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Förord 
 

                              
 
Denna uppsats är finansierad inom ramen för Forskarskolan för förskollärare: 

Barndom, lärande och ämnesdidaktik, Vetenskapsrådet, diarienummer 729-

2010-200. 
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är genom skapandet man kommer till insikt, inte tvärtom.  Alla val jag gjort på 

vägen till färdig uppsats har varit ett sökande efter och skapande av mening. 

Gestaltningsprocesserna har varit mödosamma prövande uttryck där oftast bara 

små nyanser har skapat nya sammanhang och innebörder. Under vägen till en 

färdig text har det varit först när jag skrivit klart, som jag sett vad jag skrivit. En 

skapande process är alltså inte samma slags process som att ta sig fram till ett 

färdigt mål, det är i görandet jag fått syn på var någonstans jag varit på väg. Alla 

ord och meningar får med reflektionens hjälp innebörd i sammanhanget. Tack 

till alla som gjorde mitt skapande av denna uppsats möjligt!  
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genomföra detta projekt. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

 

Per, som är ett år och tre månader gammal, sitter på golvet och 

bläddrar i en pekbok. Jag, som observerar aktiviteter runt bilder på 

den förskoleavdelning där Per vistas, sitter bredvid och tittar också 

i boken. Han vänder sig mot mig och pekar på en bild som 

föreställer kakor. ”Mmm” låter han, bläddrar vidare och en katt 

blir synlig. ”Mjau”, säger han då och pekar på katten. På nästa 

uppslag finns en tandborste. Per stoppar fingret i munnen, biter 

runt det med synliga tänder och pekar på tandborsten. Han riktar 

sedan åter blicken mot mig, som för att se om jag förstår hans 

gest. På nästa uppslag finns en spargris. Per pekar på den, biter 

åter på fingret, tittar på mig och skrattar. Jag skrattar också och 

förstår att Per skojar med mig. Han bläddrar då snabbt tillbaka till 

tandborsten, pekar på den och säger ”Däh!”. 

 

Denna observation som nedtecknades under materialinsamlingen på en 

förskoleavdelning hösten 2011, utgör en bra ingång till den studie av yngre 

barns kommunikation om bilder som jag redogör för i denna uppsats. Med en 

mångårig erfarenhet av att arbeta som förskollärare hos de yngsta barnen ser jag 

Pers och mitt samspråk i den beskrivna situationen som ganska typisk för hur 

barn och pedagoger använder bilderna i pekböcker. Per använder inte så många 

ord, men det är ändå tydligt att han deltar i en meningsfull konversation 

tillsammans med mig genom att använda bilderna, gester, pekande, blickar och 

verbala yttranden. Med andra ord: han använder kroppen i sin kommunikation.  

 

I uppsatsen kommer jag att beskriva hur Per och andra barn använde kroppen i 

meningsskapandet om bilder i olika sammanhang och medium. Handlingarna 

som Per utför i situationen ovan, tydliggör hur yngre förskolebarn genom att 

kombinera gester, ljud, mimik, ögonrörelser, symboler och möjligheter till 

meningsskapande som ett visst medium och sammanhang erbjuder, kan 

konversera, skämta och berätta om bilder även om de inte kan använda ord för 

att kommunicera vad bilderna föreställer. Kommunikationen om bilderna i 

boken är både en rolig lek och en meningsskapande process, där Pers förståelse 

av omgivningen och bilderna prövas och gestaltas. Trots att han inte uttrycker 

sig verbalt, kan man genom att betrakta de handlingar han utför bli varse hans 
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kunnande och hans utforskande av bilderna och kommunikationen. Pers 

kommunikation om bilderna, hans skapande och prövande av sambandet 

mellan bilderna kan, som jag kommer att ta upp i uppsatsen, betraktas som ett 

läs- och skrivlärande – vilket jag fortsättningsvis kommer att benämna som 

literacy.  

 

Situationen visar också hur pekboken och ett klassiskt pekboksinnehåll – bilder 

på djur och vardagliga föremål – blivit en del av Pers erfarenhet av förskolans 

aktiviteter. Som framgår av hans kommunikation har Per tidigare erfarenheter 

av att läsa en pekbok, där varje bild får ett ord eller ett ljud kopplat till sig. Men 

hur låter en tandborste? Kan en tandborste gestaltas och benämnas utan ord? 

Om meningsskapandet i aktiviteten lyfts fram och placeras i förgrunden, blir 

det synligt hur gesten för tandborste gör att Per i detta 

kommunikationssammanhang blir konstruktör av kunskap. För trots att inte 

tandborsten får ett verbalt ljud eller ord, visar Per med sina gester att han valt ut 

information där detaljer som hans kroppsrörelser och blickar kan ses som 

ledtrådar till vad han uppmärksammar och lägger vikt vid i boken. Mitt samtal 

med Per ger därmed också en inblick i det meningsskapande som äger rum när 

ord, bilder och gester vävs samman.  

 

Liksom Pers användning av kroppen, kan också de bilder som vi kommunicerar 

om ses som delaktiga i Pers meningsskapande i den beskrivna situationen. 

Exemplet väcker därmed inte enbart frågor om hur förskolans yngre barn 

kommunicerar och skapar mening om bilder i böcker, utan också frågor om 

vilka bildmotiv som idag finns och görs tillgängliga för Per och de yngsta 

barnen på förskolan? Har bildmotiven någon betydelse för hur barnen 

kommunicerar? I pekboken som Per och jag använder finns bilder på vardagliga 

föremål, till exempel en kaka, en tandborste och på djur. Vilka bilder är det som 

de yngsta barnen möter i förskolan och vad säger dessa bilder om förskolans 

och vårt samhälles syn på barn? 

 

Pek- och bilderböcker är liksom flanellografen1 vanliga medier i förskolans 

verksamhet för stimulering och träning av barns verbala språkförmåga och 

språkliga förståelse (Arfwedsson, 2006). De senaste decennierna har dessa två 

medier också fått sällskap av nya bildmedier. Skärmbaserade visuella tekniker är 

idag ett bildmedium som även de yngsta barnen använder och hanterar på 

                                                 
1
 Flanellograf är en tavla med luddig yta där bilder med luddig baksida kan sättas fast. Används till 

exempel för att illustrera en saga, samtidigt som den berättas. Härefter benämns flanellograf för 
flanotavla. 
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förskolan (Klerfelt, 2007; Stenliden, under utgivning). I mobiltelefoner, dataspel 

och på internet används ofta bilder som genvägar till information, där bilder 

utgör symboler och kommunicerar kunskaper och upplysningar. De nya 

teknologierna skapar och erbjuder andra möjligheter än pekboken. De 

skärmbaserade och digitala medierna som barn idag använder i hemmet och på 

förskolan erbjuder också ofta en interaktion med bilden. Bilden är inte längre 

bara tvådimensionell, utan kan förändras med hjälp av olika handlingar vid 

skärmen. Att kommunicera om bilder blir därför mer komplext idag än tidigare. 

Detta gör det också intressant att förutom barns kommunikation om bilder och 

vilka bilder som meningskapandet sker runt, att också undersöka hur mediet där 

bilden finns och ges mening formar Pers och andra yngre förskolebarns 

kommunikation och meningsskapande om bilder.  

 

I läroplanen för förskolan beskrivs de kommunikativa och språkliga förmågor 

som barnen ska utveckla (Skolverket, 2010). Dels handlar dessa mål om att barn 

i förskolan ska utveckla en förmåga att kunna kommunicera, reflektera, 

argumentera och söka ny kunskap, dels om att barn ska ”utveckla ett intresse 

för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa förmåga” 

(Skolverket, 2010 s. 10). Samtidigt trycks det också på att barnen ska få 

kommunicera och skapa mening genom olika uttrycksformer till exempel 

genom rörelse, dans, drama eller musik samt att barns intresse för olika 

informationstekniker ska tas tillvara (ibid, s. 7). Vid revideringen av läroplanen 

den 1 juli 2010, tillkom ett mål. I detta mål betonas att förskolan ska sträva efter 

att varje barn: 

   

[U]tvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (ibid, s.10).  

 

Läroplanen styr förskolans verksamhet genom att den anger verksamhetens 

innehållsmässiga fokus. Det finns alltså idag ett uppdrag för pedagogerna i 

förskolan att ge barn stöd och möjligheter att träna och utveckla sin förmåga att 

förstå bilders budskap och användningsområden.  

 

Mot bakgrund av den reviderade läroplanen behövs därmed mer kunskap om 

hur de yngsta barnen på förskolan i olika sammanhang kommunicerar om 

bilder. Mer kunskap behövs även om hur barns meningsskapande om bilder 

formas och påverkas av de olika bildmedium som de erbjuds på förskolan. Hur 

kan förskolan främja barns förmåga att skapa mening om och kommunicera 
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med hjälp av bilder, men även bidra till att uppfinna nya sätt att kommunicera 

insikter? Denna uppsats är ett bidrag till denna kunskapsutveckling. 

 

De studier som hittills har gjorts om förskolebarns skriv- och läslärande, har i 

stor utsträckning fokuserat på verbal och textbaserad språkstimulans (t.ex. 

Arnqvist, 1993; Gustafsson & Mellgren, 2005; Liberg, 2006). Ytterst begränsad 

forskning har behandlat bilder, små barn och pedagogiska sammanhang. I 

tidigare studier har det lyfts fram att en stor del av det tidiga språkliga lärandet 

sker i kommunikationer om bilder när barn tillsammans med närstående, 

pedagoger och kamrater kommunicerar med verbala och icke-verbala resurser 

(Björklund, 2008; Lancaster, 2001). Den forskning som har utförts på 

förskolans småbarnsavdelningar visar, precis som min beskrivning av Pers och 

min kommunikation runt pekbokens bilder ovan, att det är viktigt att 

uppmärksamma yngre barns icke-verbala kommunikation för att förstå de yngre 

förskolebarnens samspel och meningsskapande (Johansson, 1999; Lökken, 

2008). 

 

I denna uppsats riktas därför forskningsintresset mot gester, kroppens och 

blickens riktning som resurser för barnens kommunikation och skapande av 

mening om bilder. Intresse riktas även mot barns kommunikation om bilder i 

olika medier och sammanhang i förskolan. Jag fokuserar då dels på vilka bilder 

som barnen erbjuds och kommunicerar om, dels på vilken betydelse mediet 

som bilden presenteras i har för de yngre förskolebarnens kommunikation (jfr 

Kress, 2010; Jewitt, 2009; Heikkilä, 2006; Lindstrand, 2006). 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Mot bakgrund av ovanstående är syftet med studien att belysa yngre 

förskolebarns literacy med fokus på kommunikation om bilder i olika medier 

och kommunikationssammanhang. 

 

Studiens frågeställningar är: 

 

 Vilka meningsskapanden möjliggörs om de bilder som finns i 

förskolemiljön? 

 

 Hur använder barn kroppen i sina meningsskapanden om bilder? 
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Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen disponeras i sju kapitel. I detta kapitel har jag presenterat studiens 

bakgrund, undersökningsområde och frågeställningar. I kapitel två redogör jag 

för studiens teoretiska utgångspunkter: multimodalitet, literacy, visuell 

kulturanalys och barndomsforskning. Dessutom gör jag en översikt av tidigare 

forskning av relevans för min studie. I kapitel tre presenterar jag de metoder jag 

använt när jag skapat analysmaterialet och diskuterar de metodologiska 

aspekter, urvalsförfarandet och de etiska ställningstaganden som format 

studien. Sedan följer tre empiriska kapitel. I kapitel fyra, gör jag en beskrivning 

av den förskoleavdelning där studien utfördes och redogör för de bilder och 

bildmedium som barnen erbjöds och hade tillgång till i denna förskolemiljö. 

Därpå riktas analysen mot barnens kommunikation och införlivande av vissa 

literacypraktiker. I kapitel fem, granskar jag hur barnen använder kroppen när 

de kommunicerar om bilder i pek- och bilderböcker. Här analyseras några 

sammanhang där barnen kommunicerar om bilder i böcker, dels i sammanhang 

där pedagoger styr kommunikation, dels i några sammanhang där 

meningsskapandet sker tillsammans med andra barn. I kapitel sex riktas fokus 

mot barnens kommunikation om bilder i interaktiva medier. I detta kapitel 

återvänder jag också till forskningsfrågorna och sammanfattar studiens resultat. 

Uppsatsens sista kapitel, kapitel sju, innehåller en fördjupad diskussion av 

studiens resultat och dess didaktiska konsekvenser, samt förslag till fortsatt 

forskning.     
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2.  Utgångspunkter  

 

 

Med kommunikation avses i den här uppsatsen, språkanvändning i socialt 

samspel, att dela något med någon. I all slags kommunikation ingår ett 

skapande och återskapande av innebörder, kunskaper och värderingar.   

 

Studiens utgångspunkt är att människor redan från födseln är kommunicerande 

individer inriktade mot att samspela och lära tillsammans med andra (Stern, 

1991; Kress, 1997 & 2010; Björklund, 2008; Johansson, 1999; Lancaster, 2001; 

Säljö, 2000 & 2005; Vygotskij, 1978 & 1999). Jag utgår därmed ifrån att det är 

genom kommunikation som barn blir delaktiga i kunskaper.  Meningsskapande 

handlar om barns och vuxnas engagemang och betydelseskapande i 

kommunikationen, om själva intresset av att uttrycka sig om något. Detta ses 

som en kontinuerligt pågående aktivitet fylld av handlingar vars betydelse 

ständigt skapas och omskapas. 

 

Då barnen i min studie är i åldrarna 1 – 3 år och inte har utvecklat stor 

färdighet och kunskap om det verbala språket och dess användning, har jag 

funnit ett multimodalt perspektiv på kommunikation användbart. Ett 

multimodalt perspektiv tar fasta på att kommunikation alltid består av flera och 

samspelande resurser, som alla – såväl var för sig som tillsammans – har en 

potential att bidra med mening. Ett flertal kommunikationsforskare har pekat 

på vikten av att i studier av individers meningsskapande inte enbart fokusera på 

det verbala samtalet, utan också uppmärksamma andra kommunikationssätt (se 

t ex Goodwin, 2000, 2003; Melander, 2009; Linell 1998). Lika viktigt som 

uppmärksamma de ord som används är till exempel gester, blickar, kroppslig 

positionering och orienteringen av kroppen mot omgivande objekt, samt 

intonation och pauseringar för att nämna några aspekter. Det multimodala 

perspektivet poängterar även vikten av att i analysen integrera det specifika 

sammanhang där meningsskapandet äger rum. Det betyder att de sammanhang 

som meningsskapandet sker i antas inbjuda till en viss kommunikation, och att 

barns kommunikation om bilder på förskolan är färgad av sociala normer och 

innebörder. De kommunikationssammanhang som analyseras i denna uppsats 

betraktas därmed såväl som formade av och som formande de sammanhang, 

den kommunikation och de meningsskapanden som jag närgranskar.   En 

central utgångspunkt i min studie är alltså att såväl bildernas, som gesternas och 
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kommunikationssammanhangens betydelse, skapas och omskapas över tid. I 

mitt fall utgörs den specifika kontexten av kommunikationen om bilder på en 

förskoleavdelning.  

 

Förskolan är en institution där barns kommunikation och det tidiga lärandet har 

en framskjuten position. Barns meningsskapande om bilder betraktar jag 

därmed som ett lärande och som en meningsskapande aktivitet som utspelar sig 

i spänningsfältet mellan de enskilda barnens vilja att lära och utveckla sina 

kommunikativa förmågor och det demokratiska samhällets önskan om att barn 

på förskolan utvecklar vissa kunskaper och färdigheter (Tallberg-Broman & 

Persson, 2010; Tallberg-Broman & Pramling Samuelsson, under utgivning). En 

sammanlänkning sker i förskolan mellan barns behov av kamrater, föräldrars 

behov av barntillsyn och pedagogiskt utformade aktiviteter för sina barn och de 

specifika samhällsbehov och samhällsintressen som är knutna till barns 

kunskapsutveckling och lärande. Denna sammanlänkning innebär att det 

offentliga och samhälleliga ansvarstagandet för barns meningsskapande i 

förskolan idag är betydande (Tallberg-Broman & Persson, 2010). Barns 

kommunikation om bilder i förskolan ses i och med detta som ett samspel 

mellan barnen och pedagogerna som individer och samhällsstrukturer. En 

studie som intresserar sig för barns kommunikation om bilder i förskolan 

behöver därför, förutom att fokusera på barns kommunikation i några specifika 

sammanhang, också inriktas mot de relationer som finns mellan barns och 

pedagogers meningsskapande om bilder, förskolans uppdrag, didaktiska 

ställningstaganden och barndomsskapande processer (Halldén, 2007; Dahlberg, 

Moss & Pence, 2007; Persson, 2010).  

