undervisningssammanhang kan fo-
kusera relationen mellan någon som undervisar någon annan om ett inne-
håll, men kan också koncentrera sig på de som lär i relation till miljöer, 
erfarenheter och maktrelationer. Barn i utbildningskontexter skapar inte 
mening i ett tomrum, utan meningsskapandet sker i relation till en miljö och 
till ett innehåll. Det innebär att när forskning undersöker hur mening skapas 
är det oundvikligt att även strimmor av vad det skapas mening om eller 
vilken mening som skapas belyses. Jag vill i avhandlingen med precision och 
stringens besvara hur barn skapar mening, men resultaten ger också indi-
kationer om vilken mening som skapas med de olika meningsskapandeme-
toderna. I resultatredovisningen förekommer därför glimtar av den mening 
som skapas och jag ger också ett visst utrymme för den frågan i diskuss-
ionen. 

Illustrationer av exempel i resultatkapitel 
I de följande resultatkapitlen belyses analysens resultat med hjälp av text-
partier och fotografier. De textbaserade illustrationerna har karaktären av 
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en berättelse med detaljrika beskrivningar av den typ som är vanliga i etno-
grafisk forskningstradition. Berättelserna utgår från forskningsmaterialet, 
men är varken regelrätta transskript eller den text som användes i analysar-
betet. De är istället skapade för att ge fyllighet till och belägga resultaten. 
En illustration bygger inte alltid på hela observationen utan kan vara en 
kortare sekvens i en längre literacyhändelse. I exempelvis de filmade obser-
vationerna kunde även flera interaktioner pågå parallellt, och illustrationen 
kan återge en av dessa interaktioner. Noggrannhet har iakttagits för att inte 
förvanska illustrationen i relation till den observation som exemplet bygger 
på (Greene & Hogan, 2005; Heath & Street, 2008; Larsson, 2005; Patton, 
2015).  

Illustrationerna är numrerade och namngivna för att underlätta läs-
ningen. Under illustrationerna finns också en hänvisning till vilken obser-
vation som den utgår från. Vissa textbaserade illustrationer har förstärkts 
med fotografier där de bedömts tillföra en förtydligande nyans. Fotografi-
erna har redigerats på olika sätt för att zooma in och fokusera specifika 
handlingar som var svåra att förevisa med enbart text.  
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5. Barns meningsskapande i användandet av
sociala resurser
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av de literacypraktiker där barnens 
användande av resurser har studerats. I en literacypraktik skapas sociala 
aktiviteter med läsande och skrivande som en del av det dagliga deltagandet. 
Aktiviteterna är både planerade av pedagogerna och uppstår spontat mellan 
barn. Det finns även rutinsituationer där läsande och skrivande förekommer 
som exempelvis bokläsning eller sagoberättande innan eller direkt efter lun-
chen. 
  I literacypraktikerna är det tydligt att pedagogerna genomför aktiviteter 
som syftar till att intressera barnen för det läsande och skrivande som finns 
i en skriftspråklig samhällskontext. Bokläsningsaktiviteter har en given 
plats på alla fyra förskoleavdelningarna. Att erbjuda underhållning och en 
stunds språkande genom högläsning av böcker är en aktivitet som förekom-
mer många gånger. Pedagogerna namnger föremål på bilderna eller läser 
text som presenteras till motsvarande bild. I samspelet med pedagogerna 
uppmuntras barnen att benämna bilderna med ord, ljud eller olika stöd-
tecken. Ibland riktas fokus i samspelet mot en specifik detalj i bilden eller 
vissa bokstäver i texten. En vanlig fråga från pedagogen är om barnen kän-
ner igen sin begynnelsebokstav i något ord. I literacyhändelserna uppmunt-
ras också barnen av pedagogerna att göra olika associationer mellan tex-
ten/bilden/symbolen och andra sammanhang där de är förekommande. Ett 
exempel är en pedagog och ett barn som läser en bok där det finns bilder 
på äpplen, pedagogen frågar barnet om hen kommer ihåg att barnets för-
äldrar tagit med äpplen från deras trädgård till förskoleavdelningen. Peda-
gogen och barnet kopplar härmed samman erfarenheter av språkande i 
olika sammanhang.  

Aktiviteter som inbegriper skrivande är också förekommande i literacy-
praktiken. Pedagogerna erbjuder då barnen att skriva ned ljud till tecken 
och symboler. När barnen använder pennor och gör tecken med dessa kallar 
pedagogerna det för skrivande. Det förekommer ofta att pedagogen föreslår 
aktiviteter där skrivande av barnets namn står i centrum.  

Vid de digitala skärmarna förekommer också aktiviteter där läsande och 
skrivande är en del av deltagandet i literacypraktiken. På två av avdelning-
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arna finns stora skärmar med pekfunktion centralt placerade. Här syns bar-
nens namn och schema för vistelsen i förskolan och pedagoger använder 
skärmarna för att registrera vilka barn som kommit eller gått hem för da-
gen. Ibland inbjuds barnen att tillsammans med pedagogen ’nudda in/ut sig’ 
som de kallar det. Vid dessa tillfällen uppmuntras barnen att känna igen sitt 
eget för- och efternamn och får markera med fingret på skärmen att de kom-
mit alternativt ska gå hem för dagen. På avdelningarna finns också digitala 
skärmar med applikationer. I aktiviteter med de digitala skärmarna erbjuds 
barnen traditionellt skriftspråkande som ett framträdande lärandeobjekt 
exempelvis i ABC-appar eller så uppmuntras barnen att känna igen en spe-
cifik symbol för en särskild app. 
   Genom olika aktiviteter i literacypraktikerna erbjuds på så vis barnen att 
skapa mening om läsande och skrivande tillsammans med andra barn och 
tillsammans med pedagogerna.  

Meningsskapande med sociala resurser 
I studien ställs frågan om hur barn skapar mening om läsande och skrivande 
i sitt användande av olika sociala resurser. De begrepp som används för att 
få syn på hur barn skapar mening i sitt användande av sociala resurser är 
erkännandekultur och teckenskapande. Begreppet erkännandekultur inbe-
griper att meningsskapande är situerat i specifika praktiker, alltså beroende 
av den kontext och den situation där det uppstår. Distinktionerna mellan 
vad som erkänns och det som inte erkänns styrs av de organiserande prin-
ciper som uppstår i kontexten och i relationerna mellan deltagarna. Ett sam-
manhang, till exempel en undervisningsinriktad literacypraktik, innehåller 
därför en mängd vanor, normer och maktaspekter. Dessa bestämmer vad 
som kan skapa mening som läsande och skrivande. Begreppet erkännande-
kultur används i studien för att synliggöra vilka handlingar med resurser för 
läsande och skrivande som i barnens sociala samspel erkänns och vilka 
handlingar som inte erkänns. Därmed används begreppet på en mycket lo-
kal eller deltagar-nära nivå av literacypraktiken, men förnekar inte att andra 
erfarenheter från tidigare eller andra sammanhang används av barnen i det 
sociala samspelet.  

Begreppet teckenskapande omfattar att ett innehåll ges en synlig form 
utifrån de resurser som finns tillgängliga i stunden. Teckenskapande innebär 
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alltså att skapa ett tecken som en representation för något som ska kommu-
niceras. Tecknet är genom skapande eller användande en synlig handling 
för andra att tolka och erkänna alternativt inte erkänna som ett tecken för 
ett innehåll. Teckenskapande används i studien för att få syn på den sociala 
process där barnen skapar olika tecken för att kommunicera med varandra 
och skapa mening om läsande och skrivande. Tecken ges här en bred defi-
nition och handlar om skriftspråkliga tecken och symboler, men också om 
ord, ljud och olika handgester som på olika sätt blir en representation av ett 
innehåll som barnet kommunicerar med andra. 

I tabell 3 presenteras en översikt som visar de tre meningsskapandemeto-
der som studien identifierat, dessa presenteras vågrätt. Varje meningsskap-
andemetod inbegriper flera handlingsområden. Dessa presenteras lodrätt 
under varje meningsskapandemetod.  

Meningsskapande 
genom att bejaka li-
teracypraktiken 

Meningsskapande ge-
nom att förhandla li-
teracypraktiken 

Meningsskapande ge-
nom kamp om literacy-
praktiken 

Använda tecken 
med erkänd bety-
delse  

Använda stora eller 
andra rörelser som 
tecken 

Försvara sitt teckens-
kapande  

Hantera material 
och platser på er-
känt sätt  

Pröva angränsande 
handlingar  

Utmana andras teckens-
kapande  

Göra sammankopp-
lingar mellan olika 
tecken  

Tabell 3 Meningsskapandemetoder med sociala resurser 

Nedan redovisas en meningsskapandemetod i taget, med tillhörande hand-
lingsområden. Handlingsområdena beskrivs och specificeras med de hand-
lingar som karaktäriserar dessa samt illustreras med ett exempel från studi-
ens forskningsmaterial.  
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Meningsskapande genom att bejaka literacypraktiken  
Den meningsskapandemetod som är mycket vanligt i de observerade lite-
racyhändelserna är att barnen bejakar den literacypraktik som omger dem. 
Barnens handlingar påverkas av att de bemöts av andra deltagare som 
läsande och skrivande. I det sociala samspelet socialiserar barnen in sig i en 
skriftspråklig literacypraktik. Varje bild får exempelvis ett verbalt ord/ljud 
eller en handgest vid bokläsningsaktiviteter. Meningsskapandemetoden ka-
raktäriseras av att barn anpassar sitt användande av ord, ljud, symboler, 
bilder och berättelser till ett användande som erkänns av andra deltagare i 
literacyhändelsen. Barnen använder material för läsande och skrivande på 
ett sätt som visar att de har tidigare erfarenheter och kunskaper om hur 
materialen ska användas. Böckerna bläddras åt ett håll som är brukligt i den 
literacypraktik som omger barnen och med bilderna rättvända. På varje för-
skoleavdelning finns också en rad platser som väljs för läsande- och skri-
vandeaktiviteter, och barnen visar med sina handlingar att de vet vilka plat-
ser som är erkända. Om en pedagog frågar ett barn om hen vill att de ska 
läsa en bok, går barnet till soffan och kryper upp i den.     

Använda tecken med erkänd betydelse 
Det som utmärker det första handlingsområdet är att barnens handlingar 
visar det erkända läsandet och skrivandet som skapats i literacypraktiken. 
Konstruerandet av mening sker genom att härma de andra deltagarnas an-
vändning av tecken, exempelvis stödtecken, gester, ord och ljud till material 
som brukar användas för läsande och skrivande. I det sammanhang där 
barnen deltar förekommer läsande och skrivande och barnen anpassar sitt 
deltagande efter det. Alla deltagare i gruppen använder handlingar och 
tecken som tyder på att andra deltagares sätt att läsa och skriva betraktas 
som meningsfullt.  

Handlingsområdet karaktäriseras även av att barnen deltar i en kommu-
nikativ turtagning vid läsande och skrivande. Grundläggande för all kom-
munikation är ett socialt turtagningsmönster, där deltagare turas om att 
agera eller tala. Det kan exempelvis gälla att svara genom att upprepa ord 
och ljud i samspel med andra i läsande och skrivande aktiviteter. 

Handlingsområdet visar också hur barnen närmar sig en erkänd använd-
ning av skriftspråkets tecken. När det gäller literacyhändelser med skrift-
språkets tecken så benämner barnen till stora delar sitt eget och andras 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 



95 

handlande som skrivande. De gör det genom att peka på sina skriftspråkliga 
tecken och göra ett pratljud eller säga sitt namn. Barnen visar även stort 
intresse för första bokstaven i sitt namn. De pekar då på bokstaven och 
kallar den ”min bokstav”. 

Handlingsområdet som belyses med följande exempel pågår vid en 
whiteboardtavla.  

Illustration 1 Erbjudna bokstäver 

Barn 1 och Barn 2 står framför tavlan och pedagogen sitter till en början 
bakom barnen. Pedagogen håller upp pennan och säger ”Nu blev jag sugen 
på att skriva. Vad ska jag skriva för något? Vad tycker du?”. Hon tittar på 
Barn 1 som står i hennes blickfång. Barn 1 böjer sig ned och tar upp en penna 
som ligger vid foten. Ställer sig sedan på knä, vänd mot pedagogen. Samtidigt 
säger hen ”Eeeen, en egen enhörning. Min egen enhörning!” och böjer sig 
fram mot pedagogen. Barn 2 riktar nu blicken från tavlan till Barn 1. Peda-
gogen tittar mot Barn 1 och frågar: ”Ska vi skriva så? Min egen enhörning? 
Tycker du det? Då skriver vi så då.” Hon flyttar sig närmare tavlan och lyfter 
upp pennan. Sätter pennan mot tavlan och säger samtidigt som hon skriver: 
”Min egen enhörning” (långsamt). Barn 2 håller sin penna en bit från tavlan 
och tittar på vad pedagogen skriver. Barn 1 reser sig från knästående. Håller 
sin penna i vänster hand och pekar med höger pekfinger strax ovanför peda-
gogens text. Drar sedan ett streck med pennan ovanför meningen samtidigt 
som hen frågar ” Är de enhörning?”. Pedagogen svarar ”Ja, nu har jag skrivit 
så. Min egen enhörning.”. Barn 1 riktar blicken mot bokstäverna och drar 
från vänster till höger med höger pekfinger över bokstäverna. Barn 2 tittar 
först på vad Barn 1 gör och drar sedan med sin penna korta streck över ordet 
Min. 
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 (Från film 26) 

Pedagogen namnger aktiviteten som skrivande och bjuder in barnen att 
delta. Hon använder dock tilltalet du och är vänd mot Barn 1 som är den 
av barnen som har ett utvecklat verbalt språk. Barn 1 föreslår meningen om 
enhörningen. Genom att skriva och verbalt upprepa meningen visar peda-
gogen barnen konkret att det som sägs också kan skrivas. Hon gör det ge-
nom att ljuda fram orden medan hon skriver bokstäverna i meningen om 
enhörningen. Med sin fråga verkar det som Barn 1 kontrollerar om det är 
hens ord om enhörningen som tecknen på tavlan visar. När hen drar både 
med pennan och pekfingret längs raden med bokstäver använder barnet 
först pennan och sedan pekfingret, på ett sätt som påminner om läsrikt-
ningen i vår kultur. När pedagogerna vid andra tillfällen läste för barnen 
händer det ibland att de pekar på texten eller drar med fingret längs textra-
den som för att visa läsriktning. Det förekommer dock inte i exemplet, men 
det är rimligt att tro att Barn 1 har erfarenhet av detta.  
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Barn 2 är den av barnen som inte har så utvecklat verbalt språk. Hens 
handlingar verkar inte av de andra betraktas som att hen är deltagare i skri-
vandeaktiviteten. Barn 1 och pedagogen kommenterar aldrig vad Barn 2 gör 
eller tittar på hens handlingar. Trots det är Barn 2 vid flera tillfällen upp-
märksam på det som pedagogen och Barn 1 gör vid tavlan. Genom att dra 
strecken över de skrivna symbolerna som bildar ordet ”min” så riktar Barn 
2 sin uppmärksamhet mot pedagogens tecken. Att dra streck över ordet kan 
ses som en slags användning av de skriftspråkliga tecken som pedagogen 
föreslår. Varken pedagogen eller Barn 1 kommenterar Barn 2s streck ver-
balt, och förhindrar det inte heller. Båda barnen får genom aktiviteten erfa-
renheter som rör kunskaper om att ljud kan tecknas ned till symboler. Pe-
dagogen bjuder in barnen att göra vissa erfarenheter som är riktade mot 
skriftspråklighet och barnen samspelar med pedagogens förslag. 

Exemplet visar hur barnen använder tecken med erkänd betydelse i sam-
spel med andra. De gör det genom att föreslå vilka ljud som ska tecknas ned 
med erkända symboler på tavlan, rikta sin uppmärksamhet mot tecknen och 
genom att visa erfarenheter och användning av en erkänd läsriktning. 

Hantera material och platser på ett erkänt sätt 
Det första som definierar handlingsområdet är att barnens agerande tyder 
på att de är bekanta med det agerande som förknippas med materialet. Bar-
nen bläddrar bland annat i böcker och visar på så sätt de att de har känne-
dom om att böckerna ska bläddras åt ett specifikt håll och att vissa bilder 
ska betraktas och benämnas före andra. När böckerna hanteras av barnen 
kan de peka på bilderna med fingrar och händer, och det händer även att 
barnen sitter i boken för att peka. Även vid flanotavlan finns normer för att 
handlingar ska bli accepterade och därmed erkända. Dessa handlingar om-
fattas av att barnen börjar att sätta upp bilder från vänster till höger och 
använder bilderna i den följd som pedagogerna gör vid de tillfällen när de 
använder bilderna till berättelsen. Det rör sig om att barnen visar att vissa 
material hör samman och ska användas tillsammans. Det tydligaste exemp-
let är att barnen i skrivande aktiviteter har erfarenheter av att både papper 
och pennor behövs. Men barnens agerande tyder också på att hantera sudd-
gummi är väsentligt vid skrivande.  

 Det andra som karaktäriserar handlingsområdet är att barnens sätt att 
agera visar att det finns specifika platser och positioner där läsande och 
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skrivande kan pågå. När barnen bläddrar i en bok så är det naturligt att 
sitta i en bekväm ställning med boken framför sig. Oavsett om barnen pla-
cerade sig i soffan eller på golvet placerades boken framför kroppens mitt-
linje. Att springa runt med en bok gjorde det svårt att bläddra och se på 
bilderna och kallades inte för läsande av de andra deltagarna. När barnen 
uttalar ”jag kan” eller ”jag ska läsa” visar barnen för andra deltagare att 
de har de kunskaper som sammanhanget kräver. 

Exemplet som ska belysa handlingsområdet handlar om några barn som 
använder pennor och sudd vid en whiteboard. 

Illustration 2 Teckenskapande vid whiteboarden 

Barn 1, Barn 2 och Barn 3 står vid whiteboarden med varsin penna. Pedago-
gen, som sitter strax bakom barnen, håller en bit hushållspapper som hon 
använt för att sudda ut märken från en tidigare händelse vid tavlan. Barn 1 
vänder sig från tavlan och riktar blicken mot pedagogen och frågar: ” Hur 
gör man be?”. Pedagogen svarar ” Hur man gör? Så här”, hon tittar först på 
Barn 1 och sedan på tavlan, medan hon skriver bokstaven B på tavlan. Barn 
2 sträcker först armen bakåt, ut mot rummet och pedagogen. Hen flyttar sig 
sedan från sin position vid tavlan till bredvid pedagogen och sträcker på nytt 
ut armen. Pedagogen riktar blicken mor Barn 2s utsträckta hand och räcker 
den hushållspapperstuss som hon har i handen till Barn 2. Barn 2 tar pap-
perstussen och återvänder till sin ursprungliga plats. Barn 1 gör samtidigt 
några streck ovanför sitt huvud och säger ”Å här uppe är be”. Barn 2 står 
nu vid sina tecken och suddar bort dem med papperstussen. Barn 3 riktar 
blicken mot Barn 1s tecken och gör några streck med pennan och säger ” 
Kolla här!” samtidigt som hen pekar på dem med fingret. Pedagogen tittar 
mot Barn 3s tecken och säger ”Ja, vad har du skrivit?”. Barn 2 lämnar tavlan 
och går mot en annan pedagog för att lämna sin penna och avsluta sitt skri-
vande. Barn 3 ställer sig upp från knästående och drar samtidigt ett långt 
streck längs utkanten på tavlan. Barn 1 drar några korta streck framför krop-
pen och säger ”Kolla här!”. Pedagogen svarar ”Mmm! Ett J?” med blicken 
på Barn 1s tecken. Barn 3, som nu gjort färdigt det långa strecket i utkanten 
av tavlan, lyfter pennan från tavlan och säger ” Titta, jag gjorde det!”. Peda-
gogen tittar på Barn 3s tecken och säger ” Ja, vad blev det?”. Barn 3 sätter 
sig på knä på golvet igen. Hen skriver ett trekantigt tecken och drar sedan 
med fingret längs tecknet. Därefter pekar hen på det och säger ” Å här är 
Barn 3 (Hens namn).”  
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(Från film 20) 

Barn 1 riktar en fråga till pedagogen om hur man gör ett b, som är första 
bokstaven i hens namn. Pedagogen visar genom att skriva bokstaven på tav-
lan. Barn 1 sträcker sedan upp armen och skriver några tecken ovanför sitt 
huvud, hen kallar dessa för b. Barn 1 hanterar således materialet precis som 
pedagogerna gör, man ska göra tecken som kallas för olika namn på tavlan. 
Hen använder pennan och tavlan på det sätt som pedagogerna gör för att 
teckna ned ljud. Barn 1 verkar prova vilka tecken som skapar mening som 
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bokstäver. Pedagogens svar riktas även åt meningsskapande runt bokstäver 
när hon föreslår vilken bokstav som tecknet skulle tänkas vara.  

Barn 1 och Barn 3 har ett utvecklat verbalt språk i samspel med pedago-
gen. Barn 2 deltar inte med verbalt språk men anpassar sina handlingar till 
det som Pedagogen, Barn 1 och Barn 3 gör och säger, och deltar med 
kroppslig kommunikation i händelsen. Barn 2 skriver först med sin penna 
på whiteboarden men vrider därefter armen och kroppen mot pedagogen. 
Pedagogen är dock inbegripen i dialog med Barn 1 och ser inte Barn 2s 
rörelser i riktning mot henne. Barn 2 lämnar då sin plats vid tavlan och går 
närmare pedagogen och sträcker ut handen i en bedjande gest. Pedagogen 
verkar tolka gesten som att Barn 2 vill ha ett sudd och ger hen hushållspap-
perstussen. Vid tavlan användes ofta hushållspapper för att sudda ut det 
som skrivits. Barnens skrivande vid whiteboarden utgick dels från att han-
tera penna dels att hantera sudd i form av en hopknölad hushållspapper-
stuss. När Barn 2 fått sudden av pedagogen återvänder hen till sin plats vid 
tavlan. Hen skulle kunna ha tagit en ny plats närmare Barn 1, men återvän-
der alltså till den första platsen. Barn 2 drar några korta drag med sudden 
över sina streck men lämnar kort därpå skrivaktiviteten.  

Barn 3s handlingar visar att hen hanterar pennan och tavlan på det sätt 
som pedagogerna brukar göra. Hen skriver tecken, pekar på och namnger 
dem. Pedagogen benämner dessutom Barn 3s streck som skrivande vilket 
innebär att Barn 3 tillskrivs en aktivt handlande roll som skribent. Rollen 
som skribent stärks även av att Barn 3 utropar att hen skrivit sitt namn. 

Även om tavlan är ganska stor har barnen en begränsad yta att skriva på. 
Alla tre barnen vid tavlan använder en skrivyta nära kroppen. Det verkar 
som den erkända platsen för skrivande är en ganska begränsad yta, rakt 
framför kroppen, det är endast vid få tillfällen armen sträcks ut utanför 
kroppens ram och vid de tillfällena är det uppåt. Genom att sträcka armen 
uppåt, och inte åt sidan, så riskerar inte barnen att störa någon annan del-
tagares skrivyta. Barn 2 går exempelvis tillbaka till sin plats vid tavlan efter 
att hen hämtat papperstussen. Varje deltagare verkar ha en specifik yta att 
agera på vid materialet och deltagarna anpassar sina handlingar så att vars 
och ens yta respekteras. 