 

Nedan redogör jag närmare för de teorier och den forskning som studien 

bygger på. 

 

 

 

 Ett multimodalt perspektiv på kommunikation  

 

I det multimodala perspektivet på kommunikation som studien grundats i 

kännetecknas människan av sin förmåga att formge och skapa såväl objekt som 

tecken och symboliska former för lärande (Kress, 2010; Kress & Selander, 

2010; Jewitt, 2009). Här förstås barns och vuxnas lärande som ett aktivt 
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deltagande i sociala aktiviteter och som förankrat i ett gemensamt skapande av 

kommunikation. I detta perspektiv undersöks individers meningsskapande och 

lärande genom de tecken, gester och andra kommunikativa gestaltningar av 

mening som individer använder när de deltar i en aktivitet (Kress, 2010). De 

kommunikativa handlingar – verbala såväl som icke-verbala – och processer 

som aktiveras när individer deltar i olika aktiviteter är därmed helt centrala för 

att förstå, studera och beskriva individers meningsskapande.  

 

Med utgångspunkt i detta synsätt undersöks i studien hur barn och pedagoger 

använder sig av och kombinerar olika resurser (eng. signs) för att skapa mening 

om och koppla samman de bilder som de betraktar. I det multimodala 

perspektivet på kommunikation betraktas och studeras socialt samspel och 

kommunikation mellan människor som komplexa symbol- och teckensystem. 

Här ses det verbala språket som en viktig komponent för meningsskapande, 

men uppfattas inte som den enda meningsbärande resurs som individer 

använder för att kommunicera och skapa gemensamma betydelser. Också 

aktiviteter och samspel med hjälp av blickar, gester och rumslig placering är 

betydelsefulla (Kress & Selander, 2010; Kress, 2010; Jewitt, 2009; Heikkilä, 

2006; Lindstrand, 2006). Det multimodala tar således fasta på att 

kommunikation är mer än det verbala språket. Kress (2010), vars beskrivningar 

av multimodal kommunikation haft stor betydelse för studiens utformning, 

definierar det multimodala forskningsperspektivet och dess fokus på följande 

sätt: 

 

[T]he study of modes in multimodal social semiotics focuses on 

the material, the specific, the making of signs now, in this 

environment, for this occasion. In its focus on the material it also 

focuses on the bodylines’ of those who make and remake signs in 

constant semiotic (inter)action. (Kress, 2010 s. 13).  

 

Som Kress (2010) framhåller, uppmärksammar perspektivet såväl verbala, som 

andra typer av meningsskapanden i pågående kommunikationssammanhang, 

och studerar materiella aspekter av meningsskapandet. Särskild uppmärksamhet 

riktas mot förändringar av kroppen, kroppsdelars placering och mot hur 

kroppslinjer och andra teckensystem används och förenas i skapandet och 

omskapandet av mening, vid ett specifikt tillfälle, i en viss miljö. I min 

studie kan till exempel beskrivningen av hur Per gestaltar sin förståelse och sitt 

kunnande om bilderna som han och jag gemensamt betraktar, tydliggöra vad 
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som avses med materiella och kroppsliga aspekter. Av exemplet framgår tydligt 

hur bilder, gester, blickar och ljud som Per använder för att skapa och 

kommunicera sin förståelse av bilden, både var och en, och tillsammans 

kommunicerar en viss mening. Samtidigt som vår kommunikation om bilderna i 

boken i just den situationen, där och då, formar och begripliggör Pers 

meningsskapande och kommunikativa gest för tandborste. 

 

 

Kommunikativa resurser 

 

Ett centralt begrepp i ett multimodalt perspektiv är modes, vilket jag valt att 

översätta till kommunikativa resurser.  Andra svenska forskare har översatt 

begreppet på andra sätt (jfr Lindstrand, 2006; Heikkilä, 2006; Elm Fristorp, 

2012). I min användning består kommunikativ resurs av olika skapade tecken 

som formas och kombineras i en bestämd ordning i en konkret social situation. 

Genom att använda mig av detta begrepp vill jag betona att andra resurser och 

uttrycksmedel än det verbala språket kan vara minst lika effektiva i 

förmedlandet av ett budskap. Betydelser kan ju exempelvis också skapas och 

kommuniceras med bild-, musik- eller dansspråk. Genom att använda 

kommunikativ resurs som begrepp vill jag uttrycka en vidgad syn på de 

teckenvärldar som människan utvecklar för kommunikation. Beteckningen ”att 

skapa ett tecken” ger signaler om märken på en yta, till exempel att skriva en 

bokstav, eller rita en symbol som föreställer en katt. Orden tecken- eller 

symbolskapande speglar inte de kroppsliga sätt på vilket vi människor 

kommunicerar vårt meningsskapande exempelvis med gester eller blickar. 

Därför har jag valt att använda mig av kommunikativ resurs som begrepp för 

att det vidgar fokuset på teckenskapandet till att omfatta även kroppens olika 

kommunikativa uttryck, precis som beskrivs enligt Kress (2010) i citatet ovan. 

Att även koppla samman begreppet kommunikation med ordet resurs ger både 

utrymme och möjlighet för att utveckla etablerade tecken och uppfinna nya 

tecken.  Begreppet mode, oavsett översättning, speglar också en agens, det vill 

säga en vilja till kommunikation, hos de individer som skapar mening om 

tecknen. När vi skapar och använder gesten, ordet eller andra tecken så vill vi 

kommunicera något till någon. Att använda kommunikativa resurser kan i min 

studie vara att skriva ett ord, rita en bild eller använda en gest där man med 

hjälp av den egna kroppen förmedlar ett budskap och deltar i ett pågående 

meningsskapande genom att kommunicera en förståelse. Varje resurs erbjuder 
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ett visst meningsskapande och är, enligt det teoretiska perspektiv jag förankrar 

studien i, formade och påverkade av de historiskt, kulturellt och socialt 

bearbetade tecken som erbjuds och används i kommunikationen (Kress, 2009; 

2010).  

 

I den här studien är huvudfokus kroppsliga resurser av olika slag som 

deltagarna använder och kombinerar i socialt samspel. Att med hjälp av den 

egna kroppen bearbeta och omgestalta information, där kombinationer och 

omformning av kommunikativa resurser innebär en transformerande process 

(Kress & Selander, 2010; Jewitt, 2009). Barnen i min studie skapar hela tiden 

nya kommunikativa resurser där de kombinerar användandet av gester, ljud, 

mimik, blickar och bilder. Det innebär att själva betydelsen av resurserna inte 

vilar i ett färdigt, fast och historiskt fixerat system. Däremot utgår skapandet av 

kommunikativa resurser ofta från tidigare användningar av teckensystem, till 

exempel vissa rörelser, symboler och redskap för kommunikation (Säljö, 2005) 

samt av övertagandet av olika historiskt uppkomna seendepraktiker (Sturken & 

Cartwright, 2009). Användbara sätt att bruka och kombinera resurserna blir 

etablerade medan de som ses som oanvändbara förkastas.   

 

Genom att lyfta fram ett multimodalt forskningsperspektiv på yngre barns 

kommunikation, erkänner jag barns kommunikativa resurser i hela dess bredd. I 

kommunikationssituationer används ofta flera resurser och genom att belysa 

gester, blickar och tal kan man säga något om hur kommunikation om bilder 

görs och hur bilders innebörder skapas, prövas och omvandlas. Analysen av 

kommunikationen i ett givet sammanhang kan således visa hur olika resurser 

används och hur pass framträdande de är i förhållande till varandra. Människor 

ges en aktiv roll i meningsskapanden och barn liksom vuxna ses som 

sammankopplande av sina resurser för att skapa kommunikation och mening.  

 

Skapandet av kommunikativa resurser är en kroppslig företeelse, men går även 

utanför deltagarnas kroppar. När barn använder olika resurser tillförs 

meningsskapanden från andra sammanhang och från den omgivande miljön, in 

i deras pågående arbete med att skapa mening för sig själva och kommunicera 

med andra.  Barnen i min studie använder till exempel upplevelser av ett TV-

program för att forma en gemensam kommunikationssituation om bilder i en 

bok. Barnens enskilda upplevelser av TV-programmet som de sett hemma, 

bidrar med känslor och minnen till ett gemensamt meningsskapande. Helheten 

och att olika resurser används samtidigt utgör byggstenarna för 
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kommunikationen. Poängen är att kroppen har en viktig roll i meningsskapande 

processer men för att förstå människors kommunikativa handlingar är det 

dessutom nödvändigt att också se samspelet mellan olika resurser (Jewitt, 2009; 

Kress, 2010).  

 

 

Uppmärksamhetsfokus och meningserbjudande 

 

Ett annat av uppsatsens centrala begrepp är uppmärksamhetsfokus (eng. prompt). 

Begreppet används i denna studie för att visa vilka aspekter om bilderna som 

barnen och pedagogerna riktar sitt engagemang mot i kommunikationen (Kress, 

2010; Kress & Selander, 2010). Genom att studera hur barn och pedagoger 

investerar sitt engagemang och på olika sätt riktar sin uppmärksamhet i 

kommunikativa handlingar, blir det synligt vad de barn och pedagoger jag 

observerat, urskiljer som centralt. Att observera barnens skapande och 

formande av ett gemensamt uppmärksamhetsfokus ger möjlighet att se spår av 

barnens meningsskapande. Det ger också en antydan om hur barn och 

pedagoger skapar kunskap, och vilka aspekter i bilderna som de riktar sig mot i 

några sammanhang. I den kommunikativa situationen ses tolkaren som lika 

aktiv som den som står för meningserbjudandet.  Då det härigenom kan skapas 

och formas olika uppmärksamhetsfokus av deltagarna, utgör detta en viktig del 

av analysen. Begreppet uppmärksamhetsfokus gör det möjligt att i viss mån 

undersöka vad deltagarna riktar sin uppmärksamhet mot och vad som är 

möjligt att skapa mening omkring (Kress, 2010).  

 

En annan central utgångspunkt för ett multimodalt perspektiv är att de 

kommunikativa resurserna har formats genom historiska, kulturella och sociala 

sammanhang, som exempelvis det verbala språket och våra bokstäver. Vi 

övertar alltså kommunikationssystem och symboler. Barn lär sig i samspel med 

andra barn och vuxna att förstå och tolka dessa system och symboler, samtidigt 

som dessa ständigt förändras av människors användande. Det multimodala 

perspektivet utgår från att varje skapad kommunikativ resurs har en avsikt och 

samtidigt som den kommunicerar och skapar en viss betydelse är den också en 

kommentar till tidigare meningsskapanden. Bland de resurser som används i en 

specifik situation finns ett flertal olika möjliga budskap, eller meningserbjudanden, 

vilket är det begrepp som jag använder mig av för att synliggöra detta 

förhållande i uppsatsen.   
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Barns meningsskapande förstås och undersöks alltså som en kreativ handling, 

där såväl barnen som pedagogerna omskapar redan befintliga tecken, symboler, 

gester eller verbala uttryck (Kress & Selander, 2010). Barn och vuxna formar 

hela tiden nya kommunikativa resurser. Transformationen sker när de 

kommunikativa resurserna används på ett nytt sätt eller i ett nytt sammanhang. 

Formandet och omformandet beror på de resurser som barnet har tillgång till, 

men också på situation, plats och mötet med andra resurser som redan har en 

mening. Dessa ständiga omskapande aktiviteter förändrar, om än bara till en 

liten del, formen på de kommunikativa resurserna (Kress, 2010). 

Meningsskapande handlar således inte om ett enkelt överförande av ett 

kunskapsinnehåll från en person till en annan, utan som en omskapande 

process där individen utifrån intressen, erfarenheter, tillgängliga resurser och 

tidigare förståelser, skapar mening i kommunikationen. Kommunikativa 

resurser som individer använder och väljer för att visa sitt meningsskapande, 

fokuserar inte bara det innehåll som kommunikationen har, utan visar även hur 

innehållet ges en form (Kress, 2010; Kress & Selander, 2010). Hur 

kommunikativa resurser formas får konsekvenser för hur vi skapar mening. 

Med antagandet att form och innehåll är sammankopplade träder komplexiteten 

i den meningsskapande processen fram. I min studie kan det alltså ses som att 

barnen i kommunikationssituationer om bilder, arbetar med att omforma och 

samordna sina kommunikativa resurser för att skapa mening (Jewitt, 2007). 

 

 

Seendet och betecknandet  

 

Vi övertar även vissa seendepraktiker, alltså sätt att uppmärksamma och 

benämna bilder, liksom hur dessa vanor att se på bilder transformeras och 

förändras. Hur bilder läses, förstås, tolkas och ges mening är beroende av seder 

och bruk, men även av nyfikenhet och av uppmärksamheten hos 

meningsskaparen (Sturken & Cartwright, 2009; Kress, 2010). Även det medium 

som bilden finns och presenteras i har ett flertal meningar knutna till sig. I min 

studie benämnde barn och pedagoger exempelvis ofta bilder på katter i böcker 

med ljudet mjau. Denna koppling mellan bild och ljud kan ses som ett exempel 

på en bildkonvention och en historiskt uppkommen innebörd (jfr Säljö, 2005). 

Barnen skapade och använde även andra kommunikativa resurser för olika 
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kattbilder. En ettårig pojke gjorde till exempel ett väsande ljud när han pekade 

på bilden av en katt i en bok.  

 

Det multimodala perspektivet gör det alltså möjligt att studera barnens 

prövande och användande av olika meningserbjudanden om bilder. Det öppnar 

också för att beskriva de handlingar och processer varigenom vissa betydelser 

blir etablerade. Ljudet mjau används av deltagarna i kommunikationssituationer 

för att forma vissa meningsskapanden om bilder av katter, men tecknet för katt 

skiftade också och nya tecken skapades. Med det multimodala perspektivet blir 

det synligt att användandet av en viss kommunikativ resurs i en viss situation 

inte alltid kommunicerar meningsskapande på ett för samtliga deltagare 

begripligt sätt. Exempelvis väljer pojken i exemplet ovan istället ett väsande ljud 

för katt. Den kombinationen kanske fungerar kanske bra i en situation på 

förskolan, medan den inte fungerar i ett annat sammanhang. Ett 

kommunikationssammanhang kan även styras av andra mål än det som främjar 

det kollektiva skapandet och tydandet av mening. I förskolan och i skolan har 

till exempel verbal- och skriftspråket en stark ställning jämfört med andra 

kommunikativa resurser som är lättare för barn att tyda och förstå (Kress & 

Selander, 2010).  

 

Kritik som riktats mot det multimodala perspektivet är att beskrivningen av 

meningsskapandet kan tyckas godtycklig.  Hur vet man till exempel att en gest 

ges en viss betydelse? Problemet med vad som ska ges vikt vid tolkanden är 

dock inte specifik för den multimodala forskningen, utan kan uppstå i all 

kommunikationsforskning vare sig det är text, konst eller gester som studeras 

(Kress & Selander, 2010; Jewitt, 2009; Goodwin, 2000). Kritiken kan bemötas 

med att den multimodala forskningen använder språkliga termer för att 

analysera något som i andra teoretiska antaganden definieras som icke-språkligt. 

Därmed ges vikt åt den bredd av kommunikativa resurser som används i 

mänsklig kommunikation. Med stöd i forskning om yngre barns 

meningsskapande med kroppen (Lökken, 2008; Johansson, 1999) vill jag hävda 

att en social syn på språket gör att barns kommunikation med gester och blickar 

i relation till bilder kan och bör undersökas som meningsskapande resurser utan 

att betydelsen av tal och skrift därmed negligeras och förringas. 

 

Sammanfattningsvis ses i denna studie olika handlingar som medvetna 

meningsskapanden, där barn och pedagoger använder och kombinerar olika 

kroppsliga resurser med bilder, skrivna tecken och symboler och andra resurser 
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för att skapa, förhandla, gestalta, och söka forma en gemensam förståelse. 

Studien utgår från och förankras i antagandet att alla kommunikativa resurser 

formas i socialt deltagande. Det perspektiv som format min studie innebär 

också en syn på barn som aktiva deltagare i ett pågående meningsskapande, och 

ett antagande att barn liksom vuxna väljer, anpassar och omformar mening 

genom att delta i kommunikation. 