Exemplet belyser hur barnen använder specifika material och specifika 
platser på det sätt som erkänns av de andra deltagarna. De gör det genom 
att använda pennan som redskap vid tavlan, gärna tillsammans med ett 
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sudd och genom att skrivande görs rakt framför kroppen utan att störa and-
ras plats för skrivande.  

Göra sammankopplingar mellan olika tecken 
Det som utmärker det tredje handlingsområdet är att barnen i sina hand-
lingar uppmärksammar nyanser mellan olika tecken och ger dessa samma 
innehåll alternativt uppmärksammar samma tecken i olika sammanhang. 
Barnens handlingar tyder på att de känner igen och har tidigare erfarenheter 
av olika tecken, bilder, symboler och logotyper från olika sammanhang. Er-
farenheterna används tillsammans med andra och visar att barnen gör för-
bindelser mellan olika teckenformer och sammanhang. Det kan synliggöras 
genom att två barn sitter på mattan bredvid boklådan och bläddrar i en bok 
tillsammans. Det ena barnet pekar på en sopbil, då letar det andra barnet 
fram en annan bok med en sopbil på och pekar på den.  

Handlingsområdet illustreras med ett exempel som visar två barn som 
kopplar samman olika tecken för förbud från olika sammanhang. Ramsan 
som används av barnen är en populär barnramsa som är vanligt förekom-
mande på alla fyra avdelningarna. Ramsan kallas för ”Inga apor i sängen 
får vara” och används både i samling och i rörelseaktiviteter initierade av 
både barn och pedagoger. I samlingen initierades ramsan av pedagogerna 
men det finns även exempel där barnen spontant återger delar av ramsan 
rytmiskt när de hoppar på golvet. Ramsan handlar om fem apor som hop-
par i sängen och en i taget ramlar ned och slår i huvudet. En mamma (kunde 
ibland bytas ut mot pappa, fröken eller namn på någon vuxen) ringer då 
doktorn som svarar att inga apor i sängen får vara. Ramsan illustrerades 
med tecken och gester i takt med att berättelsen fördes framåt. Fyra små 
apor representerades av fyra fingrar som rörs ner mot den andra handflatan 
och mamma ringde doktorn med knappandet på en telefon. 

Illustration 3 Olika tecken för förbud 

På avdelningen används ibland en digital skärm uppkopplad till en projektor 
och en projektorduk. Barnen verkar vana vid att välja olika sånger på 
YouTube via projektorn. Där är musiken! ropar ett barn och pekar på 
Youtubes logotyp. Det är pedagogen som sköter valen via iPaden men hon 
är lyhörd för vad barnen vill höra. Hon klickar sig fram i YouTube-appen 
och kommer till spellistor med barnsånger. Barnen pekar på en fyrkantig 
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bildruta på projektorduken. Pedagogen säger ”Det är en ramsa, vet ni vilken 
det är?”. Ingen svarar och hon sätter igång klippet. En röst läser ramsan men 
på duken visas dock inte gesterna utan ramsan visas som en bildsatt berät-
telse. Ramsan börjar ”Fem små apor” och alla barn börjar hoppa på mattan 
framför projektorduken. Barn 1 och Barn 2 gör vissa av gesterna som brukar 
förekomma med ramsan. När orden ”inga apor i sängen får vara” hörs, visas 
en säng överkorsad med förbuds-symbol, en röd genomkorsad cirkel (liknar 
skylten med parkeringsförbud). Barn 1 och Barn 2 tittar först på bilden, se-
dan på varandra. Barn 1 gör tecknet som brukar göras, pekfingret förs fram 
och tillbaka i en ajabaja-liknande gest. Barn 2 tittar på Barn 1 och ropar ”JA! 
Inga!”. Barn 1 nickar och ler.  

(Från fältanteckning 4).  

Barn 1 och Barn 2 har hört ramsan många gånger i samlingar och kanske 
också i lekar de deltagit i. De deltar i den här aktiviteten genom att hoppa 
runt på golvet tillsammans med de andra barnen. Vid vissa ord gör de ges-
terna som har introducerats av pedagogerna och använts av de andra bar-
nen. Gesten som görs vid ”inga apor” repliken är en gest som traditionellt 
används tillsammans med orden ajabaja för att visa barn att något inte är 
tillåtet. När gesten utförs och skylten visas på duken stannar Barn 1 och 
Barn 2 upp i sitt hoppande och tittar på varandra. Barnen visar sedan att de 
kopplar ihop ajabaja-gesten med en röd genomkorsad cirkel. Barnen gör 
även en koppling till verbala språket när Barn 2 verbalt säger ordet ”inga” 
och Barn 1 ger intrycket av att hålla med. Barnen hanterar här tre olika 
tecken för att något inte är tillåtet. I sitt samspel verkar de vara överens om 
att innehållet i de olika teckenformerna (förbud/inga/ajabaja) kan uttryckas 
på flera olika sätt beroende på vilket sammanhang eller media som används. 
Exemplet demonstrerar hur barnen använder sammankopplingar mellan 
olika former av erkända tecken och tillsammans med andra använder för-
bindelserna i sitt meningsskapande om läsande och skrivande.  

Sammanfattning 
Metoden för meningsskapande om läsande och skrivande utmärks av att 
barnen använder tecken, material och platser med erkända betydelser och 
tillsammans med erkända handlingar i sitt samspel med andra. Eftersom 
barnen använder redan erkända tecken så accepteras barnens sätt att läsa 
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och skriva av de andra deltagarna. Barnen socialiserar in sig i den erkän-
nandekultur som finns för läsande och skrivande i literacypraktiken. Bar-
nens handlingar tyder på att de ser sig själva som deltagare i literacyprakti-
ken.  

Meningsskapande genom att förhandla literacypraktiken 
Den andra meningsskapandemetoden är relativt vanligt förekommande i de 
observerade literacyhändelserna. Meningsskapandemetoden utmärks av att 
barnen förhandlar huruvida andra sätt att läsa och skriva kan erkännas i 
literacypraktiken. Barnens agerande tillsammans med andra liknade det för-
hållningssätt som musikimprovisatörer använder, att musikern först med en 
musikslinga bekräftar det som de andra deltagarna gör och sedan bidrar 
med något nytt. Barnens förhållningssätt utmärks av att de i samspel med 
andra utför handlingar som av andra deltagare besvaras med ett ’ja, och…’. 
Barnens hållning innebär att de är öppna och generösa gentemot kamrater-
nas prövande, som för att testa var ett erkännande av kamratens förslag kan 
föra samspelet. De två olika handlingsområdena kommer nu att redovisas 
och illustreras.   

Använda stora eller andra rörelser som tecken 
Det första handlingsområdet karaktäriseras av att barnen tillsammans med 
andra använder stora rörelser eller skapade en ny gest som ett tecken för ett 
specifikt innehåll. De stora rörelserna kännetecknas av att barnen gör en 
helkroppsrörelse som ska representera ett innehåll. Ett barn kan peka på en 
bild på en häst för att sedan resa på sig och göra några hoppande rörelser i 
soffan bredvid de andra deltagarna. Om några andra barn härmade rörelsen 
kunde rörelsen sedan förekomma vid andra tillfällen när boken med just 
den bilden användes.  

I och med att rörelserna i handlingsområdet vid vissa tillfällen är stora 
används de även som ett sätt att förhandla om utrymme i läs- och skrivsitu-
ationer. Barnens agerande i handlingsområdet omfattas av hela kroppens 
användande i pekande rörelser. Barnen använder exempelvis handflatorna 
för att peka i boken, och/eller luta sig väldigt nära som för att peka med 
hela överkroppen. Att använda handflatorna och överkroppen på det viset 
hindrar andra deltagare från att bläddra och fortsätta berättelsen i boken. 
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De stora kroppsrörelserna medverkar till att barnen är tvungna att för-
handla med varandra, den enes kroppsrörelser hindrar helt enkelt den and-
ras läsande eller skrivande. Handlingar som inkluderas i det här handlings-
området innebär att barnen förhandlar på ett smidigt och bejakande sätt. 
Om någon deltagare hindras från att vända blad i boken, lyfter hen bara 
sidan lite i några sekunder och den deltagaren som kanske lutar sig kraftigt 
in, drar tillbaka kropp och händer varpå läsandet i boken kan fortsätta.  

Handlingsområdet utmärks även av att barnen i samspel hittar på nya 
gester eller former av tecken som de laddar med ett innehåll. På alla försko-
leavdelningarna förekommer att pedagogerna använder gester som speci-
fika stödtecken för att tydliggöra det verbala språket. I och med att gesterna 
används av pedagogerna är det inte konstigt att barnen prövar andra gester 
som tecken för olika innehåll. Några barn skapar bland annat en gest som 
de vid flera tillfällen använder för en specifik zebra-bild i en applikation på 
en digital skärm. Det förekommer även att barnen hittar på egna ljud som 
ett tecken för de bilder som de samspelar om. Ett exempel är två barn som 
gemensamt tittar i en bok med fordon och till en bild använder ett ljud som 
påminde om signalen för en backande lastbil. 

Exemplet som ska förevisa handlingsområdet visar hur barnen i samspel 
med andra använder kroppen för att visa ett innehåll samt kroppens rörelser 
som ett sätt att förhandla.   

Illustration 4 Rörelser till pekboks-app 

Några barn och en pedagog sitter i soffan och använder en digital skärm med 
en applikation som påminner om en pek-bok. I applikationen visas först en 
tecknad bild av ett föremål, när man klickar på skärmen visas ett fotografi 
av föremålet och ett ljud hörs. Pedagogen går för att hjälpa ett barn på andra 
sidan rummet. Tre barn sitter kvar i soffan, Barn 1 har den digitala skärmen 
i sitt knä och Barn 2 och Barn 3 står på knä på var sin sida om Barn 1. Barn 
1 markerar en bild med en klickande rörelse. Skärmen ger ifrån sig ett kvitt-
rande läte. Barn 1 utropar ”En fågel!” och tittar på Barn 2. Barn 2 hoppar 
lite upp och ner på knä och viftar med armarna. Barn 2 ler och tittar först 
på skärmen och sedan på Barn 1. Barn 2 riktar sedan blicken mot skärmen 
och sträcker fram fingret och markerar en annan bild. Skärmen ger ifrån sig 
ett annat kvittrande läte. Barn 1 sveper med en snabb rörelse fram en 
ny kategori bilder och markerar en bild. Skärmen ger ifrån sig musik. Barn 3 
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reser sig till knästående och svänger med höfterna. Barn 1 tittar på Barn 3s 
rörelser, förflyttar blicken till Barn 2 och utropar ”Ja, dansa. Dansa, Barn 
2!”. Barn 2 härmar Barn 3s rörelser. 

 (Från film 6) 

Att låta en bild representeras av en benämning eller en gest var vanligt när 
barn läste böcker eller använde olika applikationer med bilder på föremål. 
I det här exemplet gör Barn 1 en verbal benämning och Barn 2 gör en rörelse 
med kroppen. Hoppandet och viftandet med armarna sker knästående i sof-
fan och rytmiskt i takt med fågellätet. Bilden av fågeln representeras således 
med en kroppslig rörelse, precis som de stödtecken pedagogerna använde 
men med den skillnaden att tecknet görs med hela kroppen. Barn 2 gör se-
dan en rörelse som kan betraktas som utmanande. Eftersom Barn 1 håller i 
skärmen är det hen som bestämmer över när bilden ska bytas och berättel-
sen fortsätta. Det var enligt en vedertagen turtagning på studiens alla för-
skoleavdelningar. Barn 1 kommenterar inte Barn 2s övertramp, men byter 
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snabbt till en ny kategori föremål. I den här kategorin är det olika instru-
ment och en melodislinga som representerar bilderna. Barn 3 gör då en dan-
sande rörelse, och svänger på kroppen i takt till musiken. Barn 1 verkar 
tycka att dansen är en bra representation av ljudet, hen utropar ett ja med 
hög och glad röst. Hen uppmanar sedan Barn 2 att dansa, kanske för att 
förhindra att Barn 2 återigen sträcker fram fingret för att byta bild. Det är 
också möjligt att ingen turtagningsförhandling sker, att Barn 1 bara tycker 
det är en rolig rörelse. Oavsett Barn 1s intention med uppmaningen så här-
mar Barn 2 den dansande rörelsen och låter den kroppsliga rörelsen gestalta 
flöjtmelodin.  

Exemplet belyser hur barnen använder stora och andra gester som en 
annan form för ett innehåll, med en större teckenform än de som användes 
av pedagogerna. De stora och andra gesterna används även som ett sätt att 
förhandla om utrymme i läsande och skrivande.   

Pröva angränsande handlingar 
Det andra handlingsområdet kännetecknas av att barnen ser ut att pröva 
gränserna för vilka handhavande med material som kan betraktas som 
läsande och skrivande. Här förekommer ageranden av mer testande art än 
de användningar som har betraktas som ett erkänt användande. Det rör sig 
om att använda material på ett annat, men närliggande, sätt i förhållande 
till det som karaktäriseras som det fullt erkända. Att bläddra i en bok med 
bilderna upp-och-nervända eller sätta upp flanobilder i motsatt läsriktning 
är angränsande handlingar.  

När barnen prövar angränsande handlingar i samspel med andra, har 
dessa besvarats med ett accepterande. I handlingsområdet finns exempel där 
barn härmar varandra när de gör ”klickande” handlingar på en bok. Eller 
att de i samspel med andra kombinerar bilder på nya sätt, så att andra be-
rättelser eller nya huvudkaraktärer i erkända berättelser skapas. Vid 
flanotavlan kunde barnen skapa andra berättelser än de som pedagogerna 
använde, genom att sätta upp bilderna i en annan ordning eller använda en 
annan huvudkaraktär.  

Det exempel som valts ut för att belysa handlingsområdet visar hur bar-
nen provar nya sätt att peka ut olika föremål i en bok.   
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Barn 1 och Barn 2 sitter på golvet bredvid varandra och läser i samma bok. 
Boken är av pekbokskaraktär och har tydliga bilder på olika ätbara saker. 
Barn 1 stryker med handen över bilden och säger ” Är äpple det!”. Barn 2 
tittar på boken, vickar på överkroppen, fram och tillbaka och svarar ”Jaa”. 
Sedan pekar Barn 2 på bilden med fingret, böjer sig fram, rör vid bilden med 
munnen och säger ” Mam, de var äckligt!”. Barn 1 bläddrar fram en ny bild, 
pekar på den och säger ” Man äter upp den hära”. Barn 2 böjer sig fram för 
att peka på bilden och säger ”Morot”. Barn 1 skrapar med nageln på bilden 
och säger ” Va är det sån här? Här uppe för”. Boken vickar till lite och lägger 
sig i Barn 2s knä. Barn 2 tar tag i nästa sida och bläddrar fram en ny bild. 
Drar med handen över bilden och säger ”En glass”. Barn 1 böjer sig fram 
och slickar på bilden. Barn 2 väntar till rörelsen är färdig och bläddrar sedan 
vidare.  

(Från film 7) 

Barnens förhandlande handlingar innebär att bilderna behandlas som 
verkliga föremål som de kan äta och som till och med smakar olika. Barn 2 
böjer sig fram och rör vid boken med munnen och låtsas att hen smakar på 
bilden av äpplet. Eftersom boken ligger i Barn 1s knä blir det en ganska 
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markerad rörelse in över boken och Barn 1s kropp. Barn 1 verkar acceptera 
Barn 2s mer fysiska kontakt både med sin kropp och med bilden, eftersom 
hen inte protesterar utan bläddrar fram en ny bild. Barnen använder också 
handflatan, som stryks över bilderna. Att peka ut en bild med det förfaran-
det är ganska vagt, det går exempelvis inte att peka ut och benämna nyanser 
i bilden. Barn 1 skrapar även med nageln på en bild och verkar frågande till 
vad som avbildats i toppen på moroten. I och med den skrapande rörelsen 
vickar boken till och lägger sig i Barn 2s knä. Turtagningen för bläddrandet 
verkar då skifta eftersom det nästa gång är Barn 2 som vänder blad. Nu är 
det Barn 1 som har ett lite mer prövande sätt att peka på bilden i boken, 
genom att slicka på bilden av glassen. Barn 2 verkar acceptera sättet att 
peka på bilden och fortsätter bläddra i boken. 

Exemplet belyser hur barnen provar angränsande handlingar till material 
för läsande och skrivande samt hur de accepterar och bejakar andra utpe-
kanden av föremål vid läsning. 

Sammanfattning 
Den andra meningsskapandemetoden med sociala resurser innebär att bar-
nen förhandlar genom att använda stora eller alternativa rörelser som 
tecken samt genom att pröva angränsande handlingar när de hanterar 
material för läsande och skrivande. Utförandet liknar de handlingar som 
kategoriserats som bejakande men har en mer förhandlande karaktär. Bar-
nen prövar i förhandling med andra gränserna för vilka tecken och ageran-
den som kan erkännas som läsande och skrivande i literacypraktiken.   

Meningsskapande genom kamp om literacypraktiken 
Den tredje meningsskapandemetoden förekommer sällan i de observerade 
literacyhändelserna. Metoden karaktäriseras av ageranden som har en mer 
argumenterande och konfliktfylld karaktär än de som kännetecknar ett för-
handlande av literacypraktiken. Det handlar alltså om situationer med 
kamp, konflikter och spänningar, där barnens handlingar visar att de inte 
är överens, något står på spel och måste utmanas eller försvaras. Att för-
svara sitt teckenskapande sker i aktiviteter som handlar om att hävda och 
argumentera för sitt sätt att skapa mening om läsande och skrivande. Bar-
nens agerande visar att de uppfattar sitt skapande eller användande av 
tecken som ifrågasatt och det gäller att försvara sitt sätt.  
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På den andra sidan av konflikten finns deltagare som antingen med fy-
siska eller verbala uttryck utmanar andra deltagares läsande och skrivande. 
En utmanande handling sker ofta med att presentera ett annat tecken eller 
sätt att läsa och skriva eller vidmakthållande av erkända sätt att läsa och 
skriva. Det betraktades även som utmanande att dölja bilder, skriva över 
eller sudda någon annans tecken. 

Försvara sitt teckenskapande 
Handlingsområdet kännetecknas att barnen visar att teckenskapande är 
värdefullt för dem och att de försvarar det om någon utmanar eller ifråga-
sätter deras kompetens som läsare och skribenter. Försvar av sitt menings-
skapande kan gå ut på att bevaka boken framför sig, kanske genom att slå 
bort någon annan deltagares hand om denne vill bläddra. Det handlar också 
om att bevaka vissa sagobilder för att kunna sätta upp dem i den ordning 
som passar den berättelse som skapas vid tillfället. Handlingarna visar även 
att barnen verkar sträva efter att deras teckenskapande ska bemötas som 
erkänt läsande och skrivande av de andra deltagarna. Barnen blir mycket 
upprörda om någon annan deltagare ifrågasätter deras läsande och skri-
vande. Det visar barnen genom utrop som ”jag ska läsa här” eller ”min 
tur”.  
I det följande visas hur barnen försvarar sitt teckenskapande som menings-
skapande om läsande och skrivande och äger rum i en skrivandeaktivitet 
vid en whiteboard.  

Illustration 6 Försvar av skrivna tecken 

Barnen står bredvid varandra vid whiteboarden och skriver tecken vid varsin 
skriv-yta framför kroppen. De har varsin penna och Barn 1 har även en hus-
hållspappersbit, som används att sudda med. Barn 1 slutar skriva, tittar på 
Barn 2s tecken och trycker sedan papperstussen mot Barn 2s rygg. Barn 2 
vrider kroppen så att ryggen vänds bort från Barn 1, och de hamnar ansikte 
mot ansikte. Barn 2 uttrycker ett missnöjt ljud ”Uuuuh”. Barn 1 tittar på 
Barn 2, uttrycker pratljud och viftar med papperstussen i utrymmet mellan 
sig och Barn 2. Barn 2 vänder sig mot tavlan igen och fortsätter med sina 
tecken. Barn 1 vänder sig mot tavlan igen. Börjar dra med papperstussen över 
tecknen. Först över ytan närmast kroppen sedan längre bort mot Barn 2. 
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Barn 2 gör tecken rakt framför sin kropp. Barn 1 sträcker nu fram armen 
och suddar märken framför Barn 2. Barn 2 trycker då bort Barn 1s arm med 
sin arm och utstöter ett missnöjt ljud ”Uuu”. Barn 1 tar ett steg bakåt, som 
för att hålla balansen. Pedagogen, som sitter bredvid och pratar med ett 
tredje barn, vänder sig mot whiteboarden och tittar på Barn 2 och säger 
”Ojsan?”. Barn 1 återvänder till sin ursprungliga plats vid tavlan. Sätter sig 
på golvet med ansiktet nära tavlan och gör små tecken med pennan. 

(Från film 20) 
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Varken Barn 1 eller Barn 2 har ett utvecklat verbalt språk. Barn 1 verkar 
vilja ha kontakt med Barn 2. Hen visar det genom att trycka handen med 
papperstussen mot Barn 2s rygg. Det är en markerad tryckning, men som 
inte ser ut att göra ont. Barn 2 protesterar mot den ovälkomna kroppskon-
takten, kanske ser Barn 2 handlingarna som en utmaning om platsen vid 
whiteboarden. Barn 2 försöker vrida sig bort från Barn 1s hand och visar 
ljudligt sitt missnöje. Barnen hamnar ansikte mot ansikte och Barn 1 viftar 
med hushållspappret i en rörelse som påminner om den rörelse man gör när 
man suddar på tavlan. Barn 1 gör också några ljud som påminner om ver-
balt tal. Handlingarna ignoreras av Barn 2, som återigen vänder sig mot 
tavlan och fortsätter göra sina tecken. Barn 1 vänder sig mot sina egna 
tecken och påbörjar ett suddande. Efter några sekunder sträcker hen sedan 
ut armen och suddar tecken framför Barn 2. Barn 2 försvarar sina tecken 
först genom att protestera med ett missnöjt ljud och sedan trycka bort Barn 
1s arm. Genom att Barn 2 protesterar vänder pedagogen sin uppmärksam-
het mot Barn 2 som gjorde den ljudliga protesten. Kanske gör pedagogens 
uppmärksamhet att Barn 1 avstår från ytterligare utmaningar. Hen återgår 
efter pedagogens frågande replik till sin ursprungliga plats och till att göra 
tecken framför sin egen kropp. Hen böjer sig ned och sätter sig nära golvet. 
Både ansikte och kropp hålls mycket nära whiteboarden och tecknen görs 
mycket små, kanske för att släta över sin utmaning. 
 Exemplet demonstrerar att barn försvarar sitt teckenskapande i literacy-
händelserna. Genom att barnen försvarar sitt teckenskapande visar de att 
meningsskapande om läsande och skrivande är betydelsefullt för dem.  

Att utmana andras teckenskapande 
Det andra handlingsområdet definieras av att barnen utmanar andras teck-
enskapande i literacyhändelserna. En utmaning leder antingen till en verbal 
protest från andra deltagare eller till fysiskt försvarar av sitt teckenskap-
ande. Utmaningarna sker som verbala utrop av samma typ som vid försva-
randet, såsom ”jag kan!”, ”min” eller ”inte så!” och följs av ageranden som 
är menade att provocera den andre deltagarens teckenskapande. De mer 
kroppsliga utmaningarna är dock vanligast. Det gäller exempelvis att ut-
mana någons läsande och skrivande genom att placera sin kropp så den 
inkräktar på utrymmet där handlingarna ska utföras. Provokationen kunde 
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röra sig om att sätta sig på en uppslagen bok, eller hålla handen för en bild 
när någon annan försöker bläddra. Alternativt att placera sin kropp så att 
den egna kroppen döljer en QR-kod som kamraten ska läsa av med den 
digitala skärmen. Handlingarna av utmanande karaktär leder alltid till pro-
tester och uppvisat missnöje.  