 

 

Literacy och betydelsen av nya bildteknologier 

 

Ett annat grundläggande begrepp i uppsatsen är literacy.  Literacyforskningen 

undersöker hur människor läser, skriver och kommunicerar och hur detta sker 

på olika sätt beroende på i vilket sammanhang en aktivitet pågår, om den sker i 

hemmet, i skolan, på arbetsplatsen. Läsande och skrivande är baserat på ett 

system av symboler som kan tolkas av andra som har kunskap om samma 

symboler (Barton, 2007). Bokstäver såväl som bilder är exempel på symboler. 

Begreppet literacy används för att synliggöra de breda kompetenser som behövs 

för att kunna läsa, skriva och förstå text och symboler i de sociala sammanhang 

där dessa ingår. Literacy kan därmed ses som en del av vårt sätt att vara, vårt 

sätt att tänka och kommunicera. I detta teoretiska perspektiv framhålls det att 

läs- och skrivlärande inte enbart sker genom formellt lärande, utan också skapas 

och etableras i sampel och interaktion människor emellan (ibid). Literacy har 

traditionellt använts för att referera till förmågan att läsa och skriva, men har 

successivt vidgats på flera sätt. I den här uppsatsen, uppfattas literacy som 

sociala uttryck vilket vidgar betydelsen av begreppet bortom skriftspråkets 

ramar. Begreppet literacy är vanskligt att översätta till svenska och olika 

forskare har olika definitioner (t.ex. Gustafsson & Mellgren, 2005; Säljö, 2005; 

Fast; 2007; Björklund, 2008). Traditionellt har begreppen text och läsande 

inriktats på skrivna och tryckta verbalspråkliga texter (Liberg, 2007). 

Textbegreppet har sedan vidgats till att omfatta också talat språk, lyssning, 

filmtittande samt kommunikation med bilder, till det som idag betecknas som 

det vidgade textbegreppet. Därmed kan man säga att läsande och skrivande som 

kunskapande former har förändrats (ibid). Läs- och skrivinlärning betraktas 

numera som flerdimensionell i tid och rum, där barnens lärande samspelar med 

människor runt barnet. Även barnets tidigare erfarenheter och upplevelser av 

texter och bilder finns med och påverkar meningsskapandet och läsandet av 

bilder och texter. Ett vidgat språk- och textbegrepp riktar fokus mot att barn lär 
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med alla sinnen, och med flera olika resurser och medier (Barton, 2007; 

Björklund, 2008; Liberg, 2003; 2007; Olin-Scheller, 2006). Literacy betraktas 

som en i grunden meningsskapande handling, oavsett om det sker i tolkandet 

eller skapandet av texter, bilder och andra kommunikativa tecken. Uppsatsens 

fokus på literacy möjliggör frågor om vad det kan vara och vad det kan betyda 

att vara läskunnig i relation till yngre förskolebarn och bilder. Härvid 

uppmärksammas meningsskapandet om bilderna, istället för att fästa vikten vid 

handlingar som mer direkt kan relateras till läsande och skrivande. 

  

Literacyforskare har på senare tid gått ifrån betoningen av tekniska färdigheter 

hos individen och fokuserar numera den sociala verklighetens betydelse. Barn 

betraktas i literacyforskningen som kompetenta användare av språk och 

symboler i det sammanhang de befinner sig i (Gillen & Hall, 2003). Om man 

ska studera och stödja barns språk-, läs- och skrivlärande i förskolan behöver 

man alltså vidga förståelsen för vad språk-, läs- och skrivlärande kan vara och 

betyda för små barn. Min studie utgår ifrån ett urval av exempel där barnens 

multimodala kommunikation fungerar som utgångspunkt för analys av hur 

meningsskapande kan förstås i ett givet sammanhang. Detta erkänner det 

läsande som kommer till uttryck på olika vis i barnens sätt att kommunicera om 

bilder och ska betraktas som en förutsättning för studien. Genom att beskriva 

barns läsande som en fråga om att hantera, forma och omforma olika 

teckensystem, bilder och symboler, synliggörs yngre barns olika resurser för att 

skapa och återskapa kunskaper och förståelse.  

 

Denna studie tar således fasta på de händelser där barn kommunicerar och delar 

kunskap med varandra. För att yngre barn ska skapa mening om bilder eller 

symbolsystem, som till exempel alfabetet, krävs dock att de engageras i 

kommunikativa erfarenheter (Lancaster, 2001). Barn måste, menar Lancaster, få 

utforska och upptäcka bilderna och kommunicera olika tolkningar genom 

deltagande i social interaktion. Det är först när barn aktivt deltar och använder 

resurser som blickar, ljud, tecken och gester för att tolka bilder, som barnens 

meningsskapande och kommunikationsförmåga blir synlig och möjlig för 

omgivningen att stötta. Med stöd av dessa resonemang betraktas barns 

kommunikation om bilder i denna uppsats som det som senare blir barns 

lärande om bokstäver, läs- och skrivförståelse.  

 

Bildskärmar har under de senaste åren kommit att utgöra en allt större del i det 

läsande och skrivande som pågår i förskola och skola (Bearne, 2009; Lanksher 
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& Knobel, 2003). Bilder och multimodal kommunikation har härigenom 

kommit att få en ökad betydelse i förskolans och skolans läs- och 

skrivaktiviteter. Användning av olika typer av skärmanknutna medier sprider sig 

till allt yngre barn, och i en studie rapporteras att 43 % av tvååringarna någon 

gång har använt internet (Findahl, 2011). Med en allt större tillgänglighet har 

skärmanknutna medier ökat i förskolans verksamhet, vilket innebär att en stor 

del av de yngre förskolebarnen idag både hanterar och influeras av dessa medier 

(Klerfelt, 2007; Stenliden, under utgivning). De nya skärmteknologierna tillåter 

både en lokal såväl som en global cirkulation av information och kunskap, 

vilken ofta är kopplad till bilder. En visuell vändning kan sägas ha skett i och 

med de nya sätten att skapa mening om, kommunicera och interagera med 

bilder idag. Denna förändring, som har kommit att ändra vårt meningsskapande 

om bilder, har inte med själva bilden att göra, utan är mer beroende av 

framväxten och den snabba spridningen av nya medier och tekniska 

uppfinningar (Sturken & Cartwright, 2009; Bearne, 2009; Kress, 2003a). En 

förändring, där även användningen av pekande, svepande och markerande 

gester tillsammans med den nya bildteknologin, får en annan kommunikativ 

betydelse och utformning än aktiviteter runt till exempel bilderböcker. Studien 

inriktas därmed även mot att belysa skillnader i barns formande av 

kommunikation om bilder i olika medier. Barns pekande på en ikon på en 

smarttelefon med pekskärm på den förskoleavdelningen där studien utförts gör 

exempelvis att bilden på skärmen förändras eller rör på sig, till skillnad från vid 

pekande på bilder i en bok, där bilden inte förändras genom beröringen. 

Studien tar alltså, förutom inriktningen på yngre barns kommunikation om 

bilder, även avstamp i de nya villkor för lärande har skapats de senaste 

decennierna, och de konsekvenser de nya teknologierna och bildmedierna får 

för barns kommunikation och förskolan som institution (Kress & Selander, 

2010; Bearne, 2009). 

 

 

Förskolan som institutionell kontext 

 

Enligt Barton (2007) ingår barns aktiviteter och kommunikation med text och 

bild i vissa domänspecifika aktiviteter där varje institution som exempelvis en 

förskola eller en arbetsplats har sitt sätt att läsa och skriva, literacy practice. Med 

ett multimodalt perspektiv kan många aktiviteter i barns och pedagogers vardag 
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på förskolan knytas till formandet av denna praktik (Björklund, 2008). En viktig 

inskolning till läs- och skrivlärande på förskolan är till exempel högläsning 

tillsammans med en vuxen.  I denna aktivitet invigs också barn i och blir 

deltagare i en praktik, där vissa handlingar upprepas och utvidgas i 

kommunikationen om texten och bilderna (Barton, 2007). Vissa 

kommunikationsmönster och aktiviteter får exempelvis sin mening genom att 

de reglerar och formar vad pedagoger och barn förväntas göra och säga i 

förskolans verksamhet (Björklund, 2008; Kress & Selander, 2010). I dessa 

läsaktiviteter upprätthålls till exempel olika sätt att kommunicera, och olika 

traditioner och kunskapspraktiker. Det handlar, enligt Barton (2007), också om 

vilka resurser som finns i sammanhanget i form av teckensystem, medier, 

material och redskap (jfr Kress & Selander, 2010).  Kommunikation formas 

sålunda som en reflexiv process som består av dels de individuellt kroppsliga 

resurserna, dels av det sociala sammanhang där kommunikationen ingår. 

Språket och deltagarnas handlingar blir så att säga inbyggda i och formade av 

kommunikationen och beroende av vilka resurser som finns tillgängliga. I den 

här studien ses följaktligen kommunikationen om en bild som äger rum och 

skapas på en förskoleavdelning som en aktivitet inom förskolans literacypraktik. 

 

I en lärandepraktik som förskolan finns också ett kunskapsinnehåll som barn 

förväntas skapa mening och lärande runt (Skolverket, 2010). Vilket 

lärandeinnehåll som formas i mötet mellan läroplan och praktik kan se ut på 

olika sätt. Meningsskapande runt det innehåll och de innebörder som skapas 

och fixeras i mötet mellan läroplan och förskolans praktik beror också på vilka 

aktiviteter som skapas i verksamheten, till exempel om det handlar om 

högläsning ur en bilderbok eller en annan aktivitet. Det beror även på själva 

innehållet, vad det är som det kommuniceras eller läses om, om det till exempel 

handlar om vänskap eller om något annat. Med ett multimodalt perspektiv 

framträder även vad barnen gör med informationen som valts ut, vad och hur 

barn själva väljer att uttrycka som betydelsefulla aspekter av innehållet som 

viktigt (Jewitt, 2007). Kanon är ett begrepp som beskriver den tradition i vilket 

ett ämnes- eller en aktivitets innehåll väljs och systematiseras och det sätt som 

den presenteras och förmedlas. Begreppet används inom litteraturvetenskapen, 

men också inom svenskämnet och handlar då om att det finns vissa böcker som 

alla elever bör läsa (Olin-Scheller, 2006). Det finns också undersökningar som 

visar på att det i förskolan finns bilderböcker som används mer frekvent än 

andra, alltså kan det ses som att det finns en kanon även där (Arfwedsson, 

2006; Kåreland, 2009; Andersson & Druker, 2008). Den språkliga stimulans 
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som förekommer tillsammans med bilder på förskolan är enligt Arfwedsson 

(2006) främst högläsning av bilderböcker, men även annat material som 

flanobilder, sångkort och bokstavsbilder. Genom språkliga aktiviteter runt dessa 

och andra bildmaterial får således barn på förskolan erfarenheter av seder och 

bruk som är vanliga vid högläsning (Björklund, 2008).  

 

 

Visuell läskunnighet 

 

Bilderna vi omger oss med i samhället producerar föreställningar gällande 

skönhet, längtan, social status och andra normaliseringar. Även traditionella 

föreställningar till exempel om gott och ont, kön, klass och nationalism kan 

knytas till det vi ser i bilderna (Sturken & Cartwright, 2009). Förställningarna 

som finns och uttrycks i bilderna skapas, sprids och återskapas genom de 

sociala institutioner som finns i samhället, till exempel inom familjer, skolan 

och förskolan. Bilderna blir allmänna, normaliseras och blir till givna och 

invanda uttryck för vissa kunskaper och vissa betydelser. Det uttrycks ibland att 

en bild säger mer än tusen ord. Det är dock lätt att överskatta bildens förmåga 

att underlätta förståelsen. Bilden talar sällan till alla samhällen eller grupper, 

utan på samma sätt som vi känner igen oss i en bild och låter den tala till oss för 

att vi kan och har lärt oss koderna inom den kontext där bilden skapats. En 

bilds visuella budskap är alltid kodat. Att vi kan läsa bilden, tyda koden, är för 

att vi är deltagare i det sammanhang där bilden och koden skapats eller lärt oss 

en viss tolkning av bilden (ibid). Koderna kan vara färger, skuggor, djup, 

perspektiv och typsnitt (Kress & van Leeuwen, 2006). Kan vi koderna, kan vi 

även tolka inom vilken social kontext bilden producerats, till exempel annonser, 

barnböcker eller arkitektoniska ritningar (Sturken & Cartwright, 2009). 

Producenten eller illustratören av bilden har ofta en avsiktlig mening med 

bilden, men varje betraktare har med sig sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper när bilden tolkas och läses. Meningen med bilden skapas således i ett 

möte mellan bild, individer och kontext (ibid). Vi använder då, medvetet eller 

omedvetet, de koder eller verktyg för tolkningar som vi har lärt oss för att skapa 

mening. Här knyter studiens multimodala fokus an till visuell kulturforskning 

vilket gör att en bredare belysning på barns kommunikation om bilder blir 

möjlig.  
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Att tolka, skapa och kommunicera om och med bilder är alltså en central läs- 

och skrivförmåga i ett samhälle med alltmer visuella uttrycksformer. En stor del 

av vår tillvaro organiseras idag enligt visuella principer och strategier, 

exempelvis bär skyltar eller ikoner på skärmar av olika slag på viktig kunskap 

och information (Struken & Cartwright, 2009; Kress, 2003a; Sparrman, 2002). 

Barns läsande av en bild och barns kommunicerande om de bilder som de 

möter är viktiga delar i barns läs- och skrivutveckling (Walsh, 2003; Jonsson, 

2006). I skola och förskola läggs ofta stor vikt vid att lära barnen läsa och skriva 

typografiskt, medan menings- och kunskapande om bilder ofta sker mer 

oreflekterat (Kress & van Leeuwen, 2006; Sparrman, 2002). I min studie riktade 

exempelvis pedagogerna i läsaktiviteterna återkommande fokus mot vissa 

typografiska eller språkliga aspekter i boken, till exempel pekade de på 

bokstäver i olika sammanhang eller förklarade vad vissa bokstäver formade för 

ord. Även barnen uppmärksammade ofta bokstäver i sitt samspel med 

pedagogerna och ville upprepade gånger visa att de kunde peka ut sin 

begynnelsebokstav.  

 

De associationer barn gör runt en bild är beroende av deras unika upplevelser 

men är även påverkad av de bilder som är historiskt har skapats, det sociala 

samspelet och de koder som skapas och formats i den gruppen som barnen är 

delar av. Bildanvändning kan således skapa missförstånd istället för att 

kommunicera mening. Bilden möjliggör inte kommunikation med barnet, det 

kan inte läsa den. I förskolans verksamhet används ofta bilder som hjälp eller 

stöd för lärandet av läs- och skrivförmågor (jfr Jonsson, 2006; Fast, 2007; 

Björklund, 2008). Hänsyn tas oftast inte till att barns meningsskapande om 

bilder varierar och skiftar mellan olika sammanhang, situationer, familjer och 

läspraktiker. Läsandet av bilder underlättas endast om barnet har kunskap om 

de koder och konventioner som gäller i den kontext och det sammanhang där 

bilderna används (Sturken & Cartwright, 2009; Kress & van Leeuwen, 2006). 

Barnen som deltog i denna studie valde exempelvis vissa bilder att skapa 

kommunikation runt, medan andra bilder lämnades utan kommentarer. En bild 

som inte skapade mening i en situation var exempelvis en amerikansk brandbil, 

som avbildades svart och gul till skillnad från de röda brandbilar som är vanliga 

i Sverige.  
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Visuellt meningsskapande 

 

En central utgångspunkt i studien är att bilder är ett centralt hjälpmedel och att 

bilder jämte skriven text har en stor betydelse när barn ska tolka, skapa mening 

och kommunicera med varandra (Sturken & Cartwright, 2009; Sparrman, 2002; 

Klerfelt, 2007). Bilder illustrerar sällan bara den text eller det muntliga budskap 

som ibland existerar jämsides, utan bidrar med eget meningsskapande beroende 

på hur den ser ut, hur den är placerad och på hur den tolkas. Visuellt 

meningsskapande är betydande eftersom bilden finns i och utgör stora delar av 

barns såväl som vuxnas vardagserfarenheter (Sturken & Cartwright, 2009; 

Sparrman, Thorell & Snickare, 2003). De som producerar eller skapar bilden 

har medvetet eller omedvetet valt att fokusera vissa saker. Härigenom är bilder 

inskrivna i och bidrar till att skapa, upprätthålla och återskapa komplexa 

maktstrukturer. Genom att granska bilder och undersöka vilka motiv och 

föremål som avbildas och kopplas samman, kan dessa strukturer synliggöras 

och vi kan bättre förstå hur de bilder som omger oss påverkar och formar våra 

normer och värderingar om kön, klass, sexualitet, etnicitet samt vår förståelse 

av barn och barndom. De bilder som vi använder och barn möter på förskolan 

och i andra sammanhang är alltså inte neutrala, utan förmedlar, skapar och 

uttrycker, en mängd olika uppfattningar om barndom och om barn. Detta har 

jag tagit fasta på i min studie.  