Följande exempel visar hur barnen utmanar andras teckenskapande ge-
nom att sudda bort tecken.  

Illustration 7 Utmana genom att korsa streck och sudda 

Barnen sitter vid bordet där ett papper är fastspänt. Barnen har först ritat 
med färgade blyertspennor. En pedagog kommer med blyertspennor och 
suddgummi. Barn 1 tittar på mig och håller upp blyertspennan. Hen säger 
”Här är det skriv”. Barn 1 och Barn 2 sitter nära varandra och skriver först 
under tystnad, men plötsligt utbrister Barn 1 ett missnöjt ljud och pekar på 
pappret där Barn 2s blyertsstreck på pappret korsar Barn 1s streck. Pedago-
gen visar hur de kan sudda strecken. Hon påpekar att det bara går att sudda 
blyertsstrecken. Barn 1 och Barn 2 tar varsitt suddgummi och testar att sudda 
på lite olika streck. Barn 2 suddar bort några streck. Barn 1 utropar ”Nej, ta 
inte bort mina!”. Pedagogen flyttar på stolen där Barn 2 sitter.   

(Fältanteckning 1) 

Både Barn 1 och Barn 2 deltar i händelsen med ett agerande som stämmer 
överens med literacypraktikens erkända sätt att skriva vid bordet. Det är 
först när barnen fått blyertspennor och suddgummi som Barn 1 benämner 
sin aktivitet som skrivande. Innan har ingen av barnen kommenterat vad de 
gör varken till mig eller till pedagogen. Vid Barn 1s kommentar lyfts pennan 
närmare mig, som för att göra en betoning på att skrivande är kopplat till 
just blyertspennan. När barnen använde färgpennorna användes stora rö-
relser och vid flera tillfällen har färgpennornas streck korsats. Det är först 
efter Barn 1s kommentar till mig om att skrivande som att korsa någon 
annans streck väcker missnöje. Barnen är placerade nära varandra och det 
går inte att veta om Barn 2 utmanar genom att korsa Barn 1s skrift eller om 
det sker av misstag. Barn 1 protesterar mot det som hen betraktar som ett 
övertramp på sin skrivyta. Eftersom pedagogen snabbt tolkar vad missnöjet 
bottnar i, så får barnen bekräftelse på att ens skrift och skrivyta måste re-
spekteras. Barn 2 gör sedan ytterligare ett övertramp, eller om utmaningen 
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sker avsiktligt, genom att sudda bort skrift som hen inte har skrivit. Barn 1 
protesterar igen. Pedagogen flyttar då lite på Barn 2 sitter och hänvisar hen 
till en skrivyta lite längre ifrån Barn 1. 

Exemplet klargör att det är en utmaning om någon skriver över eller sud-
dar ut någon annans skrift. 

Sammanfattning 
Den tredje meningsskapandemetoden innebär en kamp om literacyprakti-
ken. Barnens handlingar präglas här av att både utmana andras och försvara 
sitt eget meningsskapande om läsande och skrivande i literacypraktiken. 
Barnens agerande med starka känslor tyder på att det är något värdefullt 
som står på spel. 

Sammanfattande slutsats 
Resultatet gällande hur barn skapar mening om läsande och skrivande ge-
nom användande av sociala resurser visar på tre huvudsakliga metoder för 
att skapa mening:  

• Genom att bejaka literacypraktiken. Den första metoden visar hur
barnen med bejakande och accepterande handlingar socialiserar in
sig i den literacypraktik som omger dem. Barnens agerande riktas
mot att skapa mening på det sätt som redan erkänns som läsande
och skrivande. Barnen gör som de ser pedagoger och andra göra i
läsande och skrivandeaktiviteter.

• Genom att förhandla literacypraktiken. Den andra metoden inne-
håller förhandlingar om andra sätt att läsa och skriva kan räknas
in i literacypraktikens erkända sätt. Barnens handlingar innebär ett
öppet förhållningssätt till om andra eller nya sätt att läsa och skriva
kan erkännas av andra i literacypraktiken.

• Genom kamp om literacypraktiken. Den tredje metoden består av
motsättningar i barnens handlingar gällande literacypraktiken.
Inom meningsskapandemetoden uppdagas kontraster där barnen
både utmanar andras och får försvara sitt meningsskapande om
läsande och skrivande.
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6. Barns meningsskapande i användandet av
materiella resurser
Kapitlet inleds med en beskrivning av vilket material och vilka platser som 
är aktuella i de literacypraktiker där barnens användande studeras. I lite-
racypraktikerna arrangerar pedagogerna miljön med platser för läsande och 
skrivande och väljer ut olika läs- och skrivmaterial för att stötta barnens 
skriftspråkande.  

På förskoleavdelningarna finns en mängd olika material för läsande och 
skrivande. Böcker som barnen själva kan nå finns i låga hyllor eller i lådor 
på golvet. Böckerna är alltid tillgängliga för barnen, och de kan välja att gå 
iväg med böckerna till andra platser. Ibland lämnas boken på golvet eller 
på andra ställen av det barn som förflyttade den, och då kan andra barn 
skapa ett samspel på den nya platsen. En del böcker är placerade där barnen 
inte kan nå dem. Dessa böcker används vid enstaka tillfällen och placeras 
direkt tillbaka på hyllan när de inte används. I literacypraktikerna finns 
också så kallade sagopåsar eller sagolådor. De innehåller inplastade bilder 
för berättande vid flanotavlan eller figurer för sagoberättande. Påsarna och 
lådorna används främst tillsammans med en pedagog som tar fram dessa 
för gemensamma aktiviteter. Det finns även påsar och lådor med bilder för 
olika sånger. En bild på en spindel representeras av en specifik sång om 
spindlar. På två avdelningar finns vissa av sagopåsarna alltid tillgängliga för 
barnen att hämta själva och därmed kan barnen samspela runt berättelsen 
tillsammans med kamrater. På en annan avdelning har varje sångbild en 
QR-kod som barnen med hjälp av en mobiltelefon läser av och lyssnar på 
sången via en applikation.  

Även skrivmaterial är tillgängligt för barnen, vita papper, pennor och 
suddgummi finns på en låg hylla där barnen får hämta det som de vill ha. 
Ibland finns också skrivböcker med linjerade blad eller utskrivna blad med 
målarbilder med bokstäver. På två avdelningar finns pennorna lite högre 
upp, men fortfarande synliga. Barnen kan då med en pekande gest visa att 
de vill ha pennor varpå pedagogerna lyfter ned dessa. En avdelning har även 
en stor whiteboardtavla uppsatt en decimeter ovanför golvet. På den an-
vänds svarta filtpennor som får barnen be om. En pedagog berättar att de 
valt att använda bara svarta filtpennor för att förstärka att aktiviteterna vid 
tavlan är skrivande.   
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På alla avdelningar finns även digitala skärmar där barnen tillsammans 
med pedagogerna använder bilder och symboler i applikationer samt lyss-
nar på sagor via elektroniska böcker. De digitala skärmarna kopplas vid 
vissa tillfällen till en projektor och en projektorduk.  

När pedagogerna använder materialen i literacyhändelserna förekommer 
handlingar som förknippas med det material som används.  När materialet 
hanteras visar pedagogerna åt vilket håll bokens sidor ska bläddras, att 
vänster sida betraktas före höger eller hur symboler för applikationer an-
vänds med en klickande markering.  

Materialet används på specifika platser på förskoleavdelningarna. På alla 
avdelningar finns en stor soffa centralt placerad där pedagoger ofta sitter 
när de läser böcker för barnen. Sagopåsarna/sagolådorna används framför 
flanotavlan eller vid samlingssituationer på en stor rund matta. Skriv-
material används alltid vid borden eller specifika skrivplatser som pedago-
gerna anordnar.  

En av avdelningarna utmärker sig gällande sagopåsarna/sagolådorna. På 
den avdelningen finns sagoberättarmaterial både i form av figurer och in-
plastade bilder i olika lådor och påsar. Materialet finns utplacerade i bar-
nens höjd på olika ställen runt om på avdelningen. Pedagogerna berättar att 
de använder samma saga men med flera olika uttryck, alltså sagan finns i 
olika påsar/lådor och med olika sorters figurer, flanobilder eller inplastade 
bilder. Barnen på den här avdelningen använder materialet både som en del 
i sin lek och som en del i läsande och skrivande aktiviteter.  

I literacypraktiken erbjuds på så vis barnen att skapa mening om läsande 
och skrivande med material för läsande och skrivande. Barnen erfar även 
att läsande och skrivande utförs på specifika platser i literacypraktiken.  

Meningsskapande med materiella resurser 
I studien ställs frågan om hur barn skapar mening om läsande och skrivande 
i sitt användande av materiella resurser. De teoretiska begrepp som används 
i analysen är material och plats. Material används för att undersöka barnens 
handlingar som förekommer tillsammans med de olika material som an-
vänds för läsande och skrivande i literacypraktiken. Specifika handlingar 
förknippas med specifikt material, exempelvis att bläddra i en bok med bil-
derna rättvända. Vissa material hör ihop och förutsätter varandra för att 
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läsande och skrivande ska kunna ske, såsom penna, papper och sudd. Bar-
nen visar då med gester eller ord att de behöver kompletterande material, 
till exempelvis ber om ett sudd när de ska skriva.  

I literacypraktiken finns specifika platser som barnen verkar föredra för 
läs- och skrivhandlingar. Om en pedagog föreslår för ett barn att de ska 
skriva så går barnet och sätter sig i vid bordet i närheten av där pennorna 
finns. Barnen använder även andra platser än de som blir normen utifrån 
hur pedagogerna gör. Plats används i den här studien också om vilka posit-
ioner runt ett material som barnen utnyttjar. Barnen använder nästan alltid 
den rättvända sidan om de tagit fram en bok och placerat sig på golvet. 
I tabell 4 visas de tre meningsskapandemetoder med materiella resurser som 
studien identifierat, dessa presenteras vågrätt. Två meningsskapandemetod 
omfattar flera handlingsområden. Dessa presenteras lodrätt under respek-
tive meningsskapandemetod. Vid en meningsskapandemetod hittades end-
ast ett handlingsområde som abstraherades till en meningsskapandemetod i 
det sista analyssteget.    

Meningsskapande 
genom att godta 
material och platser 
för läsande och skri-
vande 

Meningsskapande 
genom att under-
söka material och 
platser för läsande 
och skrivande 

Meningsskapande genom 
att utmana platser för 
läsande och skrivande 

Använda etablerade 
rörelser till material  

Utforskande hand-
lingar med 
material  

Använda material 
på etablerad plats 

Använda material 
i närheten av eta-
blerade platser 

Tabell 4 Meningsskapandemetoder med materiella resurser 

Meningsskapande genom att godta material och platser för läsande 
och skrivande 
Den första meningsskapandemetoden är mycket vanlig i de observerade li-
teracyhändelserna. Det som karaktäriserar meningsskapandemetoden är att 
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barnen använder material och platser för läsande och skrivande med hand-
lingar som visar att de socialiserar in sig i en skriftspråklig kultur. Barnen 
bläddrar i böcker, pekar och benämner bilder, hanterar pennor och digitala 
redskap på det sätt som även de andra deltagarna gör. Barnens tidigare er-
farenheter av att hantera material för läsande och skrivande används för 
vidare deltagande.  

Meningsskapandemetoden kännetecknas även av att barnens agerande 
visar att de justerar sitt val av plats för läsande och skrivande till de platser 
som är etablerade i den specifika literacypraktiken. Specifika positioner vid 
ett material är frekvent förekommande för att läsa och skriva, eftersom bar-
nen vid positionen lätt kan utföra läsande och skrivande med materialet. 

Använda etablerade rörelser till material 
Handlingsområdet kännetecknas av att barnen hanterar materialen med rö-
relser som är etablerade i literacypraktiken. Rörelserna innebär att hantera 
verktyget på ett vedertaget sätt för att komma åt innehållet. Det omfattas 
bland annat av att bläddra i en bok och betrakta vänster sida före höger. 
De digitala skärmarna måste i sin tur hanteras på ett annat sätt, här rör det 
sig om att markera eller svepa med pekfingret istället för att peka. De olika 
materialen kräver alltså olika rörelser för läsande och skrivande aktiviteter. 
I det här handlingsområdet anpassas barnens rörelser utifrån det material 
de för stunden använder och barnens rörelser har i samspel med andra del-
tagare bemötts som uttryck för läsande och skrivande aktiviteter.  

Handlingsområdet utmärks även av något som kan beskrivas som ett ma-
teriellt turtagningsmönster. I verbal kommunikation finns ett mönster av att 
deltagarna turas om att prata och att lyssna. På det visset kan det tydligt 
säkerställs om deltagarna har uppmärksamheten riktad åt samma innehåll. 
Turtagning när det gäller materiella resurser innebär att en handling bemöts 
med ett bekräftande svar eller handling. När ett barn har en bok i sitt knä 
och pekar ut något som uppmärksammas, väntar barnet på en reaktion från 
andra deltagande barn. Den vanligaste reaktionen är att ge föremålet på 
bilden en benämning med ord eller annat tecken. Turtagningen innebar 
alltså att barnen säkerställer att de har uppmärksamheten riktad mot 
samma innehåll i materialet.  

För att belysa handlingsområdet visar exemplet hur ett barn läser en bok 
för ett annat barn. 
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Illustration 8 Att läsa för någon annan 

Det har varit vila. Barn 1 som sovit en stund och ska vakna till lite innan det 
är dags för mellanmål. Hen sitter i soffan, med en napp i munnen och en bok 
i knät. Barn 2 tar en bok ur boklådan, kryper upp i soffan och sätter sig 
bredvid Barn 1. Barn 2 tar boken som ligger i Barn 1s knä och lägger den på 
sin andra sida. Barn 1 tittar på att Barn 2 förflyttar boken men gör inget och 
har ett sömnigt uttryck i ansiktet. Barn 2 tar sedan den bok som hen hämtade 
och lägger den i sitt knä. Hen slår upp ett uppslag och gör lite pratljud. Riktar 
sedan blicken mot Barn 1s ansikte. Barn 1 möter Barn 2s blick, Barn 2 riktar 
då blicken åter mot den uppslagna boken. Barn 1 riktar blicken mot boken i 
Barn 2s knä. Barn 2 vänder blad, gör nya pratljud och riktar åter blicken mot 
Barn 1. Barn 1 har blicken fortsatt riktad mot uppslaget. Barn 2 tittar åter 
på boken hen har i knät, vänder blad och gör pratljud. Barn 1 riktar upp 
blicken mot rummet, vänder sig om i soffan och hasar ner på golvet. Barn 2 
slår ihop boken.  
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(Från film 35) 

Barn 1 har i början av illustrationen en bok i sitt knä, hen gör dock inga 
rörelser som visar ett intresse för den. Hen är nyvaken och ser väldigt trött 
ut i blicken. Barn 2 kommer då med ett erbjudande om en ny bok och er-
sätter Barn 1s bok med den som hen vill läsa. Inget av barnen har ett ut-
vecklat verbalt språk. Barn 2 visar dock ändå att bokens bilder represente-
ras med ett verbalt uttalande. Sedan riktas blicken mot Barn 1 för att se 
efter om hen riktar sin uppmärksamhet mot bilden i boken. Att barnen visar 
genom att peka med blicken är ett vedertaget turtagningsmönster för icke-
verbal kommunikation i aktiviteter med material för läsande. Blicken an-
vänds som ett sätt att rikta den andra deltagarens uppmärksamhet mot ett 
specifikt ställe. Pedagogerna låter ofta blickens riktningsförändring åtföljas 
av ett ”titta” och så en verbal benämning på det som bilden visade. Barn 2s 
agerande kan tolkas som upprepande av de mönster som var vanliga i akti-
viteter med materialet. Hen kontrollerar om Barn 1 följer med i berättelsen 
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eller det som bilden visar. Först när Barn 2 har förvissat sig om att det så, 
fortsätter bläddrandet och berättelsen. Barn 1 följer Barn 2s pekande och 
verkar visa intresse för bilden, i och med att hen låter blicken dröja kvar 
lite. Barn 2 hinner upprepa bläddrande och pratljud två gånger innan Barn 
1 verkar ha tröttnat och går därifrån.  

Händelsen visar hur barnen använder etablerade rörelser till material. 
Trots att inga ord, utan bara pratljud, används som betecknande för bil-
derna visar barnen att de vet vilka handlingar som hör till aktiviteten läsning 
av en bok. Barnen visar också på det mönster av turtagning som finns när 
material för läsande används.  

Använda material på etablerad plats 
Handlingsområdet utmärks av att barnens materialhantering skedde på de 
platser och positioner som är etablerade i literacypraktiken. Platserna utgår 
främst ifrån hur pedagogerna har möblerat och hur olika platser arrangeras 
för aktiviteter med läsande och skrivande. Pedagogerna styrde använd-
ningen av materialet till specifika platser genom att själva alltid placera sig 
på specifika ställen och genom att barnen inte fick hantera allt material på 
alla platser. Barnen justerade ofta sitt agerande så att de utfördes på en ve-
dertagen plats. Att ta upp en bok från golvet, ta med den till soffan, krypa 
upp och därefter titta och bläddra i den är ett exempel.  

Barnen skapar även egna etablerade platser i literacypraktiken, eftersom 
de kan förflytta visst material till andra platser. Det material som barnen 
tilläts flytta till andra platser är böcker och vissa sagopåsar/sagolådor. Det 
tydligaste exemplet är att barnen ofta använder dessa material på golvet 
eller på de runda mattor som finns på avdelningarna.  

Barnen använder även olika positioner runt materialen. Skilda positioner 
ger barnen olika möjligheter till perspektiv på, tillgång till och undersö-
kande av materialet. Valet att läsa en bok på golvet ger möjlighet för barnen 
att välja flera sidor av boken att placera sig på. Barnens val av positioner 
runt boken på golvet tyder på att den rättvända långsidan av boken var den 
som var mest attraktiv. Barnens agerande vid bokens kortsidor tyder på att 
det är en position med begränsade möjligheter att påverka bläddrande och 
benämningar av bilderna. Om ett barn placerar sig på långsidan med bil-
derna rättvänd protesterar barnet om ett annat barn försöker bläddra från 
en kortsida. Vissa positioner runt materialet är på så sätt mer attraktiva och 
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medför en större möjlighet att styra aktiviteten. Turtagningen mellan bar-
nen formas olika beroende på barnens olika positioner vid materialet. 

I det följande förevisas handlingsområdet med ett exempel där tre barn 
verkar välja eller blir tilldelade olika positioner på en rund matta på golvet. 

Illustration 9 Positioner vid bokläsning 

Barn 1 har hämtat en bok och placerat sig på den runda mattan som barnen 
på avdelningen ofta använder för bokläsningsaktiviteter. Hen har placerat 
sig så att bilderna i boken är rättvända och hen kan bläddra åt rätt håll. Barn 
2 kommer fram och sätter sig på kortsidan av boken. Barn 2 pekar på och 
kommenterar några bilder men Barn 1 svarar inte på Barn 2s initiativ. Barn 
2 förflyttar sig därefter till den andra långsidan så att barnen sitter mitt emot 
varandra. Barn 2 pekar och kommenterar återigen bilderna och nu svarar 
Barn 1. Barnen utbyter några repliker med glada röster. Barn 3 kommer gå-
ende och riktar blicken mot boken. Barn 3 råkar nu snubbla och hamnar 
med kroppen rakt över bilderna. Barn 1 drar i Barn 3s kropp så att hen ham-
nar med kroppen på ena kortsidan. Barn 1 och Barn 2 fortsätter sedan sin 
dialog vid boken. Barn 3 pekar på några bilder, men ingen av de andra bar-
nen svarar. Kort därpå går Barn 1 därifrån.     

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 



123 

(Från film 8) 

Barn 1 har tagit fram boken och placerar sig på en etablerad plats för 
bokläsning på förskoleavdelningen. Mattan används ofta av barnen för att 
läsa böcker, trots att de är tvungna att gå tvärs över rummet med boken för 
att komma dit. Barn 1 placerar sig även i den position som är attraktiv för 
att bläddra och kunna peka ut detaljer i boken. Barn 2 närmar sig och sätter 
sig först på en kortsida av boken. Hen pekar med fingret och gör några 
verbala förslag på hur bilderna kan benämnas. Barn 2 tittar med jämna 
mellanrum upp på Barn 1 för att se om de har samma fokus för uppmärk-
samheten. Det går inte att veta säkert varför Barn 1 inte svarar eller varför 
Barn 2 sedan byter position. En rimlig tolkning är att Barn 2 strävar efter 
att ha en dialog om bilderna och provar en annan position för att lättare 
kunna peka ut nyanser i bilderna. När Barn 2 sitter vid andra långsidan 
besvarar Barn 1 de verbala förslag som Barn 2 kommer med och en kort 
dialog uppstår. Barn 3 har blicken på boken och deltagarna, men snubblar 
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till så hens kropp döljer bilderna. Kanske ses agerandet som en utmaning 
av Barn 1. Vid andra tillfällen betraktas det som provocerande om någon 
döljer bilderna vid läsning. Barn 1 har en ganska hårdhänt metod för att få 
Barn 3 till en mindre attraktiv sida av boken. Barn 3 protesterar inte, utan 
hjälper till med justeringen av sin kropp till kortsidan av boken. Det är möj-
ligt att Barn 3 vill uppträda lite mindre hotfullt för att kunna delta i läs-
ningen av boken. På sin nya plats vid kortsidan gör Barn 3 några pekningar 
på bilderna men ignoreras av de två andra. Måhända tillåter inte positionen 
på kortsidan ett deltagande i läsandet av boken. Det är också möjligt att 
barnen har tappat intresset för att kommunicera runt bilderna. Barn 1 väljer 
kort därpå att lämna aktiviteten.    

Exemplet belyser att barnen anpassar sina handlingar till etablerade plat-
ser för läsande och skrivande i literacypraktiken samt att skilda positioner 
vid material ger möjlighet till olika handlingar.  

Sammanfattning 
Den första meningsskapandemetoden innebär att barnen genom att godta 
material och platser för läsande och skrivande socialiserar in sig i den lite-
racypraktik som omger dem. De gör det genom att anpassa sitt läsande och 
skrivande så att handhavande med material och på platser accepteras av 
andra deltagare. Meningsskapandemetoden visar även hur barnen skapar 
andra etablerade platser för läsande och skrivande än de som pedagogerna 
använder samt hur vissa positioner runt material föredras för specifika 
handlingar. 

Meningsskapande genom att undersöka material och platser för 
läsande och skrivande 
Den andra meningsskapandemetoden förekommer relativt ofta i de obser-
verade literacyhändelserna. Meningsskapandemetoden utmärks av ett un-
dersökande förhållningssätt till hur material används och på vilken plats 
materialet kan användas på. Ett undersökande förhållningssätt är när bar-
nen läser en bok i motsatt läsriktning eller klickar med båda pekfingrarna 
på den digitala skärmen. Det som också utmärker meningsskapandemeto-
den är ett nyfiket eller öppet förhållningssätt gällande vilka platser som 
materialet kan användas på. De vanligaste undersökningarna är när barnen 
går iväg med en bok till en plats som inte var etablerad i literacypraktiken.  
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Utforskande handlingar med material  
Det första handlingsområdet kännetecknas av att barn undersöker material 
med andra handhavande än de som är etablerade i literacypraktiken. Här 
finns agerande av testande karaktär såsom när barnen skriver med två pen-
nor. Även ageranden som skulle kunna betraktas som lek har placerats i det 
här handlingsområdet. Materialen behandlas i de lekliknande handlingarna 
som rekvisita. Att hålla en bok om fordon som en ratt först och sedan 
bläddra i den och göra motorljud har setts som undersökande av materialet. 
Vid flanotavlan består de undersökande handlingarna av att barnen sätter 
upp bilderna i en annan ordning än det som karaktäriseras av ett vedertaget 
användande. På en förskoleavdelning förekommer en saga om spöken som 
äter olika saker och får en annan färg av den mat de åt. (Ett spöke som äter 
banan blir gult). När pedagogerna berättar sagan paras spökena ihop med 
maten i tydliga par och bilderna sätts upp i läsriktningen. När barnen be-
rättar sagan samlas spökena för sig i en grupp utan att paras ihop med bil-
derna på maten eller så sätts bilderna upp i motsatt riktning.  
I det följande exemplet visas hur ett barn använder det utforskande förhåll-
ningssätt som utmärker handlingsområdet, genom att behandla ett icke-di-
gitalt material som om det vore digitalt. 

Illustration 10 Bok eller digital skärm 

Barn 1 har plockat upp en bok från golvet och tagit med den ut i ett angrän-
sande rum som delas med en annan avdelning. Rummet används för grov 
motorisklek och det finns en stor tjockmatta (av gymnastiktyp) placerad 
längs ena långsidan av rummet. Rummet används normalt inte för läsande-
aktiviteter. Barn 1 sätter sig på madrassen. Håller en mindre bok i handen 
och placerar den i knät. Rör med andra handen mot baksidan av kroppen, 
som mot en bakficka. Tar fram handen igen. Håller handen med fingrarna 
utspärrade och tittar ned på handen. Gör en rörelse som liknar att stoppa 
ned något i en bakficka. Tittar på boken och uttalar ett pratljud. Hen blädd-
rar i boken som halkar av knät, hen drar upp boken och bläddrar igen. Boken 
halkar återigen ned och sista sidan blir synlig. Där finns ett litet fotografi på 
författaren. Barn 1 gör en klickande rörelse på fotografiet. Håller upp boken 
mot örat. Tar ned boken i knät igen. Drar med fingret över boksidan. Gör 
några klickande rörelser igen och lyfter boken mot örat. Tar ned boken i 
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knät, stänger den och gör klickande rörelser på bilder på omslaget. En peda-
gog kommer in i rummet och frågar vad Barn 1 gör, ”Läser du”? Varpå Barn 
1 reser sig och går mot pedagogen. 

(Från film 18) 

Barn 1 gör först rörelser som liknar de man utför om man tar fram en mo-
biltelefon ur bakfickan, tittar på skärmen och sedan lägger tillbaka den i 
bakfickan. Fingrarna kröks när de hålls utspärrade som om de höll i en 
skärm. Den rörelse som utförs sedan är mycket lik den klickande rörelse 
som utförs vid en digital pekskärm för att markera något på skärmen. Där-
efter så hålls boken mot örat som om den vore en telefon och man pratade 
med någon, varpå de klickande rörelserna och rörelsen med boken mot örat 
upprepas. Barn 1 sänker nu ned boken och viker upp den så insidan av 
pärmen syns. På insidan av pärmen finns bilder på andra böcker med 
samma huvudkaraktär. Varje bok avbildas med en liten fyrkantig symbol 
till utformningen påminnande om applikationer på en digital pekskärm. 
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Barn 1 hanterar nu bilderna med klickande rörelser på varje bild. Barnets 
sätt att hantera boken påminner om rörelser vid en digital pekskärm trots 
att boken inte är digital.  

Exemplet har demonstrerat att barnet undersöker material med utfors-
kande och prövande handlingar.    

Använda material i närheten av etablerade platser 
Handlingsområdet utmärks av att barnen använder material på platser som 
är i närheten av de platser som är etablerade för läsande och skrivande i 
literacypraktiken. Det är just närheten till platsen där läsning brukar ske 
som gör att barnens agerande bemöts av andra deltagare som meningsskap-
ande om läsande eller skrivande. Handlingsområdet innehåller därför ofta 
även olika förflyttningar med materialet innan själva användningen av 
materialet sker. Förflyttningen ses som en slags förberedelse inför att läs- 
eller skrivaktivitet kan ske.  

Typiskt för handlingsområdet är också att barnen undersöker olika po-
sitioner runt material. Även här gäller det olika förflyttningar, men förflytt-
ningar i relation till materialet. Ett exempel är att barnet byter sida och pla-
cerar sig på den långsidan av boken där bilderna är upp-och-ner. Det finns 
dock en viss risk inblandat i att undersöka andra positioner runt materialen. 
Om barnet förflyttar sig till en annan sida av materialet, kan det hända att 
något annat barn placerar sig på den rättvända sidan och därmed kan ta 
över bläddrandet och benämnandet av bilderna.    

Illustrationen åskådliggör hur avståndet till boklådan kan fördröja en be-
kräftelse på att ett agerande kan betraktas som läsande.  

Illustration 11 Boklådan 

Lådan med böcker står på golvet och flera böcker ligger utspridda upp till 
tre meter från lådan. Barn 1 tar en bok och sätter sig på mattan men ganska 
långt ifrån boklådan. Bläddrar i boken. En sida i taget, vid varje sida ges en 
verbal kommentar. ”Titta dära”, ”Nehä!” och ”Traktorn”. Barn 2 kommer 
fram till boklådan tar en bok från den, lägger boken framför sig på golvet 
och bläddrar i den. Barn 1 tittar upp från sin bok och riktar blicken mor 
Barn 2. Pekar med tummen på en bild och säger ” Han ramlade i gropen”. 
Barn 2 tittar kort upp mot Barn 1 men fortsätter därefter att titta i sin bok 
som ligger på golvet. Barn 1 lyfter upp boken och pekar i den med tummen. 
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Fortsätter att upprepa sin replik med ansiktet vänt mot Barn 2 och boklådan. 
” Han ramlade i gropen. Han ramlade i gropen. Han ramlade i gropen. Han 
ramlade i gropen”. Barn 2 tittar upp på Barn 1 och säger ” Han ramlade i 
gropen”. Barn 1 drar tillbaka händerna, lägger åter ned boken på golvet och 
riktar blicken neråt. 

(Från film 17) 

Barn 1 använder en bok som hamnat ganska långt ifrån boklådan och 
sätter sig på golvet. Hens placering från boklådan är lite mer än en och en 
halv meter. Barn 1 bläddrar i boken och benämner verbalt varje bild. När 
Barn 2 kommer fram till boklådan placerar sig hen mycket nära boklådan, 
avståndet är mindre än en halvmeter. Barn 2 verkar inte notera att Barn 1 
också har en bok framför sig utan utför sin läsning för sig själv. Barn 1 
verkar nu hitta något i boken som hen vill dela med någon och uttalar re-
pliken ”han ramlade i gropen”. Hen pekar på bilden med en något avig gest 
med tummen. Hen får inget svar och lyfter då boken närmare boklådan 
samt upprepa repliken flera gånger. Barn 1s handlingar verkar först inte 
betraktas av Barn 2 som läsande kanske eftersom avståndet till boklådan är 
stort. Barn 1 upprepar möjligen därför repliken ända tills Barn 2 uppmärk-
sammar agerandet. Barn 2 bekräftar handlingarna som läsande genom att 
upprepa och därmed acceptera repliken. När Barn 2 svarar genom att upp-
repa repliken verkar Barn 1 nöjd och fortsätter sin läsning i boken tyst för 
sig själv.  

Exemplet åskådliggör att barnens handlingar för läsande sker i omedel-
bar närhet till platser där materialen brukar användas. 

Sammanfattning 
I den andra meningsskapandemetoden med materiella resurser finns hand-
lingar som visar att barnen prövar material med andra handhavande än de 
som är etablerade för läsande och skrivande. Barnen undersöker även grän-
serna för de etablerade platserna för läsande och skrivande genom att för-
flytta material till platser som är närliggande.   

Meningsskapande genom att utmana platser för läsande och skrivande 
Den tredje meningsskapandemetoden med materiella resurser förekommer 
sällan i literacyhändelserna. Metoden kännetecknas av att barnen testar de 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 



129 

yttre gränserna för vilka platser materialet kan användas på för läsande och 
skrivande aktiviteter. Den utmärks av att barnen tar med material till en 
plats långt bort från ställen där handhavande av material kan bli godtaget 
som läsande. När barnen använder material på ’fel’ platser riskerar de dels 
att handlingarna inte betraktas som läsande eller skrivande aktivitet, dels 
tillrättavisningar av pedagogerna. Dessa handlingar innebär ett risktagande 
som inte återfinns i andra handlingsområden, varför de utgör ett separat 
handlingsområde. Då endast ett handlingsområde urskiljs som har denna 
karaktär, abstraherades handlingsområdet till en meningsskapandemetod i 
det sista steget.    

Det som även karaktäriserar meningsskapandemetoden är att barnen rör 
sig runt i rummet med materialet. Det gäller exempelvis att skjuta boken 
framför sig på mattan medan man tittar och benämner bilderna eller att 
prova om sagobilderna fastnar på andra luddiga ytor på avdelningen än just 
flanotavlan. Att exempelvis ta med en bok ut i rummet med den tjocka 
madrassen, som i en tidigare illustration, kunde endast betraktas som 
läsande om barnen hanterade materialet på ett tillsynes etablerat sätt. 

Följande exempel ska åskådliggöra hur det kunde se ut om barnen utför 
handlingarna med ett alltför stort avstånd till en etablerad plats för materi-
alet samt använder materialet i rörelse. Exemplet är hämtat från en avdel-
ning där barnen inte har fri tillgång till sagobilderna. Sagan som bilderna 
används till handlar om en gubbe som är ute och går en vinterdag och tap-
par sin vante. Vanten ligger kvar i snön och blir bostad åt olika djur som en 
i taget vill ha en plats i vanten för att värma sig. Alla djur får plats men till 
slut spricker vanten och djuren springer därifrån och ägaren hittar vanten 
igen.   

Illustration 12 Sagan om vanten 

Pedagogen har berättat Sagan om vanten för tre barn. Pedagogen går ifrån 
tavlan för att hjälpa det tredje barnet på toaletten. Bilderna och två barn blir 
kvar vid flanotavlan. Barn 1 sätter sig nära bilderna och tavlan. Använder 
händerna för att samla ihop bilderna i en hög. Barn 2 hasar fram på knäna 
till Barn 1 och bilderna. ” Du hade många?” säger hen frågande med blicken 
riktad mot bilderna. Barn 1 svarar ” Nää, jag behöver alla för att göra det 
hära.” och stryker med handen på flanotavlan. Barn 2 tar upp en bild från 
högen och sätter den på tavlan. Bilden föreställer vanten med alla djur inuti, 
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(en av de sista bilderna i berättelsen). Barn 1 plockar med bilderna framför 
sig på golvet och säger med blicken på bilderna ” Gubben och alla djuren”. 
Barn 1 pausar kort och säger sedan ” Pedagogen ska läsa och sen sätter jag 
upp”. Barn 2 pillar loss bilden som hen satt upp och håller den framför tav-
lan. Sedan låter hen sin bild hoppa runt på golvet och hasar på knä på golvet 
medan hen säger ”dä, dä, dä”. Barn 1 tittar ner och plockar med bilderna. 
Tar upp bilden på gubben, placerar den på tavlan och säger ” Och då sprang 
alla djur ååå så kom gubben”. Tar upp hunden och låter den röra sig efter 
gubben. Sätter fast den på tavlan och säger ” Voff, voff. Vad är det? Jag är i 
lekparken”. Barn 2 rör sig tillbaka till tavlan och sätter sin bild under de 
bilder Barn 1 har satt upp. Tittar på Barn 1s rörelser vid flanotavlan. Barn 1 
tar bilden på gubben och flyttar den längre bort från Barn 2. Barn 2 tar loss 
bilden igen och håller den mot golvet. Barn 1 säger ”och sen lekparken”. 
Barn 2 tittar först upp på flanotavlan och säger frågande ”Och nu går de 
hem?”, sedan rör hen sig ut i rummet igen. Medan Barn 2 rör sig runt i rum-
met säger hen ”raj, raj, raj”. Pedagogen och det tredje barnet kommer till-
baka in i rummet. 
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(Från film 34) 

Barn 1 är den som tar pedagogens plats och roll som berättare vid tavlan. 
För Barn 1 verkar det självklart att det är hen som berättar sagan, kanske 
eftersom hen placerar sin kropp där pedagogen tidigare berättat sagan vid 
tavlan. Hen är också den av barnen med ett välutvecklat talspråk och som 
verkar ha snappat upp repliker och huvudkaraktärer från pedagogens vers-
ion av sagan. Barn 2 uttalar repliken ”Du hade många” med ett frågande 
tonfall. När pedagogerna använde sagor med flanobilder förekom ibland 
att de delade upp bilderna mellan barnen och att barnen fick sätta upp bil-
derna i takt med att sagan fortlöpte. Det går inte att veta om Barn 2 hänvisar 
till ett dylikt förfarande och en mer rättvis fördelning av bilderna. Barn 1 
hävdar dock sin avsikt att använda berättelsen på pedagogens sätt och där-
med behöver alla bilder. Barn 2 tar nu en av de bilderna som pedagogen i 
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sitt tidigare berättande avslutat med. Det går inte att veta om handlingen är 
menad för att utmana Barn 1s tolkningsföreträde. Utan den specifika bilden 
kan inte Barn 1 slutföra berättelsen i den version som pedagogen berättade 
den. Barn 1 tar dock ingen notis om Barn 2s lite provocerande agerande, 
utan plockar med bilderna framför sig. Barn 2 tar då loss bilden och håller 
den strax framför tavlan. Sedan låter hen bilden röra sig ut i rummet med 
en hoppande rörelse och en replik som uttalas med ett röstläge av lek. Barn 
1 fortsätter utan att ta notis om Barn 2s rörelser ut i rummet med bilden. 
Barn 2 rör sig då tillbaka till tavlan för att sätta upp bilden precis bredvid 
de bilder som Barn 1 har satt upp. Kanske som ett försök att locka med sig 
Barn 1 i sina rörelser eller som ett försök att få sina handlingar accepterade 
som en alternativ berättelse. När Barn 2 rör sin figur nära Barn 1s bilder så 
flyttar Barn 1 bort bilderna längre bort på flanotavlan. Barn 2s ställer sedan 
en fråga om hur berättelsen ska fortsätta. När Barn 1 inte svarar så rör sig 
Barn 2 åter ut i rummet. Hens replik ”raj, raj, raj” uttalas med en lekfull 
ton i rösten. Barn 2 får således inget gehör för de bidrag till berättandet som 
hen verkar vilja tillföra. Barn 1 riktar hela tiden fokus mot flanotavlan och 
att sätta upp bilderna där. Hens handlingar och ord utgår från det läsande 
som pedagogen utförde tidigare. Även om nya nyanser, som lekparken, till-
förs berättelsen så är det den etablerade visuella och linjära strukturen på 
tavlan som används av Barn 1. Barn 2s rörelser ut i rummet verkar inte 
betraktas som ett etablerat sätt att använda materialet av Barn 1. Noteras 
kan att händelsen inte utspelade sig på den avdelning där barnen hade fri 
tillgång till sagobilder. Det går att ställa frågan om Barn2s handlingar skulle 
ha erkänts som meningsskapande om läsande eller skrivande på den avdel-
ning där barnen hade fri tillgång till sagobilder och sagomaterial?  

Exemplet visar hur barnen testar gränserna mellan de platser där deras 
agerande kan få bekräftelse som läsande och skrivande, och platser där 
handlingarna inte ses som det. I literacypraktiken finns utmarker där bar-
nens handhavande med material inte bedöms som meningsskapande om 
läsande och skrivande. 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 



133 

Sammanfattning 
Den sista meningsskapandemetoden belyser hur barn ibland utmanar grän-
serna för etablerade platser för läsande och skrivande. Utmaningarna kän-
netecknas av att placera sig utanför gränsen till platser för läsande och skri-
vande samt att röra sig runt i rummet med något material.  

Sammanfattande slutsats 
Resultatet gällande hur barn skapar mening om läsande och skrivande ge-
nom användande av materiella resurser visar på tre huvudsakliga metoder 
för att skapa mening: 

• Genom att godta material och platser för läsande och skrivande.
Barnen socialiserar in sig till att använda material och platser för
meningsskapande om läsande och skrivande i literacypraktiken.
Här används skriftspråkliga material och platser på ett sätt som
accepteras och bemöts som läsande och skrivande av andra del-
tagare i literacyhändelserna. Barnen gör som de ser pedagoger
och andra göra med materialet och på de platser som är vanliga
för läsande och skrivande aktiviteter.

• Genom att undersöka material och platser för läsande och skri-
vande. Barnen prövar om andra handlingar med material kan
skapa mening som läsande och skrivande. Barnen provar även
om att använda materialet på angränsande platser kan bemötas
som läsande och skrivande av andra deltagare.

• Genom att utmana platser för läsande och skrivande. Barnen ut-
manar här gränser för vilka platser som kan användas för me-
ningsskapande om läsande och skrivande. Desto längre bort från
en etablerad plats för läsande och skrivande barnen rör sig, desto
högre är utmaningen gällande om handlingarna med materialet
kan betraktas som läsande och skrivande av andra deltagare.
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7. Barns meningsskapande i användandet av
kroppsliga resurser
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av hur kroppen och kroppslighet 
används i de literacypraktiker som studeras. I samband med läsande och 
skrivande aktiviteter används specifika rörelsemönster och gester, barnens 
rörelser blir på så sätt en integrerad del i läsandet och skrivandet. Pedago-
gernas förhållningssätt gentemot barnen är till stora delar lyssnande, det vill 
säga de tolkar barnens kroppsliga kommunikation så väl som den verbala i 
literacyhändelserna.  

I bokläsningssituationer använder pedagogerna något de kallar stöd-
tecken. Det är tecken som skapas med händerna och används parallellt med 
det verbala språket för att tydliggöra vissa ord. Bilden i boken benämns med 
ett stödtecken parallellt med den verbala benämningen. Stödtecknet för 
äpple är exempelvis att med handen knuten göra en cirkelformad rörelse 
mot sin kind. En annan sorts tecken som förekommer är de rörelser och 
gester som används i sånger och ramsor. De erbjudna stöd- och sångtecknen 
utnyttjas olika mycket av olika barn. 

I literacyhändelserna utnyttjas kroppen och vissa rörelsemönster även för 
att hantera material för läsande och skrivande. Pedagogerna hanterar 
materialen på det sätt som är brukligt och visar då barnen hur de olika 
materialen används och hanteras. Barnen anvisas också både verbalt och 
via möblering att placera kroppen vid specifika positioner. Pedagogerna kan 
bland annat säga ”vi sätter oss här istället” när ett barn gått iväg med en 
penna och samtidigt anvisa barnet till bordet.  

I literacypraktiken erbjuds på så vis barnen att använda kroppen och sina 
sinnen för att skapa mening om läsande och skrivande tillsammans med 
andra deltagare.  

Meningsskapande med kroppsliga resurser 
I studien ställs frågan om hur barn skapar mening om läsande och skrivande 
i sin användning av kroppsliga resurser. Det begrepp som nyttjas för att få 
syn på handlingarna är kroppslig kommunikationsform, det vill säga krop-
pens form, rörelse och ljud. Begreppet lägger vikt vid hur barnen ger ett 
innehåll från läsandet och skrivandet ett kroppsligt uttryck i dialog med 
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andra. Kroppslig kommunikationsform poängterar även att kroppen i kom-
munikation med andra deltagare används för att peka ut och rikta upp-
märksamhet mot specifikt innehåll eller nyanser. De kroppsliga kommuni-
kationsformerna formas och omformas av de historiska, kulturella och so-
ciala sammanhang där de används.  

I tabell 5 ges en översikt av de två meningsskapandemetoder med kropps-
liga resurser som studien identifierat, dessa presenteras vågrätt. Varje me-
ningsskapandemetod inbegriper flera handlingsområden. Handlingsområ-
dena presenteras under varje metod.  

Meningsskapande genom att 
använda etablerat kropps-
språk för läsande och skri-
vande 

Meningsskapande genom att 
kroppsförankra mening om 
läsande och skrivande 

Använda etablerade kropps-
liga tecken och rörelser 

Uttrycka textinnehåll med 
kroppen  

Hantera material med etable-
rade rörelser 

Använda kroppens sinnen för 
att undersöka material 

Placera kroppen på etablerad 
plats 

Tabell 5 Meningsskapandemetoder med kroppsliga resurser 

Meningsskapande genom att använda etablerat kroppsspråk för 
läsande och skrivande 
Den här metoden att skapa mening förekommer i stor utsträckning i de ob-
serverade literacyhändelserna. Meningsskapandemetoden kännetecknas av 
att barnens kroppsliga resurser anpassas till vedertagna sätt för kroppslig 
kommunikation i läs- och skrivaktiviteter. Det innebär för det första att 
barnen använder kroppen för att göra olika tecken som ges innehåll relate-
rat till text. Det kan vara specifika och etablerade stödtecken, men det kan 
även vara handgester som i stunden används som för att representera ett 
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innehåll. Tecknen används då parallellt med ett verbalt uttalat ord eller en-
samt och bemöts av andra deltagare som ett etablerat sätt att skapa mening 
om läsande och skrivande.  

För det andra handlar det om pekande gester som används för att peka 
ut och visa nyanser av det innehåll som kommuniceras. Pekande gester som 
en del av det etablerade kroppsspråket är i regel kopplade till händer, huvud 
och överkroppens rörelser. 

För det tredje ingår även kroppens handhavande av materialen, både att 
barnen anpassar sina rörelser och att de muskulärt måste behärska det spe-
cifika rörelsemönstret som behövs. Tre handlingsområden inkluderas i den 
här meningsskapandemetoden om läsande och skrivande.  

Använda etablerade kroppsliga tecken och rörelser 
Det första handlingsområdet karaktäriseras av att barnen med hjälp av 
olika gester, pekningar, blick- och kroppsriktningar tydliggör vad de vill 
kommunicera med andra om i literacyhändelserna. Barnen utnyttjar för det 
första de olika gester som pedagogerna tillhandahåller via stödtecken eller 
sångtecken, exempelvis att med handflatan slå lätt under hakan och samti-
digt peka på en groda i en bok. Barnen skapar även egna och mer lokala 
tecken i literacyhändelserna genom att förknippa en specifik handgest med 
ett innehåll. Ibland är handgesten bara en hjälp för att förtydliga något i 
just den literacyhändelsen och ibland förekommer handgesten vid flera till-
fällen. Genom att andra deltagare plockar upp handgesten och också an-
vänder den som representation för samma eller liknande innehåll skapas ett 
lokalt etablerat tecken.  

Handlingsområdet kännetecknas även av att barnen använder veder-
tagna ljud, som inte var ord, för att benämna bilder och berättelser, exem-
pelvis genom att använda ljudet ’muu’ för en bild av en ko. Barnen har 
också en mer kreativ användning av ljud, exempelvis ett ’biip-biip’-ljud för 
en bild på en lastbil (som en lastbil som backar).  