 

Hultman och Lenz Taguchi (2010) har intresserat sig för hur bilder används i 

förskolans pedagogiska dokumentation. De menar att när vi betraktar bilder är 

vårt seende och vår blick är styrda att göra vissa värden viktiga i bilden och att 

vi ger det mänskliga på bilden ett högre kunskapsvärde. Sturken och Cartwright 

(2009) anser i samklang med detta, att varje gång vi tycker att en bild avbildar 

något naturligt är det samtidens åsikter om vad som är naturligt och vad som är 

onaturligt som formar seendet och påverkar hur vi uppfattar och värderar 

bilden. Motivet kan ses som konstitutivt och formande det som vi tolkar som 

sunt förnuft. Eller också kan motivet motsäga och utmana det som vi kommit 

att se som normalt. Detta visuellt upprätthållna och skapade sunda förnuft 

varierar mellan olika kulturer och kontexter och därför reagerar barn starkare 

när en bild från ett annat sammanhang och en annan historisk tidperiod visar 

ett motiv och meningsskapande som avviker från det som de är vana vid. 

Bildens budskap och meningsskapande funktion innefattar alltså för det första 

hur bilden skapas och produceras och vilka bildkonventioner som används och 

formar bilden och dess mening. För det andra hur betraktaren tolkar bilden och 
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i vilken kontext bilden och betraktaren befinner sig och vilka föreställningar 

som formar blicken och förståelsen av bilden och motivet (ibid). 

 

Barns meningsskapande om bilder kan alltså på många sätt ses som en 

mångfacetterad och komplex företeelse. Som framgår av ovanstående 

resonemang är en mängd olika processer involverade i när barn kommunicerar 

om bilder. I förskolans praktik används även andra bilder än de som finns i 

bilderböcker. Till exempel finns det annat material med bilder, som används 

som del i personalens strävan att barnen ska nå de språkliga och 

kommunikativa mål som läroplanen beskriver (Arfwedsson, 2006).  Dock har 

det, med stöd av det resonemang som anförts ovan, alltid betydelse vilka bilder, 

böcker, ljud och texter som erbjuds och görs tillgängliga för barn i förskolan. 

För med hjälp av dessa bilder skapar barnen mening och formar vad som blir 

möjligt att lära. Bilderna, och det urval av bilder, som barn möter på förskolan 

skapar ett visst innehåll i den meningsskapande kommunikationen. Bilderna 

utgör samtidigt en gemensam kommunikationsresurs och ett gemensamt fokus i 

kommunikationen.  

 

Nikolajeva (2000) menar exempelvis i sin genomgång av de viktigaste 

bilderboksgenrerna att det är frapperande många som handlar om djur på ett 

eller annat sätt. Dels är det faktabilderböcker om djur i deras naturliga miljö, 

dels är det bilderböcker om förmänskligade djur som har kläder, bor i hus och 

beter sig som människor. Djurens överlägsna popularitet i bilderböcker säger, 

enligt Nikolajeva, något om vuxnas föreställningar om barn, som varande inte 

fullt lika mänskliga som vuxna. Lassén-Seger (2006) som har undersökt 

innehållet i bilderböcker kom fram till att barn i bilderböcker ofta framställs 

som annorlunda och främmande, bland annat med hjälp av djurmetaforer. 

Lassén-Seger menar att föreställningar om det djuriska barnet blir synligt genom 

de visuella presentationerna som förekommer i bilderböckerna. 

Föreställningarna bottnar, menar hon, i att vuxenvärlden föreställer sig barn 

som djurlika vildar som måste läras och fostras för att bli civiliserade 

människor. Genom att marginalisera och främmandegöra barnet, synliggörs 

vuxenvärldens föreställningar om hur ett barn istället borde vara menar Lassén-

Seger. Samtidigt används djurens främlingskap som ett sätt att spegla och belysa 

existentiella problem eller som en hjälp att ifrågasätta människans ensamrätt att 

exploatera jordens resurser. Djuren behöver alltså inte ses som ett sätt att 

marginalisera barnen, utan kan också ses som kreativa försök att gestalta barns 

maktlöshet och utsatthet i en värld som styrs av vuxna (ibid). I denna studie 
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undersöks vilka meningsskapanden som möjliggörs om de bilder som finns och 

görs tillgängliga i förskolemiljön, i linje med ovanstående resonemang.  

 

Vi använder oftast det verbala språket för att förstå, beskriva och definiera 

världen som vi ser den och orden presenterar vissa företeelser, känslor eller 

meningar. Kommunikation med bilder används på samma sätt. Ett språk har en 

uppsättning regler om hur vi uttrycker och skapar mening. Det finns även 

mönster för hur vi skapar mening om bilder, målningar, film och digitala medier 

(Sparrman 2002, Sturken & Cartwright, 2009). Att se och tolka bilder betraktas 

alltså i denna studie, som kulturellt präglat och som en process där mening och 

kunskap inte enbart manifesteras utan även formas. Bilders värde och meningar 

kopplas till tid, plats och kulturella betingelser.  Att skapa och återskapa 

mönster för seende påbörjas redan vid födseln och ses på så vis kopplat till 

meningsskapandeprocesser i barndomen.  

 

 

Den institutionaliserade barndomen och förskolans innehåll   

 

Utgångspunkt i denna studie är alltså att olika kommunikativa resurser skapas 

och används i ett socialt sammanhang. Detta betyder att den förskoleavdelning 

som studien är utförd på inbjuder till vissa aktiviteter och består av sociala 

mönster och innebörder. Därför blir det viktigt att beskriva hur förskolan som 

institutionell praktik inverkar på och är med och formar de meningsskapande 

sammanhang och aktiviteter som pågår där. En viktig aspekt i synen på 

meningsskapande i förskolan, som framför allt präglat de nordiska länderna, är 

en ökad institutionalisering, där samhället har trätt in och tagit på sig både ett 

socialt och ett pedagogiskt ansvar för barns lärande och välbefinnande 

(Tallberg-Broman & Persson, 2010). En stor del av de barn som växer upp idag 

tillbringar stora delar av sin vakna tid på förskolan, alltså ingår institutionen 

förskolan för de allra flesta barn som en del av barndomen. Barn och barndom 

betraktas i barndomsforskningen som ett socialt, historiskt och kulturellt 

konstruerat fenomen, och barnet ses som aktivt medskapande av sin egen 

barndom (Tallberg-Broman & Persson, 2010; Halldén, 2007; James, Jenks & 

Prout, 1998; Corsaro, 2011). Barndomsbegreppet präglas idag av en pluralitet. 

Som barndomsforskningen visat så skiftar barns uppväxt och uppväxtvillkor 

enormt. Det finns alltså inte en enda barndom, utan en mängd olika enskilda 

barn finns i den barndomskonstruktion som pågår. Varje barn deltar också i 
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många olika parallella sammanhang, som alla har betydelse för barnets lärande 

och sociala relationer (Halldén, 2007; Nordberg, 2008; Persson, 2010).  Barn- 

och barndomsbegreppet är också sammanflätat med indelningar och processer 

som skapar kön, klass, etnicitet och förändras och skiftar med tid- och rumsligt 

sammanhang. Barndom som begrepp ska därför inte betraktas utan hänsyn till 

dessa bakomliggande faktorer. Barn i den pluralistiska, mångkontextuella 

barndomen rör sig mellan många olika sammanhang och möten. Alla dessa 

sammanhang och aktiviteter har betydelse för barns meningsskapande om 

bilder i förskolan.  

 

Med stöd av FN:s konvention om barns rättigheter och den 

barndomsforskning som utförts de senaste åren, betraktar jag i studien barn 

som aktörer och individer som agerar och skapar mening på sina egna villkor 

och har samma rätt att synas, höras och mötas av respekt och gehör för sina 

egna åsikter som vuxna människor (Corsaro, 2011; Sommer, 2005). Detta 

perspektiv är uttalat i vårt samhälle idag. Barnet framställs till exempel i vissa 

situationen som överlägsna vuxna med insikt i sammanhang som de vuxna inte 

känner till eller kan överblicka (Halldén, 2007). Egenskaper som nyfikenhet, 

empati och spontanitet, vilka vuxna inte anses ha i samma utsträckning, 

tillskrivs barn och barndomen görs till ett idealt tillstånd där vi alla helst vill vara 

kvar, menar Sommer (2005). När barn tillskrivs dessa egenskaper kan kraven 

och förväntningarna på dem öka, förskola/skola förväntar sig att barn ska 

kunna agera som kompetenta, delaktiga och medvetna samhällsmedborgare i 

olika sammanhang (ibid.). Parallellt finns dock även fortsatt beskrivningar och 

perspektiv som bygger på andra presentationer av barn och barndom, där 

barnet istället framställs som fylld av många brister som måste korrigeras 

genom fostran och undervisning (James, Jenks & Prout, 1998; Dahlberg, 2003). 

Alla de här perspektiven på barn och barndom existerar samtidigt och påverkar 

hur verksamheten i förskolan utformas, skapas och iscensätts.   

 

Förskolan som institution och de bilder och möjligheter till meningsskapande 

om bilder har, som framkommit, betydelse för barns erfarenheter och lärande, 

både för att barn tillbringar en stor del av sin barndom där, men också för att 

samhället investerat resurser i förskolan för att förmedla de värden, normer och 

kunskaper som anses viktiga i samhället. De ideal som samhället utformar för 

barns lärande i förskolan säger även något om samhället i stort. Genom att i 

olika sammanhang konstruera vad barn ska lära, lyfts vissa ideal fram som 

önskvärda av samhället. Staten gestaltar sig genom dessa konstruktioner som en 
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stat av en viss sort, och garanterar sin framtid (Dahlberg, Moss & Pence, 2007). 

En läroplan definierar vad som räknas som kunskap inom utbildningssystemets 

väggar. Beskrivningarna fungerar som normaliseringspraktiker och delar in 

världen i hierarkiskt och normerande tänkande om vad som är kunskap. 

Förskolans verksamhet är således formad av den aktuella tidpunktens gällande 

normer, barns sociala förutsättningar och tidens aktuella kunskap om barn. Det 

här gör att det är intressant att se hur den kommunikation om bilder som yngre 

förskolebarn idag deltar i på förskolans småbarnsavdelningar ser ut.  

 

Läroplanen kan alltså ses som en av de framställningar som bidrar till att skapa 

innehåll i förskolans verksamhet. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

fokuseras till exempel att barn ska kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer som bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse och 

tal- och skrift, där uttryckssätten ska fungera som ”både innehåll och metod” 

(ibid s. 7). Att kunskapsinnehållet kopplas ihop med metoden innebär att hur 

bilden presenteras och förstås i förskolans miljö och i aktiviteter på förskolan 

har avgörande betydelse för barns meningsskapande och för hur de 

kommunikativa resurserna formas. Med andra ord: att skapa kommunikation 

om bilden kan sägas handla att kombinera dessa två delar och att ge innehållet i 

bilden en form. På detta sätt kan läs- och skrivlärande, sägas vara i ständig 

förändring och tillblivelse. Ett kunskapsområde, eller ämne, formas även genom 

de kommunikativa resurser och det innehåll som deltagarna väljer att använda 

sig av och kommunicera i situationen (Jewitt, 2007; Kress & Selander, 2010). 

Vad ett kunskapsområde eller ämne är definieras ofta i förskolans verksamhet 

utifrån innehållsliga aspekter så som det uttrycks i läroplanen. Det kan också 

handla om att man i tal om kunskapsområdet – till exempel med ordföljden: så 

här brukar vi göra – låser fast läsande och kommunicerande om bilder i en 

specifik form (Jewitt, 2007 & 2009; Kress & Selander, 2010). Utifrån dessa 

resonemang kan olika kunskapsområden och kommunikation om bilder riskera 

att bli färdiga objekt som existerar oavsett de kommunikationssituationer där 

meningsskapandet sker. På detta sätt riktas blicken mot vad förskolans 

verksamhet erbjuder barnen, och inte mot vad barnen skapar för mening av 

dessa erbjudanden. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) använder begreppet 

potentiell didaktik, där didaktikbegreppet breddas och frågor som ”vad kan detta 

bli?” (ibid, s. 11) synliggörs. Med begreppet uppmärksammas då hur 

aktiviteterna bland barn och pedagoger är pågående, och skapar eller öppnar för 

ett gränsöverskridande, där nya meningsskapande handlingar möjliggörs för 

barnen (ibid). Detta gör att det blir intressant för denna studie att undersöka 
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och beskriva vad barn gör med de meningserbjudanden som förskolans 

verksamhet presenterar. 

  

 

Barn och bilder i forskning  

 

Tidigare studier visar att pek-, bilderböcker och läsande har ett starkt fäste i 

förskolan och att de historiskt och av tradition har kommit att ses som en viktig 

del i verksamheten för att sträva mot att utveckla barns kommunikations 

färdigheter (Kåreland, 2009 & Arfwedsson, 2006). Arfwedssons (2006) 

sammanställning av forskningen i litteraturdidaktikområdet från förskolan till 

gymnasiet, visar att högläsning ur sagoböcker och andra former av 

sagoberättande av pedagogerna ses som ett bra sätt att träna barns förmåga att 

lyssna, berätta och utveckla ett verbalt språk. Här poängterar pedagogerna, 

exempelvis samtal om böcker, som en medveten strategi för att utveckla barns 

språk-, läs- och skrivfärdigheter, då barns uppmärksamhet vid bokläsandet 

riktas mot de verbala och typografiska aspekterna av språket. Däremot beskrivs, 

i samma studie av samma pedagoger, samtal med språkliga syften som direkt 

olämpliga vid läsning efter maten när barn ska varva ned (ibid.).  

 

Ett av de medier med bilder som barnen i min studie hanterar är bilderböcker. 

Bilderböcker innehåller alltid som jag diskuterat, sociala och kulturella 

föreställningar och spelar en stor roll hur barn skapar mening i sin omgivning 

(Kåreland, 2009). Barn får genom högläsning av böcker erfarenheter av att 

böcker är något man läser i, bilderna representerar vissa saker, bilderna knyts till 

vissa verbala uttryck och att bilderna och texten handlar om en fiktiv värld 

(ibid.). Simonsson (2004) undersökte i sin studie vilken roll bilderboken hade 

för äldre (3-5 åringar) förskolebarns samspel. Simonssons studie visar att 

barnen utnyttjade bilderbokens visuella språk i större grad än det skrivna 

språket. I bilderböckerna och högläsningsstunderna i förskolan fångades barnen 

främst av bilder som berörde eller roade dem. Bilderböckernas innehåll och 

mening skapades av barnen i här-och-nu situationer, som ett interaktivt rum där 

leken kunde fortgå. Bilderna gavs olika funktioner och kommunicerades mellan 

barnen i sammanhanget. Simonsson drar slutsatsen att barn inte är passiva 

mottagare av den vuxenproducerade bilderbokskulturen utan, skapar mening 

och förståelse om sitt eget och andras liv med hjälp av bilder i böckerna. 

Barnen i Simonssons studie använde främst bilderna till sina lekar, samtal och 
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relationer. Klerfelt (2007) delar Simonssons uppfattning att barn är aktiva 

aktörer som genom sitt deltagande i kommunikationen runt olika medier bidrar 

till kunskapsproduktionen i förskolan. Klerfelt har studerat de äldre 

förskolebarnens skapande av egna berättelser vid datorn och menar att barnens 

berättelser har bilden som det primära uttryckssättet.  Barnens berättelser var 

beroende av de bidrag de olika multimodala bilderna gav, vilket resulterade i att 

berättelserna fick ett särskilt uttryck och sagorna blev därmed, tillsammans med 

de datorproducerade bilderna, ett resultat av den specifika praktikens 

sammanhang. Därmed visar resultaten i Klerfelts studie även på betydelsen av 

att kunna förstå och behärska bilder och symboler samt att kunna använda och 

kombinera dem för att kunna kommunicera en saga. Barnens bilddrivna 

berättelser bildade i Klerfelts studie förbindelser mellan mediakultur och 

pedagogisk praktik genom berättelsernas innehåll, struktur och nyskapande. 

 

En studie, som liksom min undersökning, intresserar sig för de yngre 

förskolebarnens meningsskapande inom en läs- och skrivkontext är Björklund 

(2008). Björklund visar i sin studie att barnen var deltagande i förskolans läs- 

och skrivkontext och såg sig själva som läsande och skrivande. Björklund utgick 

från att läs- och skrivlärande även inkluderar bilder, tecken och logotyper. Det 

utgick även Fast (2007) från, som i sin studie av förskolebarns läs- och 

skrivlärande, betonar att förskolebarnen lärde sig läsa och skriva i en social 

kontext, där bilder, symboler, skyltar och skärmar interagerade med barnens 

meningsskapande. En annan studie som i likhet med denna fokuserade barns 

icke-verbala formande av kommunikation på förskolan är Björk-Willéns (2006), 

studie om äldre förskolebarns sociala samspel med varandra i en flerspråklig 

förskolekontext. Björk-Willén menar att barnens språkbruk i flerspråkliga 

förskolemiljöer var villkorad av situation och kontext, där flerspråkligheten blir 

en av flera multimodala resurser som barnen använde i lek och lärarledda 

aktiviteter. Björk-Willéns studie visar också att barnens språkliga 

meningsskapande även formades av andra resurser än det verbalt uttryckta 

språket som blickar, gester, förflyttningar och av användandet av artefakter. 

 

Forskning om hur äldre förskolebarn uttalar sig om bilder visar att flera 

aspekter av läs- och skrivförståelse existerar vid sidan av varandra i barnens 

verbala kommunikation (Walsh, 2003; Jonsson, 2006). Walsh, som studerat 

några australiensiska fyra- och femåringars verbala uttalanden om två olika 

bilderböcker, menar att barnens läsning av bilden även gav dem möjligheter att 

öka sitt meningsskapande om andra symboler som bokstäver. Barnens verbala 
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uttalanden tolkades i denna studie som variationer av olika meningsskapande 

och visar på en bredd av kognitiva och känslomässiga processer som påverkade 

kunskapandet om bilder. Barnen knöt an till saker som de hade upplevt eller 

saker de hade sett i andra sammanhang, och fick på så sätt fler dimensioner av 

språkligt lärande menar Walsh (2003). En svensk forskare som studerat bilders 

kommunikativa möjligeter i en läskontext är Jonsson (2006). Jonsson har 

undersökt bildens betydelse för skolbarns läs- och skrivlärande. Studien visade 

på två dominerande sätt att arbeta med bilden i läseböckerna. Det ena sättet 

karaktäriseras av en betoning av lärarens roll att ge barnen goda möjligheter för 

lärande, där ges bilden en underordnad roll och används för att komplettera 

och illustrera textens innehåll. Det andra sättet karaktäriseras av barnets 

meningsskapande av bilderna, där barnet skapar mening med hjälp av både text 

och bild. Jonsson (2006) menar vidare att genom att införliva bilden med ett 

vidgat språk- eller textbegrepp kan bilden, liksom det talade och skrivna 

språket, betraktas och hanteras som en uttryckt kunskap och en intellektuell 

färdighet. För att bilderna ska vara kommunikativa för barnen, krävs att de 

kommuniceras i sammanhanget där de skapas, i en given kultur, vid en given 

tidpunkt.  

 

Gällande studier om äldre barns kommunikation med bilder, är Sparrmans 

(2002) studie ett exempel på hur bilder används som sociala tecken. Bilder sågs i 

studien som sociala tecken som blev en del i barnens kommunikation och 

Sparrman analyserade hur också visuella objekt och uttryck användes i barnens 

interaktion. Sparrman lyfter i studien fram hur deltagarna ger uttrycken och de 

visuella praktikerna betydelser och innebörder. Om man separerar visuellt 

läskunnig och litterärt läskunnig från varandra kan man se att bildläsning inte 

värderas lika högt menar Sparrman (2002) och hänvisar till att kunskapande om 

tv-program och serietidningar inte alltid setts med blida ögon av skolan.  

 

En annan svensk forskare som, liksom jag, intresserat sig för kommunikation 

om bilder utifrån ett multimodalt perspektiv är Lindstrand (2006). Lindstrand 

har gjort multimodala analyser av ungdomars arbetsprocesser runt och av deras 

färdiga filmer. Analysen inriktade sig mot vad ungdomarna berättar i sina filmer 

och hur detta berättande skedde. Studien belyser även arbetsprocesserna om 

filmernas tillblivelse, med fokus på ungdomarnas reflektioner och val under 

arbetets gång. Lindstrand menar att filmen och ungdomarnas arbete med den 

kan ses som en teckenskapande aktivitet, där ungdomarnas lärande och 

meningsskapande blir synligt.   
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Ytterligare två forskare som, liksom jag, har använt ett multimodalt perspektiv 

för att uppmärksamma olika kommunikationsuttryck hos förskolebarn är Elm 

Fristorp (2012) och Heikkilä (2006). Heikkilä (2006) använder det multimodala 

perspektivet för att studera hur förskolan och skolan skapar förutsättningar för 

lärande. I studien analyseras några vanligt förekommande typer av sociala 

aktiviteter bland fem-, sex- och sjuåriga barn i tre skolverksamheter. Analyserna 

fokuserar på vilka kommunikationsformer som förekommer och hur de 

används. Resultaten visar att barn använder kommunikationsformer för att 

delta i aktiviteter, beroende på hur uppgiften för situationen är definierad och 

var den äger rum. Heikkilä menar att i lärarinitierade aktiviteter används 

kommunikationsformerna annorlunda än i elevinitierade. I de lärarinitierade 

blev kommunikation med gester inte lika framträdande i barns kommunikation.  

I Elm Fristorps (2012) studie används det multimodala perspektivet som ett 

verktyg för att urskilja och synliggöra barns kunnande i naturvetenskapliga 

lärandesammanhang. Studien inriktades på barns meningsskapande utifrån 

erbjudna resurser för lärande, samt på vilka kommunikationsmönster som 

kunde urskiljas såväl mellan barn, som mellan barn och lärare. Deltagare i 

studien var barn och pedagoger från två förskoleavdelningar och två 

förskoleklasser. Elm Fristorp menar att barns kommunikation med blick och 

gester sällan värderades som kunnande av lärarna. De barn som verbalt kunde 

svara på de sätt som lärarna förväntade sig, ansågs ha lärt sig något och sådan 

kommunikation gavs ett högt värde. Resultaten är intressanta för min studie 

eftersom de yngre förskolebarnen till övervägande del kommunicerar med 

kropps- och blickrörelser.   

 

Om utgångspunkten är att kommunikationen om bilderna präglar sättet att se 

och skapa kunskap om världen så borde en uppdelning av en flick- och 

pojkbildvärld rimligen influera barn till att, utifrån de bilder förskolan 

tillhandahåller, bilda olika handlingsmönster. Vad som betraktas som manligt 

och kvinnligt är både kulturellt och historiskt betingat, det omskapas ständigt 

och förhandlas i sociala relationer (jfr. Nordberg, 2008). Ett genusperspektiv 

lyfts fram som viktigt i tidigare forskning där studier har visat på skillnader 

gällande hur flickor och pojkar gestaltas i litteraturen (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005).  I min studie har jag dock valt bort att närmare studera 

genusskapande, eller andra aspekter som klass och etnicitet, formar och formas 

i barns kommunikation om bilder i förskolan samt att studera dessa processer. 

En sådan granskning är viktig, men då den inte rymts och varit möjlig att 
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genomföra inom tidsramen för denna studie och har därför lämnats utanför 

analysen. 
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3. Metod och material 

 

 

Studiens utformning pekade ut vikten av att jag placerade mig i de situationer 

där meningsskapandet pågår (Kress, 2010; Flewitt, Hampel, Hauck & 

Lancaster, 2009). Studien krävde således ett analysmaterial som skulle 

möjliggöra en närgången granskning av yngre förskolebarnens handlingar i 

några situationer där bilders mening prövades och fastställdes. Jag valde därför 

en etnografisk metod som gav mig möjlighet att följa barnen och observera 

sammanhang där barn kommunicerade om bilder.  

 

 

Etnografi och videoobservationer 

 

I etnografisk forskning observeras individers handlingar i sitt sammanhang och 

dokumenteras med anteckningar och andra beskrivningar. För att också ha 

tillgång till ett så detaljerat analysmaterial som möjligt kombinerades de 

etnografiska beskrivningarna med videoinspelningar av ett antal situationer och 

några av mig utvalda sammanhang där barn kommunicerade om bilder.   

Videoinspelningarna och de etnografiska beskrivningarna var tänkta att 

komplettera varandra, då det med en traditionella etnografisk 

dokumentationsteknik är en omöjlighet att skapa en lika detaljerade och 

omfattande beskrivningar som är möjligt med ett videoinspelat 

forskningsmaterial kan. Å andra sida kan inte en videoinspelad sekvens, som 

endast registrerar det som kameralinsen och mikrofonen tar in, beskriva de 

sinnliga, mångfacetterade och upplevelsebaserade baserade beskrivningar som 

etnografisk forskning ofta ger. Genom att jag valde att använda mig såväl av 

traditionell etnografi och även dokumenterande barnens handlingar med 

videoupptagningar, har jag fått tillgång till ett brett och mångfacetterat 

forskningsmaterial som synliggör de dagsrutiner och de sammanhang där 

kommunikation om bilder förekom (Greene & Hogan, 2005). Med hjälp av 

videoobservationerna har jag kunnat återse och på nytt vid flera tillfällen 

observera några av de kommunikationssammanhang som jag gjorde 

videoupptagningar av. Valet av etnografi som forskningsmetod har också 

inneburit att jag befunnit mig på förskolan och utgjort en del av den sociala 
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verklighet som jag undersökt och analyserat. På det sättet kan studiens 

materialinsamling och analys inte frigöras från varandra eller frigöras från min 

förförståelse och kunskap om det sammanhang jag studerat (MacNaughton, 

Rolfe & Siraj-Blatchford, 2001).  

 

Etnografi och videoobservationer låter sig också bättre anpassas till den 

komplexa verksamhet som barnen deltar och kommunicerar i än till exempel 

intervjuer kan göra (Flewitt, Hampel, Hauck & Lancaster, 2009; Greene & 

Hogan, 2005). Att intervjua barnen och därigenom få kunskap om hur de 

tänkte om och använde bilder i sin kommunikation utgjorde i detta fall inget 

alternativ, då de barn vars meningsskapande skulle undersökas var unga och 

ännu inte hade hunnit utveckla de verbala uttrycksformer som krävs för en 

sådan studie. Valet av etnografi som metod har även gjort att jag har kunnat 

komma nära barnen och på plats kunnat observera och dokumentera hur barn 

kommunicerar, samspelar och skapar mening om bilder. Genom att vistas på 

förskolan har jag också kunnat närma mig och på nära håll kunnat ta del av och 

beskriva de meningsskapanden som formas i olika situationer. Under 

förskoledagen har jag kunnat observera, iaktta och beskriva ett flertal olika 

sammanhang där barnen kommunicerar om bilder på förskolan och kunnat 

beskriva och jämföra hur de använder sina kroppar som resurser i olika 

sammanhang. 

 

Allt socialt handlande förstås och ställs i en etnografisk studie i relation till den 

sociala och kulturella kontexten, oavsett om forskningsintresset är riktat mot en 

avgränsad situation eller en vidare social och tidsspecifik kontext (Emerson, 

Fretz & Shaw, 1995). I min studie betydde valet av en etnografisk 

forskningsmetod att jag under en tidsperiod deltog i aktiviteter, samtal och 

andra sociala samspel på förskoleavdelningen där studien utfördes. Metodvalet 

innebar att jag regelbundet och systematiskt skrev ned vad jag observerat och 

upplevt. Som en del i min materialinsamling har jag valt att, utöver att föra 

observationsanteckningar, även använda mig av observationer med 

videokamera. Videoobservationerna och anteckningarna som jag skrivit ned 

under mina besök på förskoleavdelningen har haft ett dubbelt perspektiv, och 

handlat om att såväl studera hur andra svarar på händelser som jag observerat 

och om att beskriva och dokumentera hur jag själv upplevt händelserna 

(Emerson, Fretz, & Shaw, 1995; Greene & Hogan, 2005). Eftersom min studie 

inriktar sig på både verbal och icke-verbal kommunikation har gester, 

kroppsförflyttningar och blickar funnits med som givet fokus och utgjort en 
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given del i mina anteckningar (jfr Greene och Hogan, 2005). Det är viktigt att 

påpeka att det material som jag samlat in inte är objektivt. Materialet är färgat av 

mina känslor, personliga och yrkesmässiga erfarenheter som förskollärare och 

mina teoretiska perspektiv. I min forskningsprocess har jag konstruerat en 

social verklighet där jag själv ingår och samspelar med deltagarna. Genom mina 

teoretiska och metodologiska val har jag skapat en viss bild och vissa perspektiv 

på hur situationerna kan förstås och utelämnat andra. Avgörande för om min 

studie kan betraktas som giltig eller inte, är om studien och de resultat som 

presenteras framstår som logiska och de olika val jag gjort under processens 

gång redovisats och tydliggjorts (Greene & Hogan, 2005; MacNaughton, Rolfe 

& Siraj-Blatchford, 2001; Heath, Hindmarsh & Luff, 2010).  

  

I och med att jag på förhand har valt att fokusera barns kommunikation om 

bilder, har jag varit tvungen att välja bort vissa händelser som härigenom har 

lämnats utanför observationen. Att välja att sätta på kameran eller fatta pennan 

och börja skriva vid vissa situationer har alltså inneburit att jag redan vid 

insamlingsstillfället avgjort vad och vilka sammanhang som jag har ansett som 

intressanta och relevanta att dokumentera. Därmed har jag valt bort att 

observera och analysera händelser och sammanhang som jag under 

materialinsamlingen inte såg som lika intressanta och relevanta. På detta sätt har 

jag påbörjat analysen redan under materialinsamlingen (Heikkilä & Sahlström, 

2003). Jag, som observatör, har också valt kameravinkel vid 

videoobservationerna, vilket innebär att materialet enbart utgör ett perspektiv 

av den observerade situationen som jag bestämt (Sparrman, 2005). För mig 

finns det två skäl till att utöver anteckningar även använda video för registrering 

av vissa observationer. För det första att försöka fånga inte bara vad deltagarna 

säger och gör, utan också gester, kroppsposition, verktyg, objekt och artefakter 

(Heath, Hindmarsh & Luff, 2010). För det andra har jag arbetat länge som 

förskollärare, jag gör med andra ord min studie i en miljö som redan är känd för 

mig. Enligt etnografisk tradition är det svårt att frigöra sig från sina fördomar 

(Greene & Hogan, 2005), så för mig har videokameran varit ett hjälpmedel för 

att kunna distansera mig från rollen som förskollärare. Genom att se på mina 

sekvenser många gånger och fokusera på olika saker har det hjälpt mig att inta 

forskarrollen. Under studien har jag ständigt gjort nya tolkningar när jag på nytt 

tagit del av de inspelade situationerna och brottats med mitt invanda sätt att se 

på hur barn gör. Om jag observerat med hjälp av papper och penna hade dessa 

perspektivskiften, som jag ser det, inte varit lika lätt. Jag har genom valet att 

videofilma några utvalda situationer kunnat återupprepa dem och haft möjlighet 
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att fokusera på olika saker, som till exempel att välja att till exempel stänga av 

ljudet för att kunna fokusera på att analysera hur barnen gestikulerade eller 

använde blickar. Videoobservationer fångar mycket, men kan aldrig fånga alla 

inverkande aspekter av en händelse. Saker och ting som befinner sig utanför 

fokusområdet kan exempelvis ha betydelse för deltagarnas kommunikation. 

Därför har mina skriftliga anteckningar varit lika betydelsefulla för min analys 

som de handlingar och sammanhang som jag videofilmat och närgranskat. 