För det tredje utmärks handlingsområdet av pekande gester av olika slag, 
när barnen pekar ut var de riktar sin uppmärksamhet alternativt vill rikta 
andras uppmärksamhet. Att rikta uppmärksamheten görs främst genom att 
peka ut något med sitt pekfinger alternativt att söka ögonkontakt och där-
efter rikta blicken till den bild hen vill kommunicera om.  
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I handlingsområdet finns alltså de mindre kroppsrörelser som människor 
använder för att förtydliga sin kommunikation i läsande och skrivande sam-
manhang. De etablerade tecknen och rörelserna används med samma tur-
tagningsmönster som finns i verbalt språk, och anpassas också efter situat-
ion. Vissa tecken eller rörelser används för att förstärka eller förtydliga ver-
balt språk medan andra skapas med tydligt budskap och används i specifika 
sammanhang utan kompletterande ord eller ljud.  

I det följande förevisas handlingsområdet i en situation där två barn pe-
kar på bilder i en pekbok och kommunicerar runt vilken detalj i bilden de 
benämner och hur de vill benämna den.  

Illustration 13 Bilar? 

Barn 1 tar fram en bok ur lådan och lägger den rättvänd framför sig på gol-
vet. Boken handlar om siffror och på varje uppslag finns en siffra och det 
antal föremål som siffran representerar. Exempelvis siffran tre representeras 
med tre cyklar. De föremål som representerar siffran är inte lika i sitt uttryck, 
vid vissa bilder finns fler detaljer som visar på olikheter mellan olika sorters 
föremål. Barn 1 ställer sig på alla fyra med blicken riktad ned mot uppslaget. 
Barn 2 kommer och sätter sig vid bokens högra kortsida. Barn 1 har precis 
slagit upp ett nytt uppslag som visar siffran 6 och sex olika bilar. Barn 2 gör 
ett ljud som påminner om ordet ”bilar” i en frågande ton. Barn 1 tittar upp 
på Barn 2 som dock håller blicken riktad ned på uppslaget. Barn 1 tittar ner 
i boken igen och säger ”Där?”. Barn 2 sträcker fram ett pekfinger och säger 
tydligare ”bilar” och pekar på en specifik bil. Barn 1 sträcker då fram handen 
och med handflatan uppåt, pekar hen på samma bil. ”Dätät! Dä tuff bil” 
säger hen med ett konstaterande tonfall. Barn 1 tar bort handen och stödjer 
sig på den igen. Barn 2 nickar och lyfter in foten över uppslaget. I anslutning 
till Barn 2s rörelse med foten lyfter Barn 1 andra handen och pekar på en ko 
som står bredvid bilen. ”Dä muuuu” säger hen och tittar upp på barn 2. Barn 
2 har nu ställt ner foten igen och säger ”bilen”. Barn 1 slår upp ett nytt 
uppslag. 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 



139 

(Från film 28) 

Det är Barn 1 som har tagit fram boken och placerat sig på golvet bredvid 
boklådan och med bilderna rättvända. Barn 2 inleder med att göra ett ver-
balt utpekande och fångar på så sätt Barn 1s uppmärksamhet. Barn 1 tittar 
upp som för att se var Barn 2 tittar, så att de kan ha samma fokus för upp-
märksamhet. Eftersom Barn 2 håller blicken kvar pekar Barn 1 och säger 
med ett undrande tonfall ”där?”. Med uttalandet visar Barn 1 att det fort-
farande är något oklart vilken detalj i bilden som Barn 2 fokuserar på. Barn 
2 gör då ett lite tydligare verbalt uttalande och pekar ut den detalj i bilden 
som hen benämner. Barn 1 gör en något ovanlig och något otydlig pekande 
gest, genom att peka med handflatan uppåt och handen något öppnare. 
Hens verbala uttalande är också något otydligt och svårt att tolka. Kanske 
är uttalandet menat att kategorisera bilen som ”tuff”, tonfallet har en ton 
av ett visst konstaterande. Hen sätter här ner den hand som använts och 
blir stående på alla fyra, med huvudet långt in över boken. Barn 2 nickar, 
det ser ju inte Barn 1 eftersom hens ansikte är riktat ned i boken. Det blir 
därför inget svar på Barn 1s kommunikation. Det blir en kort paus i kom-
munikationen, möjligtvis är det därför Barn 2 lyfter in foten in i Barn 1s 
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blickfång. När foten rör sig in över bilden lyfter Barn 1 sin andra hand och 
pekar ut en detalj vid en av bilarna. Fotrörelsen kan uppfattas som provo-
cerande och som ett sätt för Barn 2 att försöka ta över makten över vilken 
bild som ska vara i fokus. Barn 1 vill möjligtvis skydda sin rätt till att styra 
läsandet genom att peka ut en ny detalj att kommunicera om. Nu är det en 
ko som står bredvid en bil som ska vara i fokus. Barn 1 tittar sedan upp på 
Barn 2 som för att se om hen har uppmärksamheten riktad mot samma 
innehåll. Barn 2 håller kvar blicken ned i boken och det verbala uttalande 
kan tyda på att hen uttrycker att det även fortsatt ska vara bilar i fokus.  

Exemplet åskådliggör hur barnen med små kroppsliga nyanser bestående 
av blickars riktning, tonfall och pekningar visar vilken nyans i en bild som 
är deras intresse för meningsskapande. Vidare illustreras också hur barnen 
har en uppfattning om att den turtagning som gäller för läsande med verbalt 
tal, även gäller etablerade rörelser vid bokläsning.   

Hantera material med etablerade rörelser 
Handlingsområdet kännetecknas främst av etablerade rörelser där kroppen 
hanterar material för läsande och skrivande. Att läsa och skriva handlar i 
literacypraktiken om att styra kroppens rörelse för att använda material i 
läs- och skrivaktiviteter. Det är ofta tydligt finmotoriska rörelser som an-
vänds till material för läsande och skrivande. Det gäller exempelvis att hålla 
en penna med en hand och i ett så kallat penngrep mellan tummen och pek-
fingret för att kunna styra pennan på ett förfaringssätt som skapar tecken 
på ytan. Vid de digitala skärmarna rör det sig om att endast ett finger kan 
användas för att klicka med, hur handen sveps över skärmen för att byta 
bild eller hur fingrarna förs samman för att stänga applikationen. När de 
här rörelserna används av barnen i olika literacyhändelser bemöts de av 
andra deltagare som meningsskapande om läsande och skrivande och bes-
varas med ett bekräftande. Pedagogerna kan säga ”jaså, du vill läsa”. 

En dimension av att hantera materialet är att barnen klarar av att utföra 
de rörelser som krävs, alltså en fysisk kapacitet för att kunna utföra hand-
havandet med materialet. De finmotoriska rörelserna är ibland svåra för 
barnen att fullt ut behärska, det krävs en viss övning. Det rör sig också om 
att barnen måste ha muskelmassa nog för att exempelvis hålla en digital 
skärm tillräckligt länge för att QR-koden ska hinna läsas av kameran. Det 
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kan också röra sig om att ha styrkan att pressa suddgummit eller hushålls-
pappret mot ytan för att märkena ska försvinna. 

I följande exempel visas att barnen både visar att de har kunskap om 
vilka rörelser som behöver användas till vissa material och att de ibland 
kämpar med att styra sin kropp för att få till dessa rörelser.  

Illustration 14 Att hålla upp en digital skärm 

Pedagogen har laddat ner en applikation som fungerar tillsammans med ut-
skrivna målarbilder. Barnen har vid ett tidigare tillfälle fått välja bilder att 
skriva ut och de har nu färglagts och satts upp på väggen. Målarbilden fun-
gerar tillsammans med applikationen som en QR-kod och när den digitala 
skärmen riktas mot teckningen får teckningen liv på skärmen. När teck-
ningen rör sig på skärmen hörs också en melodislinga. Pedagogen sitter nu 
med ett barn framför teckningarna. Pedagogen visar barnet hur hen ska hålla 
upp den digitala skärmen så att en bild på en snögubbe syns genom kameran 
och de håller nu båda i skärmen. Pedagogen släpper skärmen, den vrider sig 
och snögubben försvinner ur fokus. ”Vann?” säger barnet med ett frågande 
tonfall. ”Ja, ser du? Den försvann” säger pedagogen och vrider tillbaka skär-
men. När snögubben syns igen säger pedagogen ”Nu”, samtidigt som hon 
trycker på skärmen. Snögubben rör sig och melodislingan hörs. Pedagogen 
släpper nu skärmen igen och barnet får hålla skärmen med raka armar rakt 
framför sig för att se snögubben på skärmen. Efter någon sekund sänker bar-
net armarna och snögubben försvinner ur fokus. ”Du måste hålla upp den” 
säger pedagogen och barnet håller på nytt upp skärmen mot bilden på väg-
gen. Armarna sjunker återigen ner mot benen och snögubben försvinner ur 
bild. Pedagogen konstaterar ”Den är ganska tung att hålla i faktiskt”. Hon 
föreslår sedan att barnet ska flytta sig lite bakåt och vila skärmen på sina 
ben. Barnet justerar kroppen på det sättet, får till bilden så att snögubben är 
i centrum och trycker på skärmen. Snögubben rör sig och melodislingan hörs. 
Barnet ler och rör på kroppen i takt till melodislingan. Den digitala skärmen 
vippar ovanpå benen. 
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(Från film 32) 

 Det är pedagogen som initierat händelsen och det är tydligt att syftet är 
att lära barnet ett digitalt läsande. Digitalt läsande i den här situationen 
innebär här hur den digitala skärmen ska hållas upp och hur fingret ska 
trycka på skärmen för att få tillgång till innehållet bakom QR-koden. Det 
är komplexa rörelser som barnet ska utföra för att nå målet och få snögub-
ben att röra på sig. Barnet verkar förstå att snögubben måste vara i centrum 
på skärmen eftersom hen kommenterar när snögubben försvinner ur bild. 
När barnet sedan får hålla i skärmen verkar det dock vara lite tungt för 
armarna att hålla skärmen på det sätt som krävs. Två gånger sjunker skär-
men neråt. Det verkar också mycket svårt för barnet att dessutom få fram 
ett finger för att trycka på skärmen när snögubben är i centrum av bilden. 
Båda händerna används till att hålla skärmen så att snögubben ska synas. 
Pedagogen förslår då att barnet ska flytta sig lite bakåt och stödja den digi-
tala skärmen på sina utsträckta ben för att avlasta armstyrkan och få en 
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hand ledig för att kunna trycka på skärmen. På det viset lyckas barnet utföra 
det sammansatta rörelsemönstret som krävs för att hantera läsande med den 
digitala skärmen.  

Exemplet förevisar att för att kunna få tillgång till innehåll i läs- och 
skrivmaterial krävs att en viss typ av etablerade rörelser utförs och ibland 
en del muskelstyrka.    

Placera kroppen på etablerad plats 
Det tredje handlingsområdet kännetecknas av att vissa platser eller posit-
ioner betraktas som vedertagen för att placera kroppen på för läsande och 
skrivande. Det gäller dels olika platser i literacypraktiken dels kroppens po-
sition intill materialet. Platser är ofta arrangerade av pedagogerna där 
material och möbler placeras för att uppmuntra barnen till läsande och skri-
vande. För att bli bemött som en läsare och skribent är det av vikt att pla-
cera kroppen på de platser där läs- och skrivaktiviteter brukar ske. Genom 
att placera sin kropp på specifika platser kan barnets agerande bemötas som 
meningsskapande om läsande och skrivande. Placeras kroppen däremot på 
andra platser kan handlingarna missförstås eller ignoreras. Det finns dock 
ett visst utrymme för barnen att välja andra platser. På de platser som inte 
utgår från de skapade platserna, utan de som barnen själva väljer kan bar-
nen använda sin kropp på ett mer integrerat sätt. Om boken exempelvis 
placeras på golvet kan en större del av kroppen användas i kommunikat-
ionen. Här är det möjligt att stödja händerna i boken och luta sig in över 
boken eller till och med sitta i den. 

Handlingsområdet karaktäriseras även av att placera kroppen på speci-
fika positioner runt materialet. För att betraktas som läsare eller skribent 
av andra deltagare behöver barnen ha sitt centrum av kroppen vid specifika 
delar av materialet. Detta är tydligast när barn läser böcker tillsammans 
med andra barn på golvet. Vid dessa tillfällen placerar barnen sin kropp på 
den långsida av boken som har bilderna rättvända. Handlingarna faller sig 
naturliga eftersom barnen då lätt kan peka på bilder och bläddra. Om 
bokens långsida med bilderna rättvända är upptagen hänvisas barnen den 
andra långsidan. Barnen ser då bilderna upp och ner men kan använda en 
stor del av kroppen för att samspela med barnet på motstående sida av 
boken. På en kortsida vid en bok kan barnen inte använda kroppen till lika 
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stor del. Vid en kortsida är det exempelvis svårare att bläddra och barnet 
är tvungen att luta sig längre in över boken för att peka ut detaljer.  

Följande exempel åskådliggör hur en specifik placering av kroppen krävs 
för att skriva på ett papper.    

Illustration 15 Position för att skriva 

Barn 1 och Barn 2 står vid en låg bänk där en pedagog tejpat fast ett långt 
papper och placerat några pennor. Barn 2 småpratar med pedagogen vid ena 
sidan av pappret. Barn 1 lockas till literacyhändelsen från en lek och har 
fortfarande en kastrull av plast och en liten slev i ena handen när hen tar en 
plats vid bänken med pappret. Hen tar en penna i andra handen och drar 
några streck på pappret. Hen stödjer först handen med kastrullen och sleven 
mot bänken och gör skrivande rörelser med den andra handen. Tittar kort 
på redskapen, vänder sig om och går några steg bort och lägger redskapen 
på ett bord. Hen har fortfarande pennan i andra handen. När Barn 1 lämnar 
sin plats vid bordet, kliver Barn 3 fram till platsen där Barn 1 stod. Hen har 
också ett annat lekredskap i handen, och lutar sig fram för att se vad som 
finns på pappret. Barn 1 kommer nu tillbaka, tränger sig fram framför Barn 
3 och visar handen med pennan för Barn 3. Barn 3 backar och Barn 1 ställer 
sig på sin ursprungliga position och sätter handen med pennan mot pappret. 
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(Från film 25) 

När Barn 1 kliver fram till den låga bänken med pappret och pennorna står 
redan Barn 2 där och pratar med pedagogen. I och med att pedagogen sitter 
på golvet bredvid bänken så tar hennes kropp upp en bit av ytan framför 
bänken. När Barn 1 kommer fram till bordet med de andra lekredskapen i 
händerna är det ganska liten plats kvar för hen att utföra skrivandet på. 
Barn 1 lyfter upp en penna och gör några prövande märken. Barn 1 verkar 
behöva en hand att hålla pennan med och den andra som ett stöd. Det ver-
kar därför som lekredskapen i den andra handen är i vägen för att fullt ut 
kunna använda kroppen för skrivande på den här positionen vid bänken. 
Kanske är det därför som Barn 1 efter en kort blick på lekredskapen går 
några steg bort för att lägga redskapen på ett angränsande bord. När Barn 
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1 lämnar sin plats vid bordet för en kort stund, kommer Barn 3 fram som 
för att se vad Barn 2 och pedagogen gör. När Barn 1 kommer tillbaka verkar 
hen vilja ha tillbaka sin position i och med att hen trycker in sin kropp 
mellan Barn 3 och bordet. Det skulle vara möjligt för båda barnen att få 
plats vid skrivytan om de stod något längre ifrån och endast sträckte fram 
den hand som höll i pennan. Detta verkar dock inte vara ett alternativ för 
Barn 1, hen verkar vilja ha hela kroppen riktad mot skrivytan. Barn 1 håller 
dessutom fram sin hand med pennan, som för att visa att hen redan har ett 
redskap för skrivande och därmed också borde få tillgång till positionen för 
skrivande. Barn 1 gör inga verbala uttalanden men det är rimligt att tolka 
handlingarna som att hen gör anspråk både på att ha stått vid bordet först 
samt att pennan ska användas vid pappret och därmed ger företräde till 
skrivytan.    

Exemplet uppmärksammar hur placering av barnens kropp sker i relation 
till vissa platser som betraktas som etablerade i literacypraktiken. Det är 
bara med kroppen på en specifik plats och med kroppens centrum mot 
materialet som meningsskapande om läsande och skrivande kan göras. 

Sammanfattning 
Meningsskapandemetoden innehåller etablerade rörelser, gester och stöd-
tecken som används i läsande och skrivande aktiviteter. Här finns även mer 
lokalt etablerade rörelser som barnen skapar tillsammans, där de uppfinner 
egna tecken för ett specifikt innehåll. I det etablerade kroppsspråket före-
kommer också kroppens handhavande för att använda material för läsande 
och skrivande. Kroppen behöver även placeras vid materialet så att de eta-
blerade rörelserna kan utföras på ett sätt som får legitimitet som menings-
skapande om läsande och skrivande av andra deltagare.  

Meningsskapande genom att kroppsförankra mening om läsande och 
skrivande 
Den andra meningsskapandemetoden förekommer till något mindre omfatt-
ning i de observerade literacyhändelserna. Metoden karaktäriseras av hur 
barnen använder hela och/eller en större del av kroppen för att skapa me-
ning om läsande och skrivande. Det innebär att barnen använder hela krop-
pen när de uttrycker ett specifikt innehåll i literacyhändelser.  
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Det andra som utmärker meningsskapandemetoden är barnens sinnliga 
och fysiska interaktion med materialet. Det rör sig om hur barnen med olika 
sinnen undersöker materialen för läsande och skrivande. Kroppens sinnen 
används alltså som utgångspunkt för att skapa mening om läsande och skri-
vande.  

Två handlingsområden kännetecknar meningsskapandemetoden. De 
olika handlingsområdena kommer nu att redovisas med början i hur barnen 
uttrycker innehåll med kroppen. 

Uttrycka textinnehåll med kroppen 
Det första handlingsområdet kännetecknas av att barnen visar olika inne-
håll med hela kroppen, som en helkroppslig representation av ett innehåll. 
Barnen använder kroppen som en enhet när de skapar tecken för ett inne-
håll.  Handlingarna består av yviga rörelser, ljudhärmande med kroppen, 
hoppanden och dansande. Det specifika innehållet som barnen tar fasta på 
får med det här förfarandet en form där hela kroppen finns med. Här an-
vänds alltså hela kroppen, till skillnad från de gester och mindre kroppsrö-
relser som är centrala när mening skapas genom att använda etablerat 
kroppsspråk. De helkroppsliga uttrycken var vanliga vid material med bil-
der. Antingen vid traditionella pekböcker eller vid digitala skärmar, där bild 
och ljud ofta förekom samtidigt alternativt att bilden rörde på sig. 

Illustrationen nedan visar hur barnen ger ett innehåll ett kroppsligt ut-
tryck. Händelsen utspelar sig i ett rum där pedagogerna har satt upp olika 
bilder med QR-koder som leder till sånger eller berättelser på Youtube.  

Illustration 16 Berättelsen Elsa 

Barn 1, Barn 2 och Barn 3 har bett om att få låna den digitala skärmen för 
att kunna skanna koderna. Pedagogen frågar om de vill ha högtalare också 
och barnen svarar jakande. Pedagogen ger skärmen till Barn 1 och visar hur 
hen ska koppla ihop skärmen med högtalarna via Bluetooth. Barnen pratar 
om att de vill höra Elsa (ur filmen Frost, sången heter Slå dig fri) och Barn 1 
går fram till bilden av Elsa och skannar koden bredvid bilden. Hen öppnar 
applikationen, skannar koden och ger skärmen till pedagogen. Barn 3 som 
följt med Barn 1 fram till bilderna står kvar medan Barn 2 ställer sig mitt på 
golvet. Musiken börjar och Barn 1 riktar sin blick mot Barn 2 och säger 
”Hon är tyst i början”. Barn 1 börjar gå långsamt över golvet och svänger 
med armarna. Barn 2 går också över golvet och gör liknande rörelser som 
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Barn 1. Musiken ökar i styrka och barnen gör större rörelser i takt till musi-
ken. Barn 1 sjunger med i enstaka fraser ”/ lite snö har väl aldrig stört mig / 
rätt eller fel bestämmer jag/ jag är fri”. Barn 2 tittar på Barn 1 och sjunger 
med i ”jag är fri”. När musiken kommit till passagen ” / jag är friii/Nu ser 
jag allt och förstår/”, säger Barn 1 ”NU!” Och springer över golvet. Barn 2 
följer efter och när musiken kommit till ”/här står jag/” så stampar båda 
barnen på golvet. Barn 3 som stått kvar vid tavlan med QR-koderna tittar 
mot pedagogen och pekar samtidigt på bilden av Elsa. När musiken spelar 
”/snö har väl aldrig stört mig/” gör Barn 2 en viftande rörelse med armen. 
Barn 1 gör en liknande rörelse och säger ”Nu stänger hon dörren”. Musiken 
tystnar och Pedagog säger att det är Barn 2s tur att välja en sång, hen väljer 
sången Var bor du lilla råtta. Barnen hoppar rytmiskt runt på golvet tills 
musiken tystnar. 

(Från film 31) 
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Barnen har vid tidigare tillfällen använt den digitala skärmen tillsammans 
med bilderna på väggen. De verkar bekanta med vilken bild och QR-kod 
som leder till en specifik sång på Youtube. Det finns exempelvis två bilder 
från Disneys film Frost, men Barn 1 vet vilken bild som representerar den 
specifika sång som de tre barnen vill höra, de kallar den för ”Elsa”. Barn 1 
skannar QR-koden och ger den sedan direkt till pedagogen. Handlingarna 
var rutin, barnen handhade bara den digitala skärmen när skannandet 
skedde, sedan lämnades den till närmaste pedagog. Pedagogerna vill inte att 
skärmen ska hållas av barnen när de rör sig runt i rummet till musiken. Barn 
2 går direkt till mitten av golvet som för att vara beredd medan Barn 3 står 
kvar vid bilderna på väggen. Inget av barnen ser alltså skärmen med musik-
berättelsen, trots det verkar Barn 1 och Barn 2 överens om vilken berättelse 
som ska åskådliggöras med kroppen. Sången som karaktären Elsa i filmen 
sjunger blir här en berättelse som barnen med sina kroppar och rörelser ger 
en form. I barnens rörelser finns nyanser som visar att de är mycket bekanta 
med den berättelse som bildsätts i filmen. De vet också hur musikberättelsen 
låter när en specifik rörelse utförs och formar sin kropp mot det innehållet. 
Vid tre tillfällen i exemplet visar barnen att de verkar ha kunskaper om vilka 
rörelser som utförs i berättelsen de utgår från och låter rörelserna i rummet 
kommunicera innehållet genom att ge det samma form som i berättelsen. 
Barn 1 säger exempelvis ”NU” direkt före det som i musikberättelsen bild-
sätts med att Elsa springer över en isbro. För barnen blir rörelsen att springa 
över golvet. Barnen gör i samband med rörelsen över golvet en stampande 
rörelse, precis när orden ”och här står jag” hörs i musikberättelsen. Barn 2 
gör strax innan musiken tystnar en viftande rörelse med handen, Barn 1 gör 
en liknande rörelse och menar att Elsa i berättelsen nu stänger en dörr i sitt 
palats. För Barn 1 och 2 verkar innehållet i berättelsen om Elsa mycket tyd-
ligt och de använder sina kroppar för att dela innehållet med varandra. 
Kropparnas rörelser kan liknas med att kunna berätta en saga tillsammans, 
där berättelsen iscensätts i takt med att bilder sätts upp. Barn 3 står kvar 
vid bilderna på väggen, men verkar med sin pekande gest ändå bekant med 
vilken bild med tillhörande innehåll som gestaltas av Barn 1 och Barn 2. 
Barn 2 väljer sedan sången Var bor du lilla råtta. När den sången spelas upp 
utför barnen traditionell rytmisk rörelse till musik. Var bor du lilla råtta-
sången verkar inte kopplad till en lika stark gemensam berättelse.  
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Exemplet visar hur barnen med hjälp av hela kroppens uttryck skapar me-
ning om ett specifikt innehåll. Elsa-berättelsen berättas gemensamt med 
hjälp av kroppsliga rörelser som visar nyanser i innehållet.  

Använda kroppens sinnen för att undersöka material 
Det andra handlingsområdet utmärks av hur kroppen används för att an-
vända och undersöka material. Barnen undersöker olika aspekter av materi-
alet med stöd av både taktila och kinestetiska sinnet. Handlingarna utgörs 
av att barnen antingen rör vid materialet med handen (taktilt) eller att de 
kämpar med att erövra de muskelrörelser (kinestetiskt) som krävs för 
läsande och skrivande i aktiviteten. Barnen kan exempelvis dra med handen 
över ytan som för att avgöra om det är en digital eller analog yta. Här finns 
även ageranden där barnen använder hela kroppen i en bok, som om de vill 
klättra in i den eller peka med hela kroppen. Den kroppsliga kontakten och 
närheten till materialet är det som är centralt för handlingsområdet, där 
handen eller kroppens centrum är en utgångspunkt för att skapa mening om 
material och hur de används för läsande och skrivande. Att barnen under-
söker ytan på materialet med kroppen är särskilt tydligt i situationer med 
de digitala skärmarna, där barnen med hjälp av handen och känslan av 
tryckande i handen eller fingret ska navigera vidare i läsningen. 
Handlingsområdet belyses i följande exempel som visar hur kroppen an-
vänds för att med handen och fingret undersöka en digital yta.  

Illustration 17 Att peka på en skärm 

Barn 1 och Barn 2 får en digital skärm av pedagogen, de sitter och samspelar 
runt skärmen och de applikationer som finns nedladdade. Pedagogen säger 
till Barn 1 att hon laddat ned den applikation (Sound-touch) som Barn 1s 
pappa pratat om tidigare i veckan. Hon undrar om Barn 1 kan hitta appli-
kationen bland symbolerna. Barn 1 nickar, ser glad ut och tar emot skärmen. 
Barn 1 håller skärmen i sitt knä klickar på den applikation som pedagogen 
har pratat om. Barn 2 sitter bredvid och tittar ner på skärmen. Barn 1 klickar 
sig fram bland bilderna och kommer till djur-bilder med djur-läten. Hen 
klickar på några bilder och lämnar sedan över skärmen till Barn 2. Barn 2 
har ett långsammare rörelsemönster, fingret dröjer lite vid skärmen och ap-
plikationen hackar lite. Barn 2 klickar sig fram till bilder på olika fåglar och 
plötsligt hörs en ugglas hoande. Barn 2 viftar med fingret ovanför skärmen 
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och säger ”jag blir rädd!”. Hen lämnar sedan över skärmen till Barn 1 igen. 
Barn 1 klickar sig fram till de djur hen tittade på tidigare. Bilderna föreställer 
några olika sorters apor och barnen härmar de olika ljuden. Barn 2 sträcker 
plötsligt fram ena pekfingret och lägger det på skärmen. Skärmen byter bild. 
Barn 1 klickar på samma bild igen. Barn 2 sträcker återigen fram fingret så 
att det nuddar skärmen och säger ”dä?” med ett frågande tonfall. Barn 1 
säger ”Handen?” och tittar upp mot pedagogen. Pedagogen tittar på Barn 2 
och säger att ”nu är det Barn 1s tur”. Barn 1 klickar återigen fram aporna. 
Barn 2 gör en rörelse med handen fram mot skärmen, men pedagogen hejar 
armens rörelse och säger ”du får vänta”. Barn 2 drar tillbaka sin hand och 
tittar ner på skärmen. Barn 2 lyfter igen armen, pekar den här gången ovan-
för skärmen och härmar ett ap-ljud. Barn 1 fortsätter sedan att klicka vidare. 

(Från film 13) 

Det verkar som att Barn 1 är bekant med applikationen och har hanterat 
den vid andra tillfällen. Rörelserna till skärmen utförs med kroppslig pre-
cision, fingret dröjer lagom lång tid vid bilden för att applikationen ska visa 
de bilder och ljud som Barn 1 verkar vilja höra. Barn 2 däremot har något 
tvekande rörelser vid skärmen, vid några tillfällen ligger fingret kvar 
aningen för länge och applikationens uppspelning av ljudet uteblir och ka-
tegorimenyn blir åter synlig. Barn 2 klickar sig fram till olika fåglar som 
ljudsätts med naturtrogna läten. Ugglan ljudsätts i applikationen med en 
hoande som påminner om det ljud som kan finnas i filmer när berättelsen 
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ska vara kuslig eller spännande. Barn 2 säger då att hen blir rädd och lämnar 
kort därefter tillbaka skärmen till Barn 1. Det går inte att veta om det här 
tillfället är Barn 2s första möte med applikationen, men både de tvekande 
rörelserna och rädslan för ugglans ljud kan tyda på det. När Barn 1 hanterar 
skärmen igen så verkar dock Barn 2 åter nyfiken eftersom barnen härmar 
de olika apornas läten och rör på kropparna i takt med ljuden. När Barn 2 
sträcker fram fingret verkar det som rörelsen är menad som att peka ut nå-
got, men rörelsen på skärmen får applikationen att byta bild. Barn 1s replik 
om handen tolkas av pedagogen som en protest mot att Barn 2 klickar på 
skärmen trots att det är Barn 1 som har skärmen i knät. Pedagogen hindrar 
sedan Barn 2 från att röra vid skärmen. Efter ytterligare en stund verkar 
Barn 2 åter vilja peka ut något och rör handen mot skärmen, men pekar nu 
ovanför och gör ett ljud liknande de som barnen tidigare använt. Det är 
rimligt att tolka det som att Barn 2 här anpassar sina rörelser så att appli-
kationen inte ska byta bild eller verka provocerande för Barn 1. Ljudet som 
Barn 2 gör kan vara valt för att peka ut och visa en nyans, istället för att 
som tidigare peka direkt på skärmen. Barn 1 kommenterar inte Barn 2s ljud 
utan klickar sig vidare.  
Exemplet åskådliggör att barnen när det gäller kroppsliga resurser måste 
kunna skilja på känslan av att röra vid olika ytor för att komma åt innehål-
let. De digitala ytorna förändras om barnen använder samma sorts pekande 
som vid pekande i en bok, kroppen måste alltså anpassas till vilken yta bar-
nen har framför sig. 

Sammanfattning 
Den andra meningsskapandemetoden visar hur innehåll från berättelser, 
text och bilder får en kroppslig form i barnens meningsskapande om läsande 
och skrivande. Innehållet gestaltas med barnets hela kropp och kroppens 
rörelse. I metoden använder även barnen kroppens sinnen. Med hjälp av 
både det taktila och kinestetiska sinnet gör eller behöver barnen göra väl 
avvägda rörelser för att ta del av berättelser och bilder i olika material. 

Sammanfattande slutsats 
Resultatet gällande hur barn skapar mening om läsande och skrivande ge-
nom användande av kroppsliga resurser visar på två huvudsakliga metoder 
för att skapa mening: 
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• Genom användning av brukligt kroppsspråk för meningsskap-
ande om läsande och skrivande. Här används kroppen på ett eta-
blerat sätt i läsande och skrivande aktiviteter. Barnen använder
de tecken och gester som de andra deltagarna gör, men de upp-
finner även egna tecken för specifika bilder eller berättelser. Me-
ningsskapande om läsande och skrivande framträder även ge-
nom att barnen använder material och kroppens placering på det
sätt som är etablerat i literacypraktiken. Det är tydligt att barnen
socialiserar in sig i literacypraktikens etablerade sätt att röra
kroppen vid meningsskapande om läsande och skrivande.

• Genom att kroppsförankra mening om läsande och skrivande.
Här använder barnen sina sinnen och den kroppsliga kontakten
med olika ytor har betydelse i barnens skapande av mening om
läsande och skrivande.
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8. Diskussion
Kapitlet inleds med en sammanfattning av studiens resultat, sedan följer re-
flektioner om studiens teorival och genomförande. Därefter diskuteras stu-
diens kunskapsbidrag och placeras i relation till tidigare forskning. Kapitlet 
avslutas med reflektioner gällande didaktiska konsekvenser av studiens re-
sultat och mynnar ut i en kort framåtblick. 

Sammanfattning av avhandlingsstudiens resultat 
I den här studien undersöks yngre barns meningsskapande om läsande och 
skrivande i förskolans literacypraktik. Förskolan är den plats där barnen 
för första gången möter det läsande och skrivande som erbjuds i en utbild-
ningsinriktad literacypraktik. Det är därför av stor vikt för pedagoger att 
förstå villkoren för yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande 
i en utbildningskontext med målstyrda processer. Syftet med studien är där-
för att bidra till mer kunskap om förskolan som utbildningsinriktad lite-
racypraktik för yngre barn, genom att undersöka barns meningsskapande 
om läsande och skrivande. Utifrån syftet formleras följande fråga: Hur 
skapar barn mening om läsande och skrivande i sitt användande av olika 
sociala, materiella och kroppsliga resurser i literacyhändelser? 

I forskningsöversikten dras slutsatsen att forskning om yngre barns 
läsande och skrivande har studerat meningsskapande på olika nivåer. Allt 
från en mikronivå nära barns individuella skapande av mening till hur 
läsande och skrivande också omges av maktdiskurser på makronivå. Forsk-
ningsöversikten identifierade även att forskningen gällande yngre barns me-
ningsskapande om läsande och skrivande som en del i en utbildningskontext 
saknade belysning.  

I studien identifieras åtta olika sätt vari barn skapar mening om läsande 
och skrivande i sitt användande av olika resurser. Tre meningsskapandeme-
toder där barn skapar mening genom att bejaka, förhandla och för en kamp 
gällande den erkända literacypraktiken. Barnens användande av metoden 
att bejaka literacypraktiken visar att barnen socialiserar in sig i en läsande 
och skrivande kultur. De anpassar sitt deltagande till andra deltagares hand-
lingar. I metoden där barnen förhandlar literacypraktiken utforskar barnen 
det läsande och skrivande som erkänns i literacypraktiken. Här finns det 
utrymme för att testa andra sätt att läsa och skriva på i sitt deltagande med 
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andra. I den sista metoden med sociala resurser pågår en kamp om literacy-
praktiken där motsättningar om meningsskapande om läsande och skri-
vande uppstår. Barnen utmanar andra deltagares sätt att skapa mening om 
att läsa och skriva och de måste samtidigt försvara sitt meningsskapande 
om läsande och skrivande.  

När barn använder materiella resurser urskiljs tre meningsskapandeme-
toder. Den första metoden visar att barn godtar material och platser för 
meningsskapande om läsande och skrivande. Barnen anpassar här sina 
handlingar till specifika platser och rörelser med material som är brukliga 
och accepteras av andra deltagare i literacypraktiken. När materiella resur-
ser används skapar barnen också mening om läsande och skrivande genom 
att undersöka av material och plats. Metoden kännetecknas av ett prövande 
förhållningssätt till hur material och platser för läsande och skrivande kan 
användas. Den sista metoden för materiella resurser innebär att barnen ut-
manar de platser för meningsskapande om läsande och skrivande som är 
etablerade i literacypraktiken. Barnen testar om även andra platser kan an-
vändas för att skapa mening om läsande och skrivande.  

Två meningsskapandemetoder identifierades för kroppsliga resurser. 
Med den första metoden skapar barn mening om läsande och skrivande ge-
nom att använda ett etablerat kroppsspråk i literacypraktiken. Deltagarna i 
literacypraktiken utför specifika kroppsliga rörelser som förknippas med 
meningsskapande om läsande och skrivande. Kroppsspråket handlar om att 
skapa tecken och hantera material och platser på ett etablerat vis i literacy-
praktiken. I den andra meningsskapandemetoden använder barnen kroppen 
och sinnena genom att kroppsförankra mening om läsande och skrivande. 
Kroppen och sinnena används för att göra tecken och interagera med 
materialet.  

Reflektioner om teorival och genomförande 
Den teoretiska inramning som valdes för studien har huvudsakligen varit en 
tillgång i genomförandet. De två olika teoribildningarna gav mig redskap 
att förstå barns meningsskapande om läsande och skrivande som multimo-
dalt, vilket skärpte min blick för att se barns olika verbala och icke-verbala 
uttryckssätt. Det gjorde det möjligt för mig att särskilt uppmärksamma 
barns eget skapande av mening och ge denna giltighet. Teoribildningarnas 
betoningar av den sociala interaktionens betydelse för meningsskapande i 
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ett specifikt sammanhang hjälpte mig att undersöka ett ömsesidigt samspel 
där deltagare agerar i varandras närhet, och att notera hur sammanhanget 
styr vad som uppmärksammas och förstås. Accentueringen av det sociala 
samspelet i ett specifikt sammanhang möjliggjorde även mina analyser av 
hur deltagarna använder sig av flera olika resurser för att skapa mening om 
läsande och skrivande i en utbildningsinriktad literacypraktik.  

Under arbetets gång har jag ändå behövt tackla vissa svårigheter. För det 
första så är det i studier av människors samspel en svår balansgång att av-
göra vad en handling betyder. Jag har som läs- och skrivkunnig tolkat vissa 
av barnens ageranden som just läs- och skrivhandlingar och andra hand-
lingar som annat. Speciellt vanskligt har det varit att avgöra gränsen mellan 
läsande och skrivande och ’annat’, det vill säga att dra skiljelinjer mellan 
barnens olika metoder för att skapa mening. Vid flera tillfällen har barnen 
sagt ”jag ska läsa”, och då har det ju varit enkelt att avgöra att handlingar 
i samband med detta uttalande är en läs- eller skrivhandling. Vid andra till-
fällen har många fler nyanser än det verbala språket fått avgöra vad jag 
identifierat som läsande eller skrivande och vad som sorterats bort som ’an-
nat’. Vissa läs- och skrivhandlingar i gränslandet mellan läsande och skri-
vande och ’inte-läsande och skrivande’ har säkerligen missats av mig. Mot-
satsen är naturligtvis också möjlig, att en annan handling av mig kategori-
serats in som läsande eller skrivande. 

För det andra har en svårighet varit att teoribildningen multimodalt per-
spektiv integrerar lärande och meningsskapande utifrån kommunikations- 
och språkvetenskaplig teoribildning (Bezemer & Kress, 2016; Kress, 1997, 
2010). Det skiljer sig från den teorigrund som vanligen används i avhand-
lingar i pedagogik.  I multimodalt perspektiv ses lärande som tätt samman-
kopplat med meningsskapande och kommunikation. Genom att visa hur 
man tolkar världen ger man också uttryck för vad man förstår av den, vilket 
enligt den multimodala teoribildningen därmed är ett tecken på lärande. 
Människors ökande förmåga att skapa mening och kommunicera ses som 
uttryck för lärande. Lärande blir på så sätt ett oundvikligt resultat av indi-
videns engagemang och skapande av mening (Kress, 2010). Även i pedago-
giska och didaktiska teorier ses lärande som sammankopplat med menings-
skapande, men lärandet går utöver situationen och den givna kontexten ge-
nom att förstås både som en process och ett resultat av meningsskapande. 
Med dessa grundantaganden kan därför lärande inte enbart förstås som en 
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individuell förmåga i stunden (exempelvis Dewey, 1999; Peters, 1964; Säljö, 
2000; Vygotskij, 2001; Öhman, 2014).  Eftersom multimodalt perspektiv 
inte har sitt ursprung i pedagogisk teoribildning, har jag brottats med en 
något kortfattad begreppsapparat i frågor om lärandets beskaffenhet och 
dess relation till meningsskapande. Dilemmat med att använda multimodal 
teoribildning innebar att barnens handlingar endast har kunnat tolkats som 
meningsskapande i stunden. Mina svårigheter bottnar måhända i förutfat-
tade meningar från mina erfarenheter som förskollärare. Som förskollärare 
samlar man på sig en stor erfarenhetsbaserad kunskap om sambandet mel-
lan meningsskapande och lärande. I en forskarutbildning behöver den här 
kunskapen förflyttas och ny förståelse utvecklas. Då jag erövrat kunskap 
om olika teorier och vetenskapliga grundantaganden har jag förstått nya 
komplexa samband och fått insikter för hur sammansatt och krävande re-
lationen mellan meningsskapande och lärande är. Jag har studerat barns 
meningsskapande och samtidigt också fått skapa mening själv. Precis som 
barnen i studien har jag i möten med andra testat den mening jag skapat 
och fått ompröva mina uttryck och min förståelse. Förhoppningsvis kom-
mer den här processen pågå även efter det att jag satt punkt för avhand-
lingen. Relationen mellan meningsskapande och lärande är intressant och 
det jag redovisat kanske kan fungera som inspiration att studera dessa svåra 
frågor vidare. 

För det tredje har det varit en svårighet att multimodalitet får något olika 
innebörd i teoribildningarna som används. Olikheterna beror på att multi-
modalitet kan undersökas från flera olika teoretiska utgångspunkter (Dicks, 
2014; Jewitt, 2014; Kress 2011). Konsekvenserna av det har varit att det 
varit viktigt och ibland svårt att hålla isär de antaganden om kunskapandets 
villkor som följer med användningen av multimodalitet i de olika teoribild-
ningarna. Inom New Literacy Studies används multimodalitet för att för 
betona de olika uttryckssätt som inbegrips i ett vidgat text- och språkbe-
grepp.  Med multimodalitet i forskning inom New Literacy Studies är in-
tresset att undersöka hur olika uttryckssätt skapar mening och får olika 
funktioner i skilda sammanhang. Det är således det sociala deltagandet som 
är i fokus för begreppet och det undersöks genom att forskaren deltar och 
studerar deltagandet inifrån, ofta med en etnografisk forskningsansats 
(Heath & Street, 2008). Teoribildningen multimodalt perspektiv utgår från 
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socialsemiotikens fokus på hur olika betydelser skapas och hur dessa ut-
tryck av mening alltid har en materialitet, det vill säga en form. De olika 
uttryckssättens former har utvecklats historiskt och formats inom sociala 
och kulturella sammanhang. När uttryckssätten används i kommunikation 
aktualiseras både mening som finns inlagrad i uttryckssätten och den me-
ning som individen för tillfället vill kommunicera. Det innebär att multimo-
dalitet som begrepp inkluderar både betydelsen att deltagarna skapar tecken 
tillsammans i interaktion, och att mening skapas med historiskt lagrad me-
ning i materialen (Bezemer & Kress, 2016). New Literacy Studies sätter det 
sociala samspelet i främsta rummet, medan multimodalt perspektiv lyfter 
fram även materialitetens betydelse för meningsskapande. De olika använd-
ningarnas skilda ingångar och konsekvenser har tagit tid för mig att förstå 
och min förståelse har också växlat under forskarutbildningens gång och 
genom olika faser i studien. När problem har identifierats har jag gått till-
baka till olika texter inom teoribildningarna för att ompröva min tidigare 
förståelse. För mig har det varit viktigt att undvika att material inte tillskrivs 
eller äger mening i sig själv, utan att meningen skapas i socialt användande 
i ett specifikt sammanhang. Kress (2011) problematiserar de olika kun-
skapsanspråk som följer av teoribildningarnas rötter i olika vetenskapsteo-
retiska grundantaganden, etnografi respektive socialsemiotik. Han menar 
dock att socialsemiotiken kan berikas av tydligare teoretiska begrepp för 
sociala dimensioner av teckenskapande. Det som Kress pekar på i detta re-
sonemang är just den berikande dimensionen jag velat komma åt i min stu-
die. Dock har mitt val att kombinera dessa två teoribildningar inneburit att 
det många gånger varit svårt att behålla studiens ambition att observera och 
analysera hur olika resurser används i meningsskapande om läsande och 
skrivande utan att förlora det sociala samspelet i kontexten.  

Att studien utformades som en observationsstudie möjliggjorde detalj-
rika iakttagelser av barns användande av olika resurser i förskolan. Genom 
att observera kunde jag komma deltagarna nära och dokumentera både ver-
bala och icke-verbala handlingar, vilket gav ett fylligt forskningsmaterial 
där både nyanser och sammanhang synliggjordes. Valet att skapa data ge-
nom observationer har därmed bidragit förtjänstfullt till studiens genomfö-
rande. 
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Vissa val av genomförande för studien visade sig även innebära vissa svå-
righeter. En första svårighet var att jag bestämde mig för relativt korta ob-
servationsperioder och flera olika literacypraktiker. Mina kortare observat-
ionsperioder har gjort att jag inte haft möjligheter att uttala mig om delta-
garnas motiv till olikartade handlingar. Eftersom jag var en så kortvarig 
gäst i verksamheten har jag inte kommit deltagarna så pass nära att jag 
kunnat avgöra eller förstå känslomässiga aspekter av meningsskapandet. 
Svårigheten visade sig när jag skulle överföra literacyhändelserna från rör-
liga bilder till text och skulle tolka barnens kroppsspråk. Många gånger har 
jag fått städa bort tolkande ord och uttryck från texten. Jag har ofta sett 
hela händelsen framför mig oavsett om den rullat på skärmen eller ej. Min 
föreställning har en del gånger varit felaktig, och i mitt huvud har det fun-
nits skäl till handlingar som inte funnits i filmsekvensen. Det visar på nöd-
vändigheten att vara noggrann och att låta analysarbete ta tid. Valet av 
korta observationsperioder gjorde att det inte heller var möjligt att studera 
om de alternativa tecken som barnen uppfann fanns kvar under en längre 
tidsperiod. Några lokala tecken som skapats i barnens samspel kunde jag få 
syn på när jag återkom veckan därpå, men det skulle vara intressant att ge 
det här fenomenet ytterligare belysning. Att jag valde att studera fler verk-
samheter beror till största delen på att min forskarutbildning varit uppdelad 
och att visst material skapades till en licentiatuppsats. Det var alltså inte ett 
regelrätt val, utan omständigheter jag behövt tackla. Rent konkret innebar 
uppdelningen av forskarutbildningen att mer tid fick läggas på att genom-
föra etikprövning, urvals- och tillträdesförfarande flera gånger.  

En andra svårighet var att jag valde en mer öppen ingång till analysför-
farandet istället för att använda analysförfaranden som redan finns doku-
menterade. Som diskuterades i kapitel 4 används i studier med multimodalt 
perspektiv ofta multimodal analys, som tydligt lägger vikten vid detaljer i 
kommunikation (Flewitt, Hampel, Hauck & Lancaster, 2014; Jewitt, Be-
zemer & O’Halloran, 2016; Wohlwend, 2011). Min öppna ingång ledde till 
att mycket tid och tankemöda lades på att prova och hitta de olika förfa-
ringssätten i analysprocessen. Det har varit svårt att analysera de samman-
hållna literacyhändelserna utan att finstämda skeenden och detaljer förlo-
rats. Svårigheterna har gjort att jag letat efter olika vägar att förstå mitt 
material på och jag har ibland gått vilse. Samtidigt har det varit den mest 
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givande fasen i genomförandet, för mig har den här tids- och tankeprocessen 
betytt väldigt mycket i min förflyttning från förskollärare till forskare.  