 

Att videofilma innebar i min studie att jag använde en digital videokamera för 

att registrera och dokumentera vissa situationer. Med hjälp av mina etnografiska 

anteckningar upptäcktes de platser och sammanhang där bilder användes och 

barn kommunicerade om bilder och deras innebörder. Mina anteckningar, och 

de videoobservationer som jag gjort på förskolan har gjort det möjligt att hitta 

några kritiska och viktiga sammanhang som har varit intressanta att studera 

närmare (Heath, Hindmarsh & Luff, 2010). Genom att beteckna videofilmandet 

som videoobservationer, vill jag skilja ut denna materialinsamlingsmetod från 

användning av videofilmande som görs i andra syften, som till exempel när 

pedagoger filmar för att dokumentera vissa aktiviteter och händelser som sedan 

kan visas för barn och barnens vårdnadshavare för att ge en bild av 

verksamheten, skapa samhörighet och/eller gemensamma minnen. Att filma en 

händelse behöver inte nödvändigtvis ha ett på förhand preciserat syfte, medan 

de videoobservationer som jag gjort av olika sammanhang på förskolan har 

utgjort en forskningsmetod för att skapa ett forskningsmaterial (Heath, 

Hindmarsh & Luff, 2010). Ett forskningsmaterial som lämpar sig för de 

närgångna granskningar och mikroanalyser av de handlingar, kroppsliga 

interaktioner där innebörder skapas och fastläggs. Precis som den traditionella 

etnografin där händelser fixeras med anteckningar, handlar 

videoobservationerna om att fixera och beskriva pågående handlingar. Med 

hjälp av olika dokumentationstekniker som anteckningar, foton, skisser och 

genom användandet av mina sinnen har jag skapat ett material som gör det 

möjligt att närmare kunna granska och undersöka händelser, med fokus på de 

normer och betydelser som skapas och kommuniceras i olika grupper.  
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Urval och tillträde till fältet  

 

En förutsättning för att kunna genomföra en etnografisk studie är att få tillträde 

till det fält man vill studera. Mitt val av den utvalda förskoleavdelningen 

grundar sig i mitt intresse att undersöka de allra yngsta förskolebarnens 

kommunicerande om bilder. Det var därför viktigt för mig att barnen var under 

tre år. Ett annat av mina urvalskriterier för avdelningar som kunde delta i min 

studie, var att den utvalda förskoleavdelningen kunde anses spegla och ha 

mycket gemensamt med andra förskoleavdelningar för yngre barn i Sverige. 

Förskolan som institutionellt rum har betydelse för barns erfarenheter, dels för 

barn tillbringar en stor del av sin barndom där, men även för att samhället 

investerat stora resurser för att förmedla de värden, normer och kunskaper som 

anses viktiga (Tallberg-Broman & Persson, 2010). De situationer som utspelar 

sig på förskolan har alltså betydelse för barns lärande, men det har även 

betydelse hur barn tolkar och erfar situationerna.  Anledningen till mina urval 

var att jag ville studera de yngsta förskolebarnens erfarenheter av 

kommunikation om bilder och en institutionaliserad barndom som många barn 

i Sverige kan tänkas dela. 

 

Mitt sökande efter en avdelning som matchade mina urvalskriterier började 

med att en kommun valdes ut. På kommunens hemsida, där alla förskolor 

presenterar sin verksamhet, fanns en förskola som ådrog sig mitt intresse 

utifrån sin beskrivning på hemsidan att de jobbade efter förskolans läroplan och 

att de ansåg det viktigt att barnen själva kunde ta del av olika material. Skapande 

och dokumentation framställdes som viktiga arbetsområden i verksamheten. 

Pedagogerna uttryckte i skrivningen på hemsidan också vikten av att barnen får 

komma till tals. Beskrivningen av verksamheten och den syn på barn som 

presenterades liknade formuleringar gjorda av många andra förskolor i området, 

där arbete utifrån läroplan och skrivningar om ett aktivt, kunskapssökande barn 

poängteras på ett liknande sätt. Därför ansåg jag att de sätt som den är 

förskolans verksamhet gestaltades på kunde anses representativa för hur barn 

erfar kommunikation om bilder på förskolan. Utifrån informationen på 

hemsidan och efter ett samtal med rektor för skolområdet bedömdes en 

avdelning vara överensstämmande med mina urvalskriterier och därmed lämplig 

att tillfrågas om deltagande i min studie. Jag hade beslutat att begränsa studien 
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och materialinsamlingen till en avdelning, då jag därmed skulle kunna följa 

verksamheten under flera dagar och vistas på avdelningen under en längre 

tidsperiod. En längre tidsperiod på samma förskoleavdelning skulle göra det 

möjligt att mer grundligt undersöka hur barnen som fanns där kommunicerade 

runt och använde sig av bilder under förskoledagen.  

 

Ett första möte med avdelningens pedagoger ägde rum våren 2011. Jag 

presenterade då mitt projekt lite mer ingående än i kontakten med rektorn. 

Efter att ha läst min forskningsplan och funderat några dagar tackade 

pedagogerna ja till att öppna sin verksamhet för mig. I mitt samtal med 

pedagogerna underströk jag att jag ville följa den dagliga verksamheten och att 

det inte förväntades att pedagogerna skulle planera eller agera annorlunda än 

vad de annars brukar göra. Detta var ett försök att avdramatisera 

förväntningarna på min kommande period som gäst och forskare i deras 

verksamhet.  

 

Samtliga tre pedagoger som arbetade på avdelningen valde att delta. Efter att 

pedagogerna gett sitt skriftliga samtycke, informerades vårdnadshavarna till 

barnen skriftligt om studien och deras samtycke inhämtades (se bilaga 1 och 2). 

För två av barnen erhölls inget samtycke. Härigenom deltog elva av 

avdelningens tretton barn, åtta pojkar och tre flickor, i åldrar mellan ett år och 

fyra månader och två år och åtta månader. De barn som deltog i studien har alla 

svenska som modersmål.  

 

Under studiens utförande har jag försökt hantera 

materialinsamlingssituationerna så smidigt jag förmått och varit noga med att 

inte skilja ut barnen som inte deltog i studien i mitt förhållningssätt till hela 

barngruppen. När jag gjort videoinspelningar har jag undvikit att rikta 

videokameran så att dessa barn har synts i bild och deras handlingar har inte 

heller noterats i fältanteckningar och lämnats utanför de analyser som jag har 

gjort.  

 

 

Studiens genomförande 

 

Materialinsamlingen påbörjades i början av september 2011 och avslutades i 

slutet av oktober 2011. Jag deltog under denna tid i aktiviteterna på Tulpanen 
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under sexton dagar. Under den tid som jag vistades på förskoleavdelningen 

försökte jag förstå hur barn kommunicerat, samspelat och skapat mening om 

bilder. Genom att observera och analysera de handlingar och den 

kommunikation som pågick försökte jag närma mig de meningsskapanden som 

formades i dessa situationer. Fokus har riktats mot hur barnen kommunicerar i 

olika aktiviteter med bilder. Under de deltagande observationerna i de olika 

situationerna förde jag fältanteckningar, ibland direkt under själva 

observationstillfället, ibland i efterhand beroende på vad som kändes lämpligt. 

Jag gjorde korta övergripande noteringar om vad som hände, vilka som deltog 

och plats för aktiviteten. I dessa anteckningar återges till viss del också mer eller 

mindre ordagranna dialoger. De första dagarnas fältanteckningar användes som 

underlag för beslut om vilka situationer som skulle vara intressanta att registrera 

med videokameran.  

 

Till en början ville jag göra mig bekant med pedagoger och barn och att finnas 

med under hela dagar för att få en uppfattning om dagsrutinen och de 

aktiviteter och sammanhang där bilder användes och förekom på den här 

förskoleavdelningen. Jag valde därefter att placera mig nära de platser där jag 

upptäckte, och även utifrån min yrkeserfarenhet som förskollärare antog, att 

händelser med bilder och kommunikation tilldrog sig. När barnen frågat om 

min roll, har jag svarat att jag var nyfiken på hur de pratade om och lekte med 

böcker och bilder. Vissa barn verkade uppfatta mig som en vuxen på 

avdelningen och bad mig om hjälp vid påklädning och toalettbesök eller kom 

ibland för att sitta i mitt knä. Andra barn höll sig på avstånd under hela min tid i 

verksamheten. Några av barnen var mycket intresserade av mitt 

anteckningsblock och av videokameran. De fann till en början speciellt kameran 

med sina knappar och skärmen som mycket spännande. Jag ägnade därför en 

del tid i början till att låta dem få prova att titta genom kameralinsen. Vid 

sådana tillfällen avbröt barnen sin kommunikation om bilderna, men hittade för 

det mesta tillbaka till samspelet med varandra efter en stunds upptagenhet runt 

kameran och dess möjligheter och lät mig filma vidare. 

 

 

Olika typer av material 

 

Till videoobservationerna använde jag en digital videokamera för att registrera 

och dokumentera vissa situationer. Mina videoobservationer uppgår i tid till 
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ungefär nio timmar, fördelade på 68 sekvenser av varierande längd. Den 

kortaste sekvensen är en och en halv minut och den längsta är tio minuter. 

Vilka situationer som registrerat med videokameran har skiftat under 

fältarbetets gång. I början var jag fokuserad på att närmare studera barns 

kommunicerande runt böcker. Efter någon vecka upptäckte jag att barnen även 

använde bilder i andra sammanhang, som exempelvis vid flanotavlan, på väggar 

och i en smarttelefon. Jag försökte då registrera den bredd av medier, platser 

och sammanhang där barnens kommunikation pågick. Jag valde att ha kameran 

i handen för att kunna vara flexibel och rörlig i rummen. Mina 

videoobservationer började ofta med en handling från ett barn, de tog till 

exempel fram en bok från hyllan eller pekade på en bild på väggen. Jag försökte 

ha barnet ansikte och kropp i fokus, men även att filma dem bakifrån, så jag 

kunde se vilka detaljer som de pekade på. En del gånger var jag deltaktig i 

kommunikationen tillsammans med barnen, men hade ändå kameran på och 

riktad mot barnet. Designen på kameran möjliggjorde att jag kunde ha den 

placerad i mitt knä och ändå registrera det som hände. En relativt stor skärm 

som gick att vinkla gjorde att jag behövde inte hålla kameran vid ansiktet för att 

se vad som registrerades. Efter observationerna kompletterade jag med 

anteckningar för att exempelvis beskriva bilden som barnen samspelade runt, 

eller hur barnen riktade blickar eller pekade mot saker, individer och händelser 

som doldes genom att de hamnade utanför kameralinsens räckvidd. Ibland 

hände det att de äldre barnen började prata med mig när jag filmade en annan 

del av rummet. Jag svarade då på deras tilltal, men försökte att fortsätta ha 

kameran riktad mot det som jag filmade. Eftersom kamerans mikrofon 

registrerar det som är närmast kameran innebar det att vissa sekvenser som 

filmats på avstånd analyserats utan ljud.  

 

Med videokameran tog jag även digitala stillbilder på olika bilder på väggar, i 

böcker, sångkort och flanobilder. Funktionen att kunna ta stillbilder med 

videokameran gjorde det exempelvis möjligt att ta kort i böckerna direkt efter 

en observerad situation. Jag använde även funktionen för att dokumentera 

bilder på väggar, sångkort, bokstavstavlor eller annat visuellt material. 

Härigenom har jag under analysen kunnat ta del av vad barnen riktat sin blick 

mot i de sammanhang som jag observerat och beskrivit med anteckningar, eller 

som inte alltid syns i videoobservationerna. 

 

De deltagande observationerna och de videoinspelade 

kommunikationssekvenserna har även kompletterats med fältanteckningar av 
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informella samtal jag haft med barn och pedagoger. Dessa olika typer av samtal 

ger tillgång till information av en annan karaktär än observationerna, och de 

bidrar till en vidare förståelse för verksamheten. De informella samtalen med 

barnen skedde ofta i situationer där barnen på olika sätt visade att de ville 

kommunicera med mig om bilder, bokstäver, böcker och sagor. Vid slutet av 

min tid på Tulpanen förknippade barnen mig med böcker, och kom fram till 

mig med en bok som vi kommunicerade runt tillsammans.  De informella 

samtalen med pedagogerna skedde spontant före eller efter en aktivitet som 

involverat bilder, böcker eller annat material för sagoberättelser.  

 

Fältdagboken, där jag under fältarbetets gång reflekterade över min egen roll 

och läroprocess, har används som stöd i beskrivningarna. Anteckningarna 

består av olika reflektioner som jag brottats med under arbetets gång. I början 

finns det många funderingar över den roll jag tog i förhållande till den roll som 

barnen tilldelade mig. Alla fältanteckningar samt kompletterande anteckningar 

till videoobservationerna har transkriberats. 

 

 

Analys och transkription  

 

Materialet har samlats in, strukturerats och analyserats utifrån det multimodala 

perspektiv som beskrivits i kapitel 2. Analysen baseras på materialet som helhet, 

alltså både fältanteckningar och videoobservationer. Dock har 

videoobservationerna genomgått en gallring där vissa valts ut för fördjupad 

analys. De som valdes bort var till exempel tillfällen där ingen längre 

kommunikation skapades om bilderna. Av de kvarvarande 

videoobservationerna valdes tio ut för transkription och blev föremål för 

fördjupad analys. I detta skede baserades urvalet på aspekter av 

meningsskapande som det multimodala perspektivet uppmärksammat mig på 

och som jag därmed sett som intressanta att studera och närmare granska. De 

situationer som vid denna sortering valdes ut för transkription och fördjupad 

analys, var alltså situationer där aspekter som skapande av 

uppmärksamhetsfokus förekom, och situationer där kommunikationen om 

bilder skedde i olika sammanhang och olika bildmedier.  I uppsatsen använder 

jag fem av dessa transkriberade videoobservationer. De har valts för att de 

illustrerar aspekter av barns kommunikation om bilder som jag granskat och för 

att de genom sin tydlighet sammanfattar mina fynd och resultatet av de analyser 
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som jag utfört. Dessa fem videoobservationer, som presenteras i 

resultatkapitlen, har en sammanlagd tidslängd på 25 minuter. 

 

Transkriptionsarbetet har utgjort en stor del av arbetsinsatsen. Jag har dock sett 

transkriptionsarbetet som en nödvändig del av bearbetningen med att 

synliggöra vissa aspekter av mitt material. Transkriptionerna gör att blicken kan 

uppmärksamma detaljer av kommunikationen som inte verkar intressant vid 

första anblicken. Transkriptionerna har också gjort det möjligt för mig att 

avidentifiera deltagarna och visa utdrag från mitt material för andra forskare, för 

att få hjälp med analyser och perspektivskiften. Transkriptionerna är en form av 

selektiv översättning, vilket innebär att vissa aspekter av innehållet förloras i 

förhållande till källan (Greene & Hogan, 2005; MacNaughton, Rolfe & Siraj-

Blatchford, 2001).  

 

Videoobservationerna har transkriberats dels med hjälp av ett analysprogram 

(nVivo 9) och dels med hjälp av två datorer bredvid varandra, en skärm visade 

videoobservationen och på den andra skrev jag ned vad som visades på den 

första skärmen. Analysprogrammet möjliggjorde att videoobservationerna 

kunde kodas för att se olika delar i materialets helhet. Till exempel kunde 

pekande kodas som en analysenhet. Om jag sedan ville jämföra barnens 

användning av pekande i sammanhang med böcker och pekskärmen, kunde en 

sökning på koden ”peka” synliggöra hur barnen använde pekande i alla 

videoobservationer. Jag kunde då jämföra skillnader och likheter mellan olika 

dokumenterade situationer. De videoobservationer som inte har transkriberats, 

har behandlats som detaljerade fältanteckningar och analyserats tillsammans 

med mina skriftspråkliga anteckningar.   

 

Eftersom den här studien undersöker hur barn kommunicerar om bilder, så 

måste många icke-verbala aspekter av kommunikation läggas till 

transkriptionerna. Att utöka transkriptionernas innehåll från att fokusera på tal, 

till att även beakta fler kommunikationsresurser är en av utgångspunkterna med 

ett multimodalt perspektiv på kommunikation. I interaktions- och 

kommunikationsforskning används ofta inklippta bilder för att tydliggöra vad 

deltagarna riktar sin uppmärksamhet mot (t.ex. Goodwin, 2000; Martin & 

Evaldsson, 2012; Björk-Willén, 2006). Till viss del har jag inspirerats och använt 

mig av de konventioner som formar de excerpt som används i multimodala 

analyser (Flewitt, Hampel, Hauck & Lancaster, 2009; Jewitt, 2009) och försökt 

att hitta en transkriptionsmetod som fungerat för mina forskningsfrågor och de 



43 
 

analyser jag önskat göra. Att omvandla verklighetens alla sinnesintryck till text, 

där endast en bråkdel av alla intryck kan återges har varit svårt och 

tidskrävande. Överlappningar av både verbal och icke-verbal kommunikation är 

regel snarare än undantag. Transkriptionerna har organiserats efter deltagarnas 

replikskiften, så som jag tolkat dem, vilket innebär att varje replikskifte har fått 

ett nummer för att lättare kunna hänvisa till dem. Avsikten har varit att ge form 

åt utdragen från transkriptionerna så att utformningen bidrar till läsvänlighet, 

utan att göra avkall på exakthet och precision. 