I mitt genomförande har min bakgrund som verksam förskollärare varit 
både en tillgång och en svårighet. De handlingar som jag studerat som fors-
kare har jag också sett under de många åren som förskollärare. De kun-
skaper jag utvecklade som förskollärare har förmodligen bidragit till ett er-
farenhetsbaserat seende och förståelse av barns handlingar. Mina kun-
skaper har även gett mig förutfattade meningar som har präglat min önskan 
att ge röst åt barns icke-verbala uttryck och deras erfarenhetsbaserade kun-
skaper. Jag har dock valt att se min erfarenhet som en tillgång, den har 
inneburit ett starkt intresse för hur barn gör.  

Studiens kunskapsbidrag 
Barn som befinner sig i en utbildning möter där samhällets normer för me-
ningsskapande om läsande och skrivande samt hur detta manifesteras och 
privilegieras genom mål, tillgängliga resurser och undervisning. Genom ut-
bildningsinriktningen formas normativa sätt för barnen att skapa mening 
om läsande och skrivande. Men förskolans literacypraktik formas också av 
barnens konkreta läs-och skrivgörande i aktiviteter. Detta har visats i tidi-
gare forskning inom New Literacy Studies (exempelvis Dyson, 2008; Hvit 
Lindstrand, 2015; Rowe, 2008; Rowsell & Pahl, 2007, 2015). Tidigare 
forskning inom New Literacy Studies belyser även äldre förskolebarns an-
vändande av flera resurser i sitt meningsskapande om läsande och skrivande 
(exempelvis Mavers 2011, 2015; Pahl & Rowsell, 2006; Rowe 2008, 2019; 
Wohlwend, 2009, 2017). Det som skiljer den här studien från de internat-
ionella studierna är att barnen befinner sig i en utbildningskontext där för-
skollärare har uppdrag att stödja och utveckla barns läs- och skrivlärande. 
I internationella sammanhang finns sällan så unga barn som 1 – 3 åringar i 
en kontext med universitetsutbildade förskollärare. Det gör att den här stu-
diens resultat om förskolan som en utbildningsinriktad literacypraktik är 
ett viktigt bidrag till internationell forskning i New Literacy Studies. Det 
viktiga bidraget är avtäckandet av hur yngre barn möter och deltar i den 
utbildningsinriktade literacypraktiken till stora delar med normberkräf-
tande metoder för att skapa mening. De meningsskapandemetoder som bar-
nen använder skapas alltså i en utbildningsinriktad literacypraktik. Bidraget 
identifierar även att yngre barns möte med utbildningsinriktningen innebär 
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att normer bryts och andra sätt att skapa mening om läsande och skrivande 
uppstår. 

I en nordisk forskningskontext gällande förskolebarns läsande och skri-
vande har många studier genomförts med forskningsansatser där förskollä-
rarens arrangerande av undervisning och miljö eller deras ämneskompetens 
står i centrum (exempelvis Alatalo & Westlund, 2019; Hofslundsengen, 
Magnusson, Svensson, Jusslin, Mellgren, Hagtvet & Heilä-Ylikallio, 2020; 
Norling, 2015; Skoog, 2012; Slettner & Gjems 2016). Studierna fokuserar 
äldre förskolebarn som ofta har ett utvecklat verbalt språk. Forskningen 
visar hur den pedagogiska praktiken kan möjliggöra eller hindra barns för-
utsättningar att utveckla skriftspråkliga kompetenser. Studierna visar dess-
utom hur begränsningarna när det gäller utveckling av skriftspråklig kom-
petens är mindre styrda i förskolemiljöerna än i skolmiljöerna, och att bar-
nen ses som medskapare i literacypraktikerna de är deltagare i. Forskningen 
argumenterar för vikten av att utbildningskontexterna bygger en undervis-
ning som beaktar hela barnets utveckling och inte enbart några få väl defi-
nierade kompetenser som språklig medvetenhet och ordförståelse. Det finns 
några få studier inom svensk förskoleforskning som har yngre förskolebarns 
meningsskapande om läsande och skrivande i fokus (Björklund, 2008; Hvit 
Lindstrand, 2015). Elisabet Björklunds studie (2008) genomfördes innan 
digitala skärmar var en del av yngre barns läsande och skrivande. Att han-
tera läsande och skrivande på skärm är numer en del av yngre barns skrift-
språkande och det är av vikt att forskning också undersöker hur yngre barn 
hanterar läsande och skrivande med dessa. Hvit Lindstrands (2015) studie 
ligger relativt nära den här studien eftersom hon också använder sig av mul-
timodalitet och multimodalt perspektiv. Det som skiljer Hvit Lindstrands 
studie från den här är att hon inriktar sig på teckenskapande med materiella 
objekt samt intervjuar förskolepersonal. Den här studien har som tillägg till 
tidigare studier utvidgat förståelsen för hur yngre förskolebarn skapar me-
ning om läsande och skrivande. Resultatet i den här studien kompletterar 
med att synliggöra barns agerande i en utbildningsinriktad literacypraktik. 

Den här studiens specifika kunskapsbidrag är att synliggöra och precisera 
hur yngre barns olika meningsskapandemetoder formas i den utbildnings-
inriktning som förskolan innebär. De metoder som yngre barn använder för 
att skapa mening om läsande och skrivande innehåller deras strävan efter 
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att upptäcka gränser för vad som i förskolans utbildningskontext kan be-
traktas som meningsskapande om läsande och skrivande.  

I figur 2 visualiseras studiens resultat genom att meningsskapandemeto-
derna placerats i en cirkel med tre pusselbitar. Den största pusselbiten in-
rymmer barns meningsskapande om det läsande och skrivande som bekräf-
tar normen för meningsskapande om läsande och skrivande i en utbildnings-
kontext. De två mindre pusselbitarna visar metoder som bryter normen. 
Den mellanstora biten innehåller barns olika prövande av andra sätt att 
skapa mening om läsande och skrivande. Den lilla biten innehåller ifråga-
sättande metoder för att skapa mening om läsande och skrivande. Storleken 
på pusselbitarna visar hur frekvent barnen handlar inom de respektive me-
ningsskapandemetoderna. Figuren illustrerar spänningar mellan normer om 
meningsskapande om läsande och skrivande i en utbildningsinriktad lite-
racypraktik och barns konkreta görande av mening om läsande och skri-
vande. 

HANNA THURESSON Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i … 



164 

Figur 2 Yngre förskolebarns meningsskapande om läsande och skrivande i en utbild-
ningsinriktad literacypraktik  

Normbekräftande metoder för att skapa mening om läsande och skrivande 
Det som kännetecknar de normbekräftande meningsskapandemetoder som 
placerats i den stora pusselbiten är att deltagandet består av att göra som 
andra i sammanhanget och att ens handlingar därmed kan bli erkända som 
meningsskapande om läsande och skrivande. Den höga frekvensen av norm-
bekräftande handlingar betyder att meningsskapande om läsande och skri-
vande är en betydande kunskap och kompetens i förskolan. I barnens me-
ningsskapandemetoder finns en strävan efter att socialiseras in i normer för 
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meningsskapande i en skriftspråkande kultur. Normerna styr alla delar av 
meningsskapande om läsande och skrivande, alltså form, funktion och in-
nehåll styrs utifrån literacypraktikens överenskommelser. Även om barnen 
inte har ett väl utvecklat verbalt språk, så visar de med sina handlingar att 
de redan vet vilka kroppsliga rörelser, vilka material och på vilka platser i 
förskolan som läsande och skrivande förknippas med.   

Att skapa mening om läsande och skrivande i en skriftspråklig kultur är 
alltså inte bara att avkoda och teckna ner text. Det handlar även om att 
erövra ett förhållningssätt och rörelsemönster som en läsande och skrivande 
person, att bli ett subjekt i en läsande och skrivande kultur (Barton & Ha-
milton, 2000; Dyson, 2008; Ivanic, 2004; Street, 1995). Den utbildningsin-
riktade literacypraktik som finns i förskolan består av konventioner, pro-
cesser, maktordningar och kunskaper som är en del av en skriftspråklig kul-
tur. Förskolan som utbildningsplats innebär vissa rutiner, undervisningssi-
tuationer och olika former av deltagande i läsande och skrivande. Barnen 
reproducerar aktiviteter innehållande läsande och skrivande som gör att de 
kan skapa mening i olika situationer som är typiska för läsande och skri-
vande. Genom att ge ett innehåll en form i kommunikation med andra mö-
ter individen andra deltagares uttryck, som kan vara lika eller olika det egna 
uttrycket. Med det synsättet kan aldrig meningsskapande om läsande och 
skrivande förstås som enbart en individuell förmåga, utan är beroende av 
kommunikation med andra. Meningsskapandet är också hopflätat med 
komplexiteten av de oändliga möjligheter som finns i mötet mellan alla 
olika materiella och kroppsliga uttryck. 

En del av den utbildningsinriktade literacypraktiken för yngre barn är att 
kroppen ingår i läsandet och skrivandet. Kroppen används bland annat för 
att göra tecken och peka ut ett gemensamt fokus i läs- och skrivaktiviteter. 
Barnen använder de tecken som pedagogerna erbjuder men skapar också 
egna tecken med sin kropp. I literacypraktiken skapas alltså olika lokala 
tecken för specifika innehåll. Det innebär att de kroppsliga tecknen blir en 
del av den utbildningsinriktade literacypraktikens erkända läsande och skri-
vande. Tecknen består av varianter av etablerade ljud som representation 
för en specifik bild, eller gester där någon koppling till något erkänt inte är 
uppenbar eller kan spåras. Resultatet visar härmed att det i literacyprakti-
ken finns en tids- och rumsbundenhet i meningsskapande om läsande och 
skrivande. I de tecken som skapas finns värden, kunskaper och erfarenheter 
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hos just de här deltagarna i just den här literacypraktiken. Genom skapan-
det av tecken formas i literacypraktiken en brygga över till att förstå vad 
läsande och skrivande som funktioner handlar om. Den utbildningsinrik-
tade literacypraktiken innebär inte bara det som redan är erkänt som trad-
itionellt skriftspråkande, utan också att göra sitt meningsskapande om 
läsande och skrivande synligt för andra med hjälp av kroppen. Därmed vi-
sar studiens resultat att tidigt läsande och skrivande är komplext och hur 
läsande och skrivande är socialt format i en utbildningsinriktad literacy-
praktik.    

Det som också är synligt i den utbildningsinriktade literacypraktiken är 
att meningsskapandet inte enbart är socialt. Genom att placera de materiella 
aspekterna av läsande och skrivande i centrum för sitt meningsskapande 
undersöker barnen hur läsande och skrivande blir materiellt i literacyprak-
tiken. Det innebär att deltagarna måste förstå och acceptera hur menings-
skapande om läsande och skrivande kan ske med ett visst material och på 
en viss plats. Pahl & Rowsell (2011) och Rowsell & Pahl (2007) menar att 
läsande och skrivande finns i relationen till materiella objekt, och att han-
terandet av material för läsande och skrivande behövs för att förstå grunden 
till läsande och skrivande som funktioner i en kultur. Materialen och plat-
serna ramar in läsandet och skrivandet genom att orientera och knyta del-
tagarna till här-och-nu och därmed möjliggöra meningsskapande. En viktig 
aspekt i den utbildningsinriktade literacypraktiken är alltså att läsande och 
skrivande inte enbart är förankrad i en socialisationsprocess. Genom att se 
både socialisationen och materialiteten i läsande och skrivande som en hel-
het, blir det möjligt att sätta ord på pluralismen i den utbildningsinriktade 
literacypraktiken. Utbildningen som ramar in och formar praktiken bidrar 
till att materiella redskap skapar mening när de används på ett specifikt sätt. 
Lokalernas utformning och möblering bidrar därför till vilka platser som 
barnen kan använda för sitt meningsskapande om läsande och skrivande. 
Det betyder att en viktig kunskap för barn i en utbildningsinriktad literacy-
praktik är att läsande och skrivande hör ihop med visst material och vissa 
platser.  

De meningsskapandemetoderna som grupperats som normbekräftande 
visar att den utbildningsinriktade literacypraktiken innehåller flera 
aspekter, dels barnens meningsskapande av den omgivande kontextens 
skriftspråkande, pedagogernas arrangerande av miljö och undervisning, 
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dels barnens eget kroppsliga medskapande av och socialisering in i en ut-
bildningsinriktad literacypraktik. Något som är väl värt att lyfta fram är att 
barnen trots sin relativt korta tid i utbildning ändå visar med tydliga hand-
lingar att de redan har kunskap om vad läsande och skrivande är, vilket 
material som behövs och hur kroppen ska röras som läsare och skribent. 
Skriftspråkande är ett tydligt lärandeinnehåll även för förskolans yngsta 
barn. 

Normbrytande metoder för att skapa mening om läsande och skrivande 
I de två mindre pusselbitarna i figur 2 framträder de meningsskapandeme-
toderna som grupperats som normbrytande. Pusselbitarna innehåller bar-
nens prövande och ifrågasättande handlingar. Dessa har en mindre yta av 
pusslet för att de är mindre frekventa i barnens handlingar. I meningsskap-
andemetoderna är det som om barnen ställer frågan ’kan det här vara 
läsande och skrivande?’. I svaren från de andra deltagarna möter de andra, 
kanske annorlunda eller främmande, sätt att skapa mening om läsande och 
skrivande. I barns strävan att utröna gränserna till de normer som finns 
gällande meningsskapande om läsande och skrivande finns aspekter av att 
utforska andra sätt att skapa menig om läsande och skrivande. Dessa me-
toder är också en del av det som utgör den utbildningsinriktade literacy-
praktiken. Barnens handlingar visar på olika sätt att de är medvetna om när 
de avviker från normen. Det är ett barn med kunskap om normen som också 
kan bryta mot den. Barnen förhandlar alltså inte normerna om menings-
skapande om läsande och skrivande för att de inte behärskar dem, utan 
snarare det motsatta. 

I den utbildningsinriktade literacypraktiken uppfinner barn nya sätt att 
skapa mening om läsande och skrivande. Barnens meningsskapandemeto-
der visar att meningsskapande om läsande och skrivande också innehåller 
att föreställa sig, sätta samman, uppfinna och förändra. Här balanserar bar-
nen på gränserna till okända sätt att skapa mening om läsande och skri-
vande. I detta gränsland öppnar barnens meningsskapande för olikheter och 
en förståelse för att läsande och skrivande kan inkludera att utforska och 
överbrygga skillnader mellan olika material, kontexter och sammanhang. 
Barns arbete för att förstå hur världen fungerar möter i deras meningsskap-
andemetoder förskollärarens arrangerande av miljö och undervisning. Me-
ningsskapandet är inte något som görs i ett vacuum, utan i mötet med 
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andra/materialet/platsen knyts det kända och tidigare erfarenheter ihop med 
nya erfarenheter i en process där subjektskapande ingår (Bezemer & Kress, 
2016; Kress, 1997, 2010; Selander & Kress, 2010). 

I den minsta pusselbiten i figur 2 finns de meningsskapandemetoder där 
kampen och motsättningarna blir allra tydligast. De två meningsskapande-
metoderna innehåller tydligt ifrågasättande handlingar, där spänningar i 
meningsskapandet visar sig i barnens sampel och kommunikation. Konflik-
ter och motsättningar är alltså också nödvändiga för att synliggöra literacy-
praktikens norm för meningsskapande om läsande och skrivande. Det är i 
kontrasterna som olika normer om meningsskapande om läsande och skri-
vande bryts och avslöjas. I den utbildningsinriktade literacypraktiken är det 
viktigt att veta vad som angränsar och vad som inte kan erkännas som me-
ningsskapande om läsande och skrivande för att förstå den kanon av kun-
skaper och normer som läsande och skrivande rymmer. 

Med de meningsskapandemetoder som grupperats som normbrytande vi-
sar studien att skapandet av en literacypraktik inte enbart består av att följa 
mönster och normer. Resultaten synliggör även hur det går till när normer 
bryts och hur mönster för läsande och skrivande kan förändras. Barnens 
meningsskapandemetoder kan vara försök att nå de allra yttersta gränserna 
för vad som kan ses som läsande och skrivande i literacypraktiken. För att 
förstå vad läsande och skrivande är kanske barn även behöver förstå vad 
det inte är? Gert Biesta (2006) skriver att utbildningens uppgift inte är att 
närma sig språk som ett färdighetskomplex som eleverna ska erövra, utan 
som en mänsklig praktik att delta i och där de kan finna nya sätt att uttrycka 
sig. Alla lärare måste därför förhålla sig öppna menar Biesta, ”en öppenhet 
för nya och annorlunda sätt att vara mänsklig” (2006, s. 98). Den här stu-
diens resultat bidrar till att förskolans maktstrukturer synliggörs. Om vi är 
vana att tänka att människors meningsskapande om läsande och skrivande 
alltid sker i en bestämd riktning och alltid utvecklas från ingen kunskap till 
mer kunskap, framstår yngre barns kroppsliga och experimentella menings-
skapande bara som en övergångsperiod. Utifrån ett sådant perspektiv kan 
barns olika metoder för att skapa mening om läsande och skrivande knapp-
ast få status. Barns kompetenser blir då en position utan makt, eftersom 
meningsskapandet är osynligt för dem som har makten över undervisning 
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och miljö. Den här studien är därför ett bidrag till en vidgad syn på sub-
jektsblivandet i undervisningen om läsande och skrivande för yngre försko-
lebarn.   

Studiens resultat visar att barns meningsskapande i en utbildningsinrik-
tad literacypraktik är öppet och även ifrågasättande meningsskapande får 
vara en del i läsande och skrivande aktiviteter. Det innebär barnens skap-
ande av mening om de skriftspråkliga normerna gör det möjligt att tolka 
och producera en berättelse inte bara med text och skrift utan även som en 
estetisk upplevelse, som i exemplet där barn tillsammans dansar berättelsen 
om Elsa. Meningsskapandemetoderna är inte bara sätt att kritiskt granska 
läs- och skrivspråksnormerna i literacypraktiken utan har potential att om-
skapa literacypraktikens normer och mönster. Utforskandet och ifrågasät-
tandet är en motor i att omforma literacypraktikens läsande och skrivande, 
här hittar barn nya sätt att bli medskapare av läsande och skrivande i kul-
turen.   

Mot bakgrund till studiens resultat och ovanstående diskussion kommer 
jag nu beskriva de rekommendationer för förskollärare som jag ser som sär-
skilt angelägna.  

Didaktiska konsekvenser av studiens resultat 
Den kunskap som föreliggande studie har gett visar hur barns meningsskap-
ande om läsande och skrivande görs tillsammans och i den tids- och rums-
bundna kontext där deltagarna befinner sig. För att barn ska se sig själva 
som läsande och skrivande har det betydelse hur interaktion, material och 
plats formas för läsande och skrivande i den specifika literacypraktiken. Li-
teracypraktiker för yngre förskolebarn måste alltså vara tillåtande för att 
läsande och skrivande är både skapat och upplevt av barnen. Synliggöran-
det av barnens olika sätt att skapa mening om läsande och skrivande kan 
kanske leda till att förskollärare får syn på vad som dominerar skriftspråk-
ande på olika nivåer. Både att se vilka skriftspråkliga konventioner och va-
nor som är en del i utbildningsinriktningen och vilket läsande och skrivande 
som skapas i den specifika literacypraktiken. För förskolläraren innebär det 
att uppmuntra läsande och skrivande som en process, och inte som en pro-
dukt. Studien bidrar bland annat med exempel som förskollärare kan utgå 
från i undervisningen, för att upptäcka och sätta ord på hur just deras lite-
racypraktik skapas tillsammans med de yngre barnen.  
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Se barnens intresse för skriftspråk 
När det gäller tidigare forskning om yngre barns skrivande poängterar de 
flesta forskare behovet av att utvidga förståelsen av skriftspråk till att kom-
municera med andra med hjälp av tecken, bilder och berättelser (Bernstein, 
2017; Hvit Lindstrand, 2015; Kress, 1997; Magnusson & Pramling Samu-
elsson, 2019; Rowe, 2008, 2019). Det formella skrivandet med bokstäver 
innebär alltså endast en liten del i de yngsta barnens utforskande av skrift-
språket. De exempel och beskrivningar som studien bidrar med visar också 
att barns skrivande kan ses ur ett bredare perspektiv och mer som en pro-
cess. Kress (1997) och Kress & Cowan (2017) hävdar att poängen med skri-
vande är att skapa bestående tecken som andra kan tolka. Barn prövar och 
gestaltar olika idéer och berättelser genom gester och genom att använda 
objekt i sin kommunikation av ett innehåll till andra deltagare. Att använda 
och/eller sätta samman olika material tillsammans blir då en form av berät-
tande eller piktografiskt skrivande. För barnen i den här studien är de olika 
objekten symboler, precis som bokstäver har en symbolisk betydelse för 
skrivkunniga. Skrivande innebär alltså att se hur något kan representeras av 
något annat, som ett fysiskt uttryck med ett budskap. Det innebär att man 
måste se på vad som finns till hands och hur resurserna kan representera 
något, kanske samma som andra gånger eller något nytt. Det kan finnas en 
rad olika möjligheter att förmedla ett innehåll, och individen väljer det som 
för tillfället passar bäst.  

Den första rekommendationen som jag utifrån studiens resultat vill ge till 
verksamma förskollärare är att uppmärksamma barns mångsidiga intresse 
för skriftspråk. I en literacypraktik för yngre barn är text inte bara bokstä-
ver, det kan även vara handlingar och material som används för att kom-
municera ett innehåll. På det sättet blir skrivande ett agerande som inbegri-
per mer än märken på en yta. Skrivande behöver inte ses som kopplat till 
bokstäver och andra symboler utan måste kunna ses utifrån den kontext 
där det uppkommit, alltså olika sorters skrivande finns i olika sorters kon-
texter. För de yngre barnen kan skrivande vara en flerdimensionell berät-
telse inte bara tvådimensionell med papper och penna eller text på en skärm. 
Med en vidgad förståelse och beskrivning av vad skriftspråk kan vara skulle 
det vara möjligt för pedagoger att se och att koppla ihop fler aktiviteter som 
barnen deltar i med ett intresse för skriftspråk. I studiens exempel erbjuder 
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pedagogerna barnen att göra tecken för ord och bilder i och med de stöd-
tecken som förekommer. Barnen har även viss tillgång till sagobilder och 
sagofigurer och med hjälp av dessa skapar barnen egna berättelser. Det finns 
alltså en god grund för att barns gestaltande av en berättelse med bilder, 
figurer eller sin egen kropp i till exempel dans eller andra gestaltningar kan 
sammankopplas med tidigt skrivande. Sara Hvit Lindstrand & Polly Björk-
Willén (2016) har undersökt hur pedagoger talar om vad skrivande kan 
vara för yngre barn. Forskarna identifierar att pedagogerna har svårt att 
sätta ord på hur de arbetar med yngre barns skrivande och argumenterar 
vidare för behovet av ett yrkesspråk för dessa processer. De meningsskap-
andemetoder som är en viktig del av den här studiens resultat visar hur 
barns gestaltande kan ses som tidigt skrivande. Barns metoder att skapa 
mening om läsande och skrivande kan användas som grund för att se pro-
cesserna och produkterna i förskolan. Studien identifierar hur barns gester 
och formande av tecken, lek med figurer/bilder eller rörelser i specifika 
mönster mycket väl kan sammankopplas med meningsskapande om skri-
vande. Alla aktiviteter har spår av att göra meningsskapande fysiskt synlig 
för andra på ett strukturerat sätt. För förskollärare som arbetar med yngre 
barn är synliggörandet av detta ett första steg i att utveckla ett läs- och 
skrivdidaktiskt yrkesspråk. 