 

Eftersom det multimodala perspektivet på kommunikation inriktar sig på ett 

flertal olika resurser för att skapa mening i kommunikation, är det viktigt att 

definiera vilka analysenheter jag har använt mig av. Barnen i mitt material 

använder sig av flera olika medier som alla bidrar med sitt meningsskapande om 

bilderna. Till exempel kan boken som medium sägas ha en annan design och 

därmed ett annat meningsskapande uttryck än flanotavlan. I en bok är det 

tillexempel möjligt att återbesöka bild och text, då ett tryckt medium ser ut på 

samma sätt även nästa gång man tittar i och läser boken. Om vi jämför med 

flanotavlan kan det mediet sägas interaktiv eftersom bilderna kan sättas upp på 

olika sätt från gång till gång samt att vissa ord och begrepp kan förekomma vid 

vissa tillfällen men inte andra. Det är således svårare att återbesöka till exempel 

gester eller ord som formats vid ett speciellt tillfälle vid flanotavlan än i 

lässituationer runt en bok. Mot bakgrund av studiens teoretiska begreppsram 

har jag valt analysenheter som riktar sig mot barnens engagemang som 

framträder under de observerade situationerna. I situationerna kommunicerar 

barnen genom att använda språkliga uttryck, genom att gestikulera, genom att 

peka och rikta blicken mot olika aspekter i bilden eller mot kamratens ansikte. 

Barnens kommunikation med hjälp av olika resurser bildar på så sätt synliga 

tecken för meningsskapande som jag utgått ifrån i de beskrivningar och analyser 

som jag gjort.  

 

Nedan följer en sammanställning av de kroppsliga handlingar som jag har gett 

betydelse i barnens kommunikation samt en redogörelse för vilka aspekter som 

jag fokuserat på i mina analyser av hur de används i videoobservationer och 

fältanteckningar. 

 

Kommunikation med gester: Här har jag fokuserat på de gester som barnen 

använder och riktat min uppmärksamhet mot de gester som barnen gör och 

intensiteten i dessa. Jag har också fokuserat på när och vid vilka tillfällen under 
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kommunikationen som gester används och förekommer. Här har också 

mimiken noterats, alltså barnens huvudrörelser som exempelvis nickningar och 

huvudskakningar samt rörelser i ansiktet som till exempel med ögonbryn eller 

munnen.  

 

Kommunikation med blickar: Här har jag undersökt och noterat hur barnen 

använder blicken och ögonen som resurser. Vilken del av bilden riktar 

exempelvis barnen blicken mot, eller när möter de kamratens blick. Dessutom 

har jag studerat och noterat när och vid vilka tillfällen under kommunikationen 

som de riktar blicken mot kamraten eller bilden. 

 

Kommunikation med pekningar och pekliknande kroppsgester: Här har jag 

skiljt ut och närmare studerat de kroppsgester som kan beskrivas och likställas 

med pekande där bålen och handen riktats mot en specifik del av bilden eller 

mot en viss plats. Här har jag ställt mig frågan om, när och på vilka sätt pekande 

gester används av barnen i de observerade situationerna. Vad barn pekar på, om 

pekandet förflyttas och hur länge de pekar har fokuserats. Jag har också noterat 

om den pekande gesten upprepas och studerat när denna upprepning görs samt 

uppmärksammat om de vid pekning använder hela armen eller enbart rör hand 

och finger.  

 

Kroppshållning/position: Här har jag fokuserat på hur barnen använder och 

riktar sina kroppar. För barnen kroppen och bålen framåt, bakåt eller åt sidan 

och även fokuserat hur barnen placerar sig i relation till bilden, pedagogen och 

kamrater. 

 

Verbal kommunikation: Här har jag fokuserat på vilka ord, begrepp och ljud 

som barnen använder när de kommunicerar om bilderna i de sammanhang jag 

observerat.  

 

Kommunikativa resurser är ofta former av fysiska uttryck som jag menar visar 

hur barnen formar ett uppmärksamhetsfokus. Det kan naturligtvis vara så att 

barnen formar uppmärksamhetsfokus också på andra sätt, som genom att de 

inte beskrivs, benämns och uppmärksammas inte heller blir synliga för mig och 

andra betraktare (Nordberg & Saar, 2008).   

 

Analysen har som jag tidigare påpekat baserats både på mina etnografiska 

fältanteckningar och på de videoobservationer som jag har spelat in. I 
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analysarbetet har jag tolkat både verbala och icke-verbala uttrycksformer som 

kommunikativa handlingar. Fokus är i min genomgång av materialet är de 

kommunikativa aspekter av barns handlingar som ovan tydliggjorts. I 

bearbetningen och analysen av materialet har jag under fältarbetet, men framför 

allt efter att jag avslutat materialinsamlingen, vid upprepade tillfällen återvänt till 

videoobservationerna för att studera dem om och om igen. Med fokus i mina 

forskningsfrågor som presenterades i inledningen har jag läst igenom 

transkriptionerna vid ett flertal tillfällen. I syfte att identifiera återkommande 

mönster har jag läst materialet på olika sätt. Ibland har blickens riktning eller 

kroppsförflyttningar fokuserats. Andra gånger har fokus varit att identifiera 

vilka platser eller bilder som gjordes viktiga av barnen, eller att se hur olika 

resurser används tillsammans. Materialet har som helhet genomgått flera 

bearbetningsfaser. En viktig princip har varit att hela tiden dyka ner i delar och 

helheter i materialet. Som en del i fördjupningsprocessen och genom analysens 

gång har olika kategoriseringar av materialet gjorts, för att slutligen landa i den 

förståelse och beskrivning av barns kommunikation som presenteras i 

resultatkapitlet. 

 

 

Att studera det välbekanta 

 

Etnografisk forskning innebär att jag som forskare träder in i ett socialt 

sammanhang, och förhoppningsvis blir accepterad av dem man studerar och får 

delta i det liv som ska studeras (Emerson, Fretz & Shaw, 1995; Corsaro, 2011). 

I min studie betydde det att jag deltog under i aktiviteter, samtal och samspel på 

förskoleavdelningen Tulpanen. Men då jag inte var där för att arbeta som 

förskollärare, utan för att genomföra en studie av barns kommunikation om 

bilder, så ingick jag i verksamheten på andra premisser. Detta innebar 

exempelvis att jag regelbundet och systematiskt skrev ned vad jag observerat 

och upplevt. Att själv vara en del i det man studerar är komplicerat. Det är 

oundvikligen så att jag genom min närvaro utövar en viss påverkan på 

skeendena i verksamheten och min erfarenhet som förskollärare har styrt och 

format mitt agerande med barnen och avdelningens pedagoger. Min 

uppfattning är dock att barn och pedagoger under den tid som studien utfördes 

vande sig vid min närvaro, jag och min kamera blev en välkänd gäst i 

verksamheten under den period då analysmaterialet skapades och samlades in. 
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Den etnografiska forskningsprocessen brukar idealt beskrivas som en pendling 

mellan närhet och distans i förhållande till fältet och deltagarna i studien 

(Emerson, Fretz, & Shaw, 1995). Jag ville komma nära de människorna och den 

verksamhet som jag studerade för att kunna skapa en trovärdig och rättvisande 

bild. Samtidigt var det nödvändigt för mig att förhålla mig lite distanserad för 

att kunna förstå komplexiteten i barnens kommunicerande i ett nytt ljus. 

Tidigare har jag beskrivit att det inte är möjligt för mig som forskare att ställa 

mig utanför den sociala verksamhet jag studerar. Ett sätt att metodologiskt 

hantera detta dilemma är att med hjälp av teorier, analytiska begrepp och 

reflektion göra det välbekanta mer främmande (Emerson, Fretz, & Shaw, 1995).  

 

Jag har arbetat som förskollärare under många år och det har inneburit många 

och svåra perspektivbyten under arbetet med min studie. Jag fick många gånger 

under materialinsamlingen hejda mig själv för att inte träda in i den bekanta 

förskollärarrollen. När jag gick in i mitt forskningsprojekt hade jag med mig 

mina föreställningar om förskolan som verksamhet och om yngre barns lärande 

och kommunikation. I mitt fall innebar mina tidigare erfarenheter som 

yrkesverksam förskollärare att jag var väl förtrogen med förskolan som 

institutionell miljö och med pedagogiskt arbete med de åldrar som min studie 

berör. Det medförde att mina erfarenheter av att arbeta som förskollärare på en 

avdelning för yngre förskolebarn styrde mina observationer den första tiden. 

Jag filmade och observerade exempelvis inledningsvis situationer och 

sammanhang där jag redan visste och antog att det skulle förekomma 

kommunikation om bilder mellan barnen. Jag var med andra ord ingen gäst i en 

obekant verksamhet. Efter några dagar började jag studera mitt dittills 

insamlade material i mina försök att göra det bekanta främmande. Med hjälp av 

mina teoretiska antaganden och reflektioner försökte jag göra mig medveten 

om mina förhandsantaganden, värderingar och känslor. Här var mina 

videoobservationer till stor hjälp, här kunde jag till exempel stänga av ljudet för 

att byta perspektiv på mitt invanda sätt lyssna på barns kommunicerande. Jag 

har svarat på barnens kommunicerande med mig, som jag brukar göra som 

yrkesverksam förskollärare. Barnen har kanske pekat på en bild och sagt: ä dä? 

då har jag svarat vad bilden föreställer.  När jag under skrivarfasen reflekterade 

över min roll, såg jag mig själv som mer avvaktande än den jag är som 

förskollärare. 

 

Ytterligare en aspekt av forskningsprocessen är svårigheterna att överföra 

verkligheten till skriven text. När man som forskare befinner sig i en 
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verksamhet under en längre tid bygger man med nödvändighet upp lojaliteter 

till deltagarna. Känslor av svek infinner sig när man ska beskriva och konstruera 

sin version av deltagarnas verklighet (Greene & Hogan, 2005). Jag har fått ett 

förtroende att skildra delar av människors liv och vardag, men deltagarna i min 

studie kanske inte uppfattar sin verklighet som jag beskriver den. Jag vill därför 

ta upp och diskutera några etiska aspekter som är knutna till studien. 

   

 

Etiska ställningstaganden 

 

I en etnografisk studie blir den etiska aspekten särskilt angelägen, eftersom jag 

under materialinsamlingen vistats tillsammans med och kommit mycket nära 

människorna i den verksamhet jag studerat (Greene & Hogan, 2005; 

MacNaughton, Rolfe, & Siraj-Blatchford, 2001). Forskning i sammanhang och 

situationer där människor ingår, kräver att forskningsetiska regler och principer 

följs (Vetenskapsrådets Codex, 2010). Dessa riktlinjer har beaktats i min 

undersökning. Det mest grundläggande kravet är att individer inom forskning 

inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Det innebär att god etik ska iakttas för att skydda deltagarna mot eventuella 

negativa konsekvenser av deltagandet. Förskolan och alla deltagare har 

anonymiserats och av mig tilldelats andra namn för att försvåra identifikation. 

  

I barndomsforskning läggs det vikt vid att yngre barn som deltar i 

forskningsprojekt liksom vuxna och äldre skolbarn och ungdomar ska få tillfälle 

att ge ett informerat samtycke (Dockett, Einarsdóttir & Perry, 2009). Jag har 

sett barnens samtycke som en process och vid varje observationstillfälle har jag 

varit uppmärksam på om barnen samtycker till att bli observerade och/eller 

filmade. Även efter det att observationerna samlats in har jag letat efter tecken 

på att barnen velat undvika kameran och avstå från att bli betraktade med min 

nyfikna blick. Dessa indikationer kan, som jag tolkat det, uttryckas både verbalt 

eller icke-verbalt av barnen (jfr Skånfors, 2009). 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. När det hände 

valde jag att stänga av kameran eller att rikta den åt ett annat håll i rummet. 

Begrundas bör även 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 
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eller annat sätt. Många aktiviteter i förskolan är både vuxenstyrda och/eller 

vuxenövervakade (Greene & Hogan, 2005). Det betyder att maktförhållandet 

barn-vuxen är ojämnlikt, och man bör därför fråga sig vilka möjligheter barnen 

egentligen haft att avböja sin medverkan? 

 

Den forskningsetiska frågan kan också utvidgas till att omfatta hur jag i mitt 

material framställer barnen. Jag ser alla deltagare i min undersökning som 

kompetenta aktörer som skapar mening i sitt sammanhang och i 

kommunikation med varandra, därför har jag även eftersträvat att framställa 

dem på det sättet i min text. Dahlberg (2003) anför ett resonemang om att 

beskrivningar av människor aldrig kan vara neutrala eller oskyldiga. De språkliga 

beskrivningar som görs leder lätt till att komplexiteten och rikedomen i barnens 

konkreta erfarenheter utelämnas eller förvanskas. Barnen blir distanserade och 

beskrivna som något främmande och exotiskt, och görs till den andre (ibid.).  Ur 

etisk synvinkel har jag alltså ett ansvar för hur jag framställer de barn och 

pedagoger som deltagit i min studie. Jag har därför valt att inte placera och dela 

in de barn och pedagoger, vars kommunikativa handlingar och 

meningsskapande som jag beskriver i denna uppsats, i olika hierarkiska 

kategorier. Jag har även försökt att undvika att beskriva de sammanhang som 

jag valt ut och använder som exempel i den kommande resultatdelen på ett sätt 

som gör att de kan uppfattas och återberättas som ett romantiserande av yngre 

barn och deras meningsskapande aktiviteter. 

 

 

Från transkript till exempel 

 

Jag har valt att i mina transkriptioner endast textmässigt synliggöra och beskriva 

hur barnen kommunicerar och de bilder som förekommer. Mitt val grundar sig 

i ett etiskt perspektiv där bilder i större grad än text kan sägas hota att avslöja 

deltagarna i min studie. Jag har i resultatredovisningen endast valt att använda 

mig av de stillbilder som jag tagit under materialinsamlingen där inga deltagare 

är närvarande. Jag har också valt bort att ta med bilder som visar lokaler eller 

andra detaljer som kan röja vilken förskoleavdelning som deltagit i min studie. 

Det här får konsekvenser för i vilken mån läsare av studien kan upprepa och 

göra samma eller skilda analyser i förhållande till de som jag har gjort. Jag har 

istället försökt göra en vad som i etnografisk forskningstradition kallas tät 
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beskrivning av kontext och deltagare (Lindgren, 2008; Emerson, Fretz, & Shaw, 

1995).  

 

För att underlätta för läsaren att följa med i analysen har jag skiljt ut de 

videoinspelade kommunikationshändelser som används som närstuderade 

exempel från den löpande texten genom att använda och markera dem med ett 

annat typsnitt, (courier new). De exempel som grundar sig i en 

videoobservation har jag har jag dessutom valt att ställa upp vertikalt med 

radnummer och för att kunna beskriva handlingarna och dialogerna på ett sätt, 

som trots detaljrikedomen, ska göra det möjligt för läsaren att överblicka de 

kommunikativa handlingarna och följa med i de hänvisningar som görs i 

analystexten. Då jag genom videoobservationerna har kunnat detaljstudera de 

olika kommunikationssammanhangen har transkriptionerna blivit oerhört 

detaljrika. Jag har sett denna uppställning som en möjlighet att beskriva och 

lyfta fram detaljer och samtidigt göra situationerna överblickbara. Genom att 

arrangera de skeenden och handlingar som jag observerat och beskriver som ett 

replikskifte med olika radnummer har jag försökt att skapa en ordning som gör 

det möjligt att hänvisa till och skilja ut enstaka händelser och studera dem på 

mikronivå. Dessa radnummer ska inte betraktas som att de handlingar som 

barnen och pedagogerna utför i exemplen alltid följer på varandra. Då 

handlingar ofta sker samtidigt och griper in i varandra är det svårt att återge 

denna samtidighet och överlappningar på ett adekvat sätt i en traditionellt 

uppställd text. För att behålla läsbarheten har jag valt, trots att andra metoder 

finns, att arrangerat dem i vertikal ordningsföljd. För att också underlätta 

överblickandet av vem som utför de handlingar som beskrivs har deltagarnas 

namn markerats med kursivstil. Alla pedagoger har vid namngivningen getts 

fingerade namn som börjar på P, för att tydliggöra vem som är barn och vem 

som är pedagog i exemplen. Barnen har däremot getts nya namn helt 

slumpartat.  Vidare har jag märkt ut förändringar i röstlägen genom att markera 

hög röst med stora bokstäver. Utrop har jag markerat med utropstecken och 

frågetecken används för att markera en fråga. Om ett tonfall har bedömts som 

viktigt för sammanhanget, har min tolkning av tonfallet satts inom parantes. 