Låt högläsning vara multimodal 
Tidigare forskning visar att grunderna för förståelse för och förhållningssätt 
till text och läsning grundläggs i förskolan (Björklund, 2008; Liberg, 2007; 
Fast, 2007; Wedin, 2010, Whitehurst & Lonigan, 1998). Forskningen po-
ängterar även vikten av att förskollärarna med sina ämneskunskaper som 
grund skapar en miljö runt barnen som är rik på texter, läsning och andra 
skriftspråkliga uttryck och verktyg (Fast, 2007; Hofslundsengen, Magnus-
son, Svensson, Jusslin, Mellgren, Hagtvet & Heilä-Ylikallio, 2020; Norling, 
2015; Piasta, Park, Farley, Justice & O’Connell, 2020; Worthington & van 
Oers, 2017). Sedan 2019 pekas i förskolans läroplan, Lpfö-2018, för första 
gången explicit på högläsning och boksamtal i samband med språkutveckl-
ing: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar 
att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om lit-
teratur och andra texter” (Skolverket, 2018 s. 8). Läroplanen lyfter alltså 
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fram språkutveckling som incitamentet för metoden högläsning och bok-
samtal. Detta görs på goda grunder då tidigare forskning visar vikten av att 
högläsning är en språkstärkande aktivitet om den utförs med hög kvalitet 
där barn får skapa en dialog tillsammans med andra exempelvis gällande 
innehållet (Hindman, Connor, Jewkes & Morrison, 2008; Jönsson, 2007; 
Slettner & Gjems, 2016). Forskare poängterar även att högläsningen måste 
ske aktivt, inte som passiv läsvila och ge barnen insikter om att läsning är 
en viktig aktivitet. Det handlar alltså inte om att använda högläsning för att 
barn ska lugna ner sig utan om ett aktivt arbete med att främja språk, läs- 
och skriftspråk. Högläsning bör alltså fylla många andra ändamål; som stöd 
för språkutveckling, för att förstå läsning som funktion och som grund för 
gemensamma upplevelser (Damber, 2015, Jönsson, 2007). Den specifika 
metoden i läroplanen formuleras dock med orden ”lyssna” och ”samtala” 
och riktas alltså främst mot ett talat språk (Skolverket, 2018 s. 8). Frågan 
är då om högläsning reduceras till en metod för att urskilja främst verbal-
språkliga aspekter av texten? I så fall handlar det om textens formella egen-
skaper och inte om utforskande meningsskapande eller teckenskapande di-
aloger. Verbal- och skriftspråksförmågor intar då en framträdande roll och 
sociala och kroppsliga perspektiv på läsande och skrivande får stå tillbaka. 
Formuleringen leder tankarna till en autonom och individuell syn på läsande 
och skrivande.  I den autonoma synen på skriftspråkskompetens ingår en 
uppsättning väl definierade kognitiva, språkliga och perceptuella färdig-
heter. Dessa färdigheter är kompetenser som bygger upp den skriftspråkliga 
förmågan och är till stor del oberoende av det sammanhang där den utveck-
las (Street, 1995, 2003). Risken finns att högläsning ses som en metod för 
färdighetsträning och kunskapsinhämtning, och inte som en förståelse av 
läsande och skrivande som en grund för mänsklig gemenskap.  

Bill Green (1988) hävdar att språkligt lärande innebär att socialiseras in 
i den dominerande kulturen. Läsande och skrivande i utbildningskontexter 
medför alltså alltid ett medel för kontroll och styrning. Därför behöver lä-
rande om läsande och skrivande i skolan tillföras en kritisk dimension, så 
att det blir möjligt för individen att skapa en egen läsande och skrivande 
identitet. Den här studiens resultat identifierar att barnen använder en bredd 
av olika metoder för att skapa mening om läsande och skrivande. I barnens 
meningsskapande om läsande och skrivande ingår kroppsliga aspekter som 
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gester och rörelse av kroppsdelar som en del. Barnens normbrytande me-
ningsskapandemetoder kan vara en väg till att veckla ut ett kritiskt förhåll-
ningssätt till läsande och skrivande. Det Green menar att språkligt lärande 
i skolan måste innehålla, finns redan som en utgångspunkt i yngre barns 
meningsskapande om läsande och skrivande i literacypraktiken.  

Det nya uppdraget om högläsning kommer i en tidsperiod där förskole-
barns utveckling i svenska språket står i fokus (exempelvis Utredningen om 
fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska, 2020). Beskriv-
ningarna i läroplanen kan leda till en sammankoppling mellan högläsning 
och språkutveckling i svenska. Att endast lyssna till och samtala om texten 
är ett alltför smalt perspektiv på meningsskapande om språk, läsande och 
skrivande. Högläsning som metod kan innebära att barnet betraktas som 
passiv i sitt språktillägnande och ska fyllas med ord som senare ska använ-
das för att samtala om litteratur. Vad innebär denna metod då barnen inte 
verbalt kan samtala om litteraturens innehåll? Varken multimodal eller 
icke-verbal kommunikation synliggörs i relation till vare sig språkutveckling 
i svenska eller högläsning. Kanske är det så att den tas för given och är 
självklar? Visserligen finns intentionen att barnen ska utveckla sitt samspel 
och sin kommunikation med andra. Men det framgår inte specifikt att 
språkutveckling och högläsning skulle kunna omfatta exempelvis gester el-
ler rörelser. Rörelser beskrivs inte alls i samband med språkligt lärande utan 
beskrivs som en estetisk uttrycksform eller tillsammans med hälsa och väl-
befinnande. Den här studiens resultat visar tydligt att rörelser ingår i hur de 
yngre barnen skapar mening om läsande och skrivande. Det finns en risk 
att formuleringarna i läroplanen osynliggör yngre barns sätt att skapa me-
ning om läsande och skrivande. De sätt som de yngre barnen skapar mening 
är mer prövande, multimodala och icke-verbala än vad läroplansbeskriv-
ningarna av metoden gällande högläsning speglar.  

Den andra rekommendationen som jag utifrån studiens resultat vill ge till 
verksamma förskollärare är således att se högläsning som multimodal. I stu-
dien finns flera exempel på att den utbildningsinriktade literacypraktiken 
till viss del redan innehåller multimodalt läsande och skrivande. Barnen har 
vid vissa tillfällen tillgång till sagopåsar/sagolådor som bidrar till ett skap-
ande av berättelser som kan sammankopplas med läsande och skrivande. 
Kanske kan tillgången till andra uttryckssätt för barnen vara tydligare ge-
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nom att förskollärare även uppmuntrar multimodala tolkningar av berät-
telser? Vad skulle hända om barnens egna berättelser tecknades ned och 
blev alternativa berättelser? Vad skulle hända om förskollärarna namngav 
aktiviteterna som skrivande eller högläsning? I barnens meningsskapande-
metoder finns även att de skapar tecken för specifika bilder eller visst inne-
håll. Dessa tecken kanske skulle kunna användas även av förskollärarna? 
Kan detta förekomma på mer regelbunden basis? Om ett mer öppet förhåll-
ningssätt till formuleringen om högläsning används av förskollärare kan 
högläsning också sträva efter att främja en förmåga att ifrågasätta det ver-
bala språkets makt för meningsskapande om läsande och skrivande. Genom 
att förskollärare värdesätter utformandet av läsande och skrivande med 
flera resurser kan meningsskapandet sättas i centrum för att utveckla 
läsande och skrivande, istället för att endast utgå från det verbala språket. 
Det medför att förskollärare kan erbjuda barnen förmågan att se språk, 
läsande och skrivande som en process i ständig förändring. Utifrån den här 
studiens resultat gällande att barn i sitt meningsskapande av läsande och 
skrivande också utvidgar literacypraktikerna är det av vikt att vidare forsk-
ning och verksamma förskollärare belyser och diskuterar hur förskolans 
uppdrag gällande högläsning för de yngsta förskolebarnen utförs.  

Avslutning och framåtblick 
När jag nu ska sätta punkt för den här avhandlingen slås jag av att barn 
agerar med ett stort intresse för att skapa mening om sin omgivning. I deras 
agerande finns en pluralitet av sätt att kommunicera den mening som för 
tillfället intresserar dem. Även de yngsta barnen i förskolan intresserar sig 
för den skriftspråkliga kulturen runt omkring dem och mer specifikt i för-
skolans literacypraktik, men det är inte deras enda intresse. Att skapa me-
ning om läsande och skrivande har ingen framskjuten placering utan verkar 
vara lika viktigt som allt annat runt dem. Studien sätter ljuset på hur barn 
anpassar sig till den norm som erkänner läsande och skrivande om något 
specifikt. Om yngre barns literacypraktik i förskolan formas så att estetiska 
och kroppsliga sätt att skapa mening om läsande och skrivande görs ovik-
tiga, då är det detta som barnen kommer att förhålla sig till. Men om lite-
racypraktiken kan formas mer pluralistiskt så att flera sätt för meningsskap-
ande bjuds in och möjliggörs, kan det innebära att barn får fler redskap att 
skapa mening om språk, läsande och skrivande. I förlängningen skulle det 
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innebära att läsande och skrivande kan förändras för att lösa framtidens 
problem i en föränderlig och komplex värld. 

I avhandlingen framträder flera frågor som genom nya studier kan bidra 
till kunskapen om yngre barns meningsskapande och deras möte med för-
skolan och dess undervisning. Den tydligaste frågan gäller att pedagogisk 
och didaktisk forskning måste belysa de icke-verbala och kroppsliga nyan-
ser som yngre förskolebarn använder i sitt meningsskapande. Mer forskning 
behövs alltså gällande hur icke-verbala, sociala och kulturella dimensioner 
samverkar och kan bidra till lärande för yngre förskolebarn. Vikten av den 
multimodala kommunikationen riskerar utan belysning av vidare forskning 
att tas förgiven eller osynliggöras. Få studier analyserar den mångfacette-
rade och multimodala praktik som utgör mötet mellan kultur, förskollärare, 
miljö och yngre barn. Då riskerar stora och betydelsefulla delar av utbild-
ningen för yngre barn att förbli dolda och outforskade. 
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9. Summary
Our language and literacy allow us to share our experiences and pass 
them on to new generations. We cannot fully participate in different con-
texts without understanding how to use our language and act within those 
different contexts. Literacy is woven into many daily activities in educa-
tional contexts. The thesis examines the ways in which the youngest (one- 
to three-year-old) children make meaning about literacy in early childhood 
education. In preschool, children participate in a group with children of the 
same age, and together they create and share different knowledge and ex-
periences. Preschool is the �rst formal educational setting that children at-
tend, and preschool teachers' actions, teaching, and choice of materials and 
places for reading and writing activities affect children’s literacy meaning 
making processes. This study departs from the intersection between literacy 
in educational settings and children’s meaning making processes. The re-
search focuses on preschool as a speci�c educational as well as cultural con-
text and on children’s interaction with their peers and the tools for literacy. 
The research seeks to contribute to the understanding of children’s meaning 
making during the process of being socialized into a practice for which lit-
eracy is a fundamental element in enabling participation. This process is the 
background for the study’s aim and question.   

The aim of the study is to contribute to our knowledge of preschool as 
an educational as well as cultural practice for young children by studying 
children’s meaning making of literacy. The research question is: 

• How do children make meaning of the process of becoming literate
by using different social, material, and bodily resources in literacy
events?

The analysis of previous research provides answers to questions regard-
ing literacy meaning making at three different levels. Research that exam-
ines literacy as linked to power, place, and subject formation takes cultural 
norms and social context as an important starting point. In that research, 
literacy is explored at a macro level. Literacy can also be examined at a 
micro level, for example, as in the domain of emergent literacy. These stud-
ies examine children’s individual literacy meaning making. Research at the 
meso level provides insights into how different practices are created and re-
created by the participants, how different practices can be understood, and 
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how they affect and are influenced by each other. None of these levels can 
thus be used alone to understand such complex abilities as literacy meaning 
making. The examination of previous research shows that there is a gap in 
our understanding of literacy in relation to the youngest children in early 
childhood education. 

The theoretical framework for this study is based on a social approach 
to literacy, drawing from Multimodality and New Literacy Studies. Multi-
modality presumes that communication always draw on a multiplicity of 
modes, all of which contribute to meaning. This approach focuses on ana-
lyzing and describing the full repertoire of meaning-making resources that 
people use. Multimodality assumes that signs and tools are socially shaped 
over time to become meaning making resources that articulate the meanings 
demanded by the needs of different communities. People orchestrate mean-
ing through their selection and formation of modes. Therefore all commu-
nicative actions are shaped by the norms and rules that operate in the envi-
ronment of sign making, and are influenced by the motivations and interests 
of people in a specific social context (Bezemer & Kress, 2016; Kress, 1997 
& 2010). Theoretical standpoints in New Literacy Studies influenced by 
sociocultural perspectives recognize the diversity of situated literacies and 
underline the relationships between literacy, power, and identity. Literacy 
is a social and cultural achievement—it is about ways of participating in 
social and cultural groups. Central to this perspective is the notion of liter-
acy as practice, an emphasis that sees literacy as more than a set of skills, 
and instead explores what people ‘do’ with literacy. Readers and writers are 
engaged in practices in which different aspects of reading and writing come 
into play (Barton & Hamilton 2000; New London Group, 1996; Rowsell 
& Pahl, 2007, 2015; Street, 1995, 2003). 

The study takes a qualitative approach and seeks to contribute to the 
understanding of human actions in social contexts. Observations of literacy 
events were documented by camera and fieldnotes. These observations took 
place in four different preschool settings, focused specifically on one- to 
three-year-old children and their teachers.  The observations took place over 
a two-month period in 2011 and a three-month period in 2018. In order to 
systematically examine children’s meaning making in literacy events, the 
observations were focused on how children participated and interacted with 
all kinds of literacy material, such as reading storybooks, discussing images, 
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telling and retelling narratives, writing on paper, and interacting with digital 
screens. The research material was analyzed in gradually condensing steps, 
concentrating on children’s actions.  

The results of the study show eight different meaning making methods in 
children’s use of different social, material, and bodily resources. Three 
meaning making methods were identified in children’s use of social re-
sources: first, children act affirmatively to the culture of recognition of lit-
eracy and socialize themselves into literacy practices; second, children nego-
tiate the culture of recognition and explore different ways to enact literacy 
practices; third, children question and argue with other participants about 
different ways to understand literacy.  

Children’s handling of material resources reveals three meaning making 
methods: first, children accept the materials and places used in literacy prac-
tices. Children adjust their handling of materials for reading and writing so 
that their actions are accepted by the other participants; second, children 
discover whether other uses of materials and different places are acceptable 
as literacy meaning making by other participants; third, children challenge 
the use of places for literacy in their literacy practices. 

 The use of children’s bodily resources in literacy events entails two 
meaning making methods: first, children use conventional body language in 
literacy activities and make signs and handle materials and places for liter-
acy in ways that conform to cultural norms ; second, children use embodied 
ways of literacy meaning making.  

Two conclusions can be drawn from the identification of these different 
meaning making methods. First, children in educational settings use a rep-
ertoire of communicative practices but not necessarily in linguistic form. 
The norms of making meaning in the literacy practices clearly shape the 
children’s meaning making. Despite children’s relatively modest experiences 
of literacy in educational settings they already understand how, where, and 
with what material literacy is enacted. An important finding, therefore, is 
that literacy in educational settings is not only a matter of mastering a skill, 
but also of learning how to handle objects in different places and move your 
body in the setting. This conclusion corresponds with other studies in early 
childhood literacy research.  

The second conclusion is that children’s literacy meaning making also 
entails breaking the cultural norms of literacy practices. Children challenge 
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and question the literacy habits involved in educational literacy practices. 
To understand what literacy entails, then, it is perhaps necessary to under-
stand what literacy does not entail. This study shows how children use what 
is considered ‘not-literacy’ to understand literacy in their literacy practices. 

The study offers two recommendations to preschool teachers. First, the 
study provides empirical examples of how children understand the process 
of writing, not only as markings on a surface, but also as a multimodal and 
aesthetic form of narrative expression. With an elaborated view of what 
writing as a skill is, a greater variety of teaching activities can be intertwined 
with children’s making meaning of writing. Second, children’s argumenta-
tive, non-verbal, and embodied meaning making methods suggest that pre-
school teachers can use a variety of multimodal teaching activities to sup-
port literacy processes.  

The thesis concludes with the suggestion that further research is needed 
on the interactive dimensions of children’s non-verbal, social, and cultural 
meaning making and how it can contribute to young children’s literacy 
learning and teaching in early childhood education. 
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BILAGA 1

Till pedagoger på X förskola, avdelning X 
Information till forskningspersonerna 
Jag vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här 
dokumentet får du information om projektet och om vad det inne-
bär att delta. 
Information om projektet Barn som kreatörer av läs- och 
skrivaktiviteter i förskolan 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Den här studien handlar om de allra yngsta barnens (1–3 år) tidiga 
läs- och skrivlärande i förskolan. I nuläget saknas i stort sett forsk-
ning om de yngsta barnens utforskande av läs- och skrivlärande i 
förskolepraktiken, och syftet med studien är att ge oss mer kun-
skap om hur små barn möter läsande och skrivande. Jag intresserar 
mig särskilt för kommunikation i aktiviteter i förskolan där läsande 
och skrivande kan tänkas äga rum, exempelvis situationer där bar-
nen själva eller tillsammans med pedagoger läser böcker, berättar 
sagor med hjälp av bilder, leker med pennor och papper eller han-
terar ipads. Jag vill också undersöka hur läs- och skriverfarenheter 
i denna tidiga ålder hör samman med olika fysiska material.  

Hur går studien till? 
Under ett antal dagar utspridda under ungefär fyra veckor följer 
jag verksamheten och dokumenterar aktiviteter som handlar om 
läsande och skrivande med hjälp av anteckningar och videoka-
mera.

Möjliga följder och risker med att delta i studien 
De observationer som jag gör kommer vid vissa tillfällen att regi-
streras med en videokamera. Att bli filmad kan kanske upplevas 
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som obehagligt eller integritetskränkande. Om du upplever obehag 
antingen i situationen eller efteråt går det bra att säga till mig så 
avbryter jag alternativt raderar observationen. 

Vad händer med mina uppgifter?   
De observationer jag samlar in kommer att hanteras på ett sådant 
sätt så att ingen obehörig kommer att få ta del av dem. Materialet 
som samlas in kommer att förvaras inlåst på Örebro universitet när 
det inte används. Observationerna kommer inte att användas för 
andra sammanhang än forskning. Alla namn på barn, personal och 
förskola kommer att ändras när jag skriver eller berättar om stu-
dien. Örebro universitet är forskningshuvudman och personupp-
giftsansvarig. Observationerna kommer att bevaras i 10 år från det 
att forskningsprojektet har avslutats för att sedan gallras. Enligt 
Dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga 
uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rät-
tade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-
vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet 
att ge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till data-
skyddsombudet på Örebro universitet är dataskyddsom-
bud@oru.se.  

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att av-
bryta ditt deltagande utan att uppge varför. Om du vill avbryta 
kontaktar du huvudansvarigforskare eller mig. Kontaktuppgifter 
finns nedan. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
Studien rapporteras i en doktorsavhandling som beräknas vara klar 
vårterminen 2021  
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Om du har frågor eller önskar mer information går det bra att kon-
takta mig. 
Vänliga hälsningar 
Hanna Thuresson 

Kontaktuppgifter till huvudansvarig forskare: 
Ann Quennerstedt ann.quennerstedt@oru.se  
Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro  
Telefon: 019-30 36 56  

Kontaktuppgifter till genomförande forskare 
Hanna Thuresson hanna.thuresson@oru.se 
Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro 
Telefon: 019-30 13 04 
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BILAGA 2 

Till vårdnadshavare 
Information till forskningspersonerna 
Jag vill fråga dig om ditt barn får delta i ett forskningsprojekt. I det 
här dokumentet får du information om projektet och om vad det in-
nebär för ditt barn att delta.  
Information om projektet Barn som kreatörer av läs- och 
skrivaktiviteter i förskolan  
Vad är det för projekt och varför vill ni att mitt barn ska 
delta? 
Den här studien handlar om barns allra första möten med texter 
och bilder i förskolan. Jag är särskilt intresserad av de aktiviteter 
där det kan tänkas att ett tidigt läs- och skrivlärande sker. Ett ex-
empel där små barn läser är när de känner igen olika symboler, ex-
empelvis IKEA- och McDonaldssymbolen eller första bokstaven i 
sitt namn, och knyter dessa till vissa betydelser.  
Här på förskolan är barnen med i många olika aktiviteter med 
material där bokstäver och symboler finns. Tillsammans med sina 
pedagoger läser barnen böcker, de leker att de skriver och de han-
terar ipads. Jag vill undersöka hur barns samspel och kommunikat-
ion ser ut i sådana aktiviteter.  
Hur går studien till? 
Under ett antal dagar utspridda under ungefär fyra veckor följer 
jag verksamheten och dokumenterar aktiviteter som handlar om 
läsande och skrivande med hjälp av anteckningar och videoka-
mera.  
Möjliga följder och risker med att delta i studien 
De observationer som jag gör kommer vid vissa tillfällen att regi-
streras med en videokamera. Många barn är idag bekanta med 
filmkameror, och kanske också vana vid att både bli filmade och 
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att filma själva. Mitt filmande kan ändå möjligen upplevas som 
obehagligt av barnen. Vid varje observation kommer jag vara ob-
servant på om ditt barn verkar uppleva obehag, och då genast sluta 
filma. Jag har lång erfarenhet av att arbeta som förskollärare och 
kommer att använda den erfarenheten för att upptäcka om barnen 
inte vill vara med. Min förhoppning är att barnen tycker det är ro-
ligt att ha en extra vuxen på avdelningen som uppmärksammar och 
intresserar sig för deras aktiviteter med läsning, skrivning och digi-
tala redskap.   
Vad händer med mina uppgifter? 
De observationer jag samlar in kommer att hanteras på ett sådant 
sätt så att ingen obehörig kommer att få ta del av dem. Materialet 
som samlas in kommer att förvaras inlåst på Örebro universitet när 
det inte används. Observationerna kommer inte att användas för 
andra sammanhang än forskning. Alla namn på barn, personal och 
förskola kommer att ändras när jag skriver eller berättar om stu-
dien. Örebro universitet är forskningshuvudman och personupp-
giftsansvarig. Observationerna kommer att bevaras i 10 år från det 
att forskningsprojektet har avslutats för att sedan gallras. Enligt 
Dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga 
uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rät-
tade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-
vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet 
att ge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till data-
skyddsombudet på Örebro universitet är dataskyddsom-
bud@oru.se.  
Deltagandet är frivilligt 
Ditt barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att 
avbryta ditt barns deltagande utan att uppge varför. Om du vill av-
bryta kontaktar du huvudansvarigforskare eller mig. Kontaktupp-
gifter finns nedan. 
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Min studie ska rapporteras i en doktorsavhandling som beräknas 
vara klar vårterminen 2021.  

Om du har frågor eller önskar mer information går det bra att kon-
takta mig. 
Vänliga hälsningar 
Hanna Thuresson 

Kontaktuppgifter till huvudansvarig forskare: 
Ann Quennerstedt ann.quennerstedt@oru.se  
Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro  
Telefon: 019-30 36 56  

Kontaktuppgifter till genomförande forskare 
Hanna Thuresson hanna.thuresson@oru.se 
Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro 
Telefon: 019-30 13 04 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
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