Barnens verbala ljud har ibland varit svårt för mig att tolka, jag har då översatt 

det verbala lätet till ett ord. De kroppsliga handlingarna markeras i exemplen 

med fetstil. Barnens ålder anges i formatet år: månader, till exempel 1:5 = ett år 

och fem månader och skrivs ut första gången barnet förekommer i exemplet. 
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De beskrivningar som hämtats från det etnografiska materialet har i texten 

dragits in för att skilja dessa beskrivningar från övrig analystext. 
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4. Förskoleavdelningens bilder  

 

 

I det första av mina tre resultat kapitel beskriver jag den förskolekontext och 

den bildmiljö som studien är utförd i. Förskoleavdelningens, som jag valt att 

kalla Tulpanen, lokaler och dagliga verksamhet presenteras. Här ges även en 

beskrivning av vilka bilder som fanns, hur de var placerade och i vilka 

sammanhang de användes av barn och pedagoger. För att illustrera och ge en 

bild av hur bilderna användes har jag lagt in några exempel som jag hämtat från 

det etnografiska materialet.  

 

I de följande två kapitlen redovisas sedan studiens resultat. I det första av dessa 

kapitel beskriver jag hur barnen kommunicerar runt bilderböcker som medium. 

Här används videoobservationer som närstuderats i detalj för att synliggöra hur 

och på vilka sätt barnen använder kommunikativa resurser. Efterföljande 

kapitel kommer att beskriva hur barnen kommunicerar runt de mer interaktiva 

medierna. Också här använder jag videoobservationer för att synliggöra barnens 

användande av kommunikativa resurser.  

 

 

Tulpanen – en presentation 

 

Förskolebyggnaden där avdelningen Tulpanen finns, ligger i utkanten på en 

svensk stad och är byggd på 1960-talet. Byggnaden som helhet är renoverad 

både in- och utvändigt flera gånger men beskrivs ändå av pedagogerna som 

sliten.  Förskolan ligger nära ett stort grönområde med både strukturerade 

lekmiljöer och mer skogsliknande miljö. Barnen som finns på förskolan bor 

med sina familjer i villor, bostads- och hyresrätter i närområdet. Verksamheten 

har fyra avdelningar, två med barn som är 1 - 3 år och två med barn som är 3 - 

6 år.  

 

Avdelningen Tulpanen består till ytan av en hall, ett skötrum med toaletter, ett 

matrum med en ateljédel och en köksdel, ett större och ett mindre lekrum samt 

förråd kombinerat med datarum för pedagogerna.  
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En typisk dag under den period som jag deltog såg ut på följande sätt. När 

frukostrutinen var klar gick en pedagog in i det stora lekrummet med barnen 

medan den andra pedagogen dukade bort frukost och förberedde 

lunchdukningen. I det stora lekrummet lekte barnen med de saker som fanns 

tillgängliga. Vid den här stunden var det vanligt att barn eller pedagoger tog 

fram böcker för att läsa eller titta i. Barn som ätit frukost hemma kom in i 

rummet och deltog i aktiviteterna som de andra barnen startat. När klockan var 

nio kom den tredje pedagogen för dagen, och de flesta barn hade anlänt till 

gruppen. Barn och pedagoger samlades då i ett mindre lekrum, där man hade en 

kort samling, ibland ropade pedagogerna upp barnen och prickade av de som 

kommit på en lista, ibland sjöng man en sång. Pedagogerna berättade vad som 

skulle hända på förmiddagen, till exempel om det var några barn som skulle 

vara inne, eller om några skulle gå på utflykt. Efter samlingen fick barnen frukt 

vid matborden, därefter gick de barn som skulle gå ut för att klä sig. De barn 

som skulle vara inne, gick med den pedagog som planerat inneaktiviteten in i 

samlingsrummet. Barn och pedagog hade då ofta något som pedagogerna 

benämnde ”språksamling” där det förekom någon slags aktivitet för att 

stimulera barnens verbala språk. När den planerade aktiviteten var genomförd 

var det fritt för barnen att göra andra saker inne eller om de ville gå ut till de 

andra barnen. Lunchen föregicks av en kort samling med mestadels sånger som 

innehåll. Efter maten sov de flesta barn middag, de barn som var vakna fick 

först höra en kort saga ur en bok och sedan ägna sig åt aktiviteter vid borden, 

till exempel pussla, måla eller rita. Barnen väcktes vid olika tider beroende på 

föräldrars önskemål och vid tiden för mellanmålet var alla barn vakna. Vid 

uppvaknandet, som ofta skedde i soffan i stora lekrummet förekom ofta att 

pedagogerna läste för barnen. En del barn gick hem i samband med 

mellanmålet och de barn som var kvar på eftermiddagen deltog i friare 

aktiviteter. Vid 16-tiden på eftermiddagen gick de flesta barn hem för dagen.   

 

Kommunikation om bilder skedde vid ett flertal tillfällen under dagen som ett 

rutininslag utifrån pedagogernas planering. Efter frukosten var det ofta något 

barn som själv tog fram en bok ur den låga hyllan och bad en pedagog att läsa 

en bok, eller så föreslogs aktiviteten bokläsning av pedagogen. Även i de 

pedagogledda samlingarna förekom bilder, både de samlingar som hölls med 

alla barn innan fruktstunden och de språksamlingar där tre till fyra av 

pedagogerna utvalda barn deltog. En rutin på de flesta svenska förskolor är 

bilderboksläsning efter maten (Arfwedsson, 2006). Det var förekommande även 

på Tulpanen, men här skedde det främst under uppvakningstiden efter 
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sovstunden.  Även under eftermiddagen förekom spontana 

kommunikationsaktiviteter runt bilderböcker. 

 

Frånsett de rutinmässiga inslagen runt bilder, initierades även spontana 

kommunikationer av både barn och pedagoger runt de bilder som fanns på 

väggarna. Ytterligare en spontan aktivitet med bilder, var när pedagogen 

Pernilla vid vissa tillfällen erbjöd barnen att undersöka hennes privata 

mobiltelefon, där det fanns en applikation med bilder.  

 

 

Barnens användande av de synliga bilderna 

 

På Tulpanen fanns det gott om bilder på väggarna. På flertalet väggar fanns 

bilder uppsatta som var urklippta ur tidningar och böcker, samt hela affischer. 

Det fanns få tavlor i den bemärkelsen att bilderna omgavs av glas och ram. De 

flesta bilderna satt i en höjd som gjorde att barnen utan svårighet kunde peka på 

bilden. De här bilderna förekom i barnens kommunikation så tillvida att de 

pekade på bilderna och benämnde dem. Pia, en av pedagogerna på Tulpanen, 

uttalar i ett informellt samtal att bilderna på väggarna har som syfte att stimulera 

barnen att prata om föremålen på bilderna:  

 

Elsa (1: 6) står vid bilderna, pekar ut en bild i taget och varje bild 

får ett verbalt ljud, uttalet av orden är något otydligt. När hon 

pekat på alla bilder går hon vidare. Pia vänder sig till mig och 

kommenterar Elsas handlingar och säger: ”Det är ju precis det här 

som vi vill komma åt.”  

 

Att barnen benämner bilderna med talat språk finns även beskrivet i en annan 

fältanteckning, när en pojke visar att han inte bara benämnde föremålen, utan 

istället kunde associera föremålet på bilden med andra ord.   

 

Jag sitter på golvet nära en vägg där några bilder på bilar och 

motorcyklar finns. Love (1:11) söker ögonkontakt med mig och 

pekar på en bild föreställande en motorcykel. Han säger ”Pappa!”. 

Pekar sedan på en bild på en bil och säger ”Mamma!”. Han tittar 

på mig igen och ser glad ut. 
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En annan typ av bilder som också fanns på väggarna var bilder på alfabetet med 

en bild till varje bokstav. Bilden är tänkt att få barnet att associera till ljudet av 

bokstaven. A som i apa, b som i bil och så vidare, principen är den samma som 

i bokstavböcker. Perry Nodelman (2001) har närmare studerat barns 

meningsskapande runt bokstavsböcker menar att det krävs flera led 

tolkningsprocesser av barnen när de ska tolka bokstavsbilderna. För att göra en 

korrekt koppling av bild, ljud och bokstav behöver barnen många erfarenheter 

och metaspråkliga reflektioner (Nodelman, 2001). Barn behöver således hantera 

namnet på bokstaven, den visuella symbolen, bilden som föreställande helhet 

och ljudet, men även vilket sammanhang bilden ska tolkas för att kunna koppla 

samman bokstavbilden och ljudet. Nodelman menar vidare att detta är en 

komplicerad process där både visuella och läs- och skrivlärande 

meningsskapanden formas. På Tulpanen finns både bokstavsbilder och 

bokstavsböcker och är enligt pedagogen Pia en strävan mot att stimulera 

barnens nyfikenhet på läs- och skrivlärande. Det följande exemplet visar på hur 

barnen kunde peka ut begynnelsebokstaven i sitt namn, som de kallade för sin.  

 

Ninni (2:6) står och tittar på bokstäverna. ”Det här är min 

bokstav” säger hon till Erik (2:6) och pekar ut sin 

begynnelsebokstav. Pia frågar om hon känner igen någon mer 

bokstav. Ninni svarar inte.    

 
Figur 1 Bokstavsbilder på Tulpanen 

                                             

 

 

De bilderböcker som var tillgängligast för barnen i den mån att de stod i en låg 

hylla som barnen lätt kunde nå, var böcker som var Tulpanens egna. 

Bilderböckerna som var placerade i den låga hyllan var pekböcker med hårda 

pärmar med mestadels djurtema. Antalet böcker på hyllan var väldigt skiftande. 
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Vissa dagar fanns många böcker på hyllan, andra dagar färre. Pedagogen 

Pernilla berättade för mig att barnen sliter ut dessa böcker snabbt genom 

hårdhänt läsning, då barnen river sönder dem. Pedagogerna verkade sträva efter 

att det alltid skulle finnas böcker på hyllan, för de ställde dit nya böcker när 

andra ansågs förbrukade. Pedagogen Petra berättade för mig att bilderböckerna 

på den låga hyllan oftast var exemplar som Tulpanen fått gratis till exempel av 

föräldrar alternativt att de köpts in till en låg kostnad. Antalet bilderböcker på 

den låga hyllan kunde även bero på att titlar som förskolan ägde, byttes mellan 

avdelningarna och inte alltid fanns på just Tulpanen. Exempel på pekbokstitlar 

ur den låga hyllan är Bondgårdsdjur (Rebus förlag, 2007) och Vem är jag? – djur i 

regnskogen (Berghs förlag, 2007). Även andra böcker med mer text fanns här, 

exempelvis Tummen tittar på natten (Sandberg, 1980).  Petra berättar vid ett 

tillfälle att dessa böcker, med mer och längre text, är för svåra för barnen om 

hon läser texten i sin helhet. Hon menar att pedagogerna istället pratar om olika 

detaljer eller helheter på bilderna, och försöker stimulera barnen att prata 

utifrån bilden.  

 

Bilderna som förekommer på väggar, i böckerna på den låga hyllan och på 

bokstavsbilderna föreställde mestadels djur eller fordon. Bilderna var 

fotografiskt tydliga i sin utformning med fokus mitt i bilden. Djurbilderna kan 

beskrivas som övervägande skandinaviska, i den betydelsen att djuren som 

avbildas är vanliga i nordens natur och i landskap. Exempelvis kor, grisar, katter 

och även rådjur och snok. Det fanns även ett fåtal populärkulturella djur 

representerade, exempelvis Nalle Puh och Bamse. Fordonsbilderna föreställde 

bilar, motorcyklar, lastbilar men även mer specialiserade maskiner som 

frontlastare och dumpers. Även i kategorin fordon fanns ett populärkulturellt 

inslag i form av en stor affisch föreställande figurer från Disney filmen Bilar 2. 

 

 

Barnens användande av bilder de hade begränsad tillgång till 

 

Alla bilder som barnen kommunicerade runt var inte synliga vid alla tidpunkter. 

De bilder som barnen hade begränsad tillgång till var bilder som användes vid 

pedagogledda samlingar, bilder som fanns i de bilderböcker som placerats där 

barnen inte nådde dem och de bilder som fanns i den mobiltelefon med 

pekskärm som barnen ibland fick låna av pedagogen Pernilla.  
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Vid samlingarna som leddes och planerades av pedagogerna användes ofta 

bilder. Det uttalade syftet med samlingarna var att barnen skulle använda sitt 

verbala språk. När flanotavlan användes i det som pedagogerna benämnde som 

språksamling, berättade pedagogen en saga med hjälp av bilderna och tavlan. 

Barnen fick hjälpa till att sätta upp bilderna och uppmuntrades då att benämna 

föremålen på bilden. Det förekom även att barnen motiverades att berätta 

sagan själva genom att sätta upp en bild i taget och prata utifrån den. Bilderna 

föreställer, i de sagor jag har observerat, det som av pedagogerna gjordes viktigt 

i berättelsen. De sagor som användes var sagan om Guldlock och de tre björnarna, 

ursprungligen en traditionell folksaga om en ung flicka som olovandes tar sig in 

i och utforskar björnarnas stuga när de är borta. Den andra kallar jag för 

Spöksagan.  

  
Figur 2 Två spöken från Spöksagan 

 

Handlingen bygger på en spökfamilj som har nio spökbarn. När Spökmamman 

är ute, passar spökbarnen på att äta olika saker och ändrar då färg. Ett spökbarn 

äter bananer och ändrar färg till gul, ett annat spökbarn äter ärtor och blir grön 

och så vidare.  

 
Figur 3 Bananen som gula spöket äter 

  

När mamman kommer hem får barnen äta vit mat, som mjölk och vaniljglass, 

för att få tillbaka sin naturliga färg.  
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De sångkort som fanns uppsatta på väggen i det lilla lekrummet användes också 

vid samlingarna. De bilderna föreställde det som sången handlade om 

exempelvis symboliserade ett lamm sången Bä, bä vita lamm. Sångkorten satt så 

högt att barnen inte kunde nå dem men de plockades ned när sångstunden 

inleddes. En observationsbeskrivning av en filmad sekvens från det 

etnografiska materialet, där två sådana sångkort användes, kan få exemplifiera 

hur dessa bilder användes. 

 

Petra och Pia har samling med barnen. Petra har plockat ned några 

sångkort från väggen i det lilla lekrummet, hon håller upp ett kort 

som föreställer en tecknad bild på två gurkor.  

 
Figur 4 Sångkortet "Här dansar herr gurka" 

Hon frågar barnen om någon vet vilken sång det är, Erik (2: 6) 

gissar direkt att kortet ska motsvara sången Här dansar herr gurka 

och gruppen sjunger sången.  

 

Petra väljer sedan ut ett nytt kort, håller upp det och frågar om 

någon vet vilken sång det är. På det här kortet finns en bild av en 

målning av John Bauer föreställande ett troll. 

 
Figur 5 Sångkortet " Trollmor" 
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Erik tittar först på kortet och sedan på Petra. ”Hunden?” föreslår 

han och tittar ned i sitt knä. Petra undrar om någon annan har 

något annat förslag. Ninni (2:6) föreslår ”apan!” när hon tittar på 

kortet och sedan på Petra. ”Är det trollmor?” föreslår Pia. ”Jaaa” 

säger Ninni, hon sträcker sig efter kortet och får det av Petra. 

Ninni stryker med handen över bilden, böjer sig fram mot Erik 

och pekar ut en detalj av bilden för honom. Gruppen sjunger 

sången. 

 

Exemplet visar att barnen inte med självklarhet kopplar samman bilden med 

den sång pedagogerna planerat. 

 

De bilderböcker som lånats av pedagogerna på biblioteket var placerade på en 

hög hylla i det stora lekrummet. Den höga hyllan fanns i anslutning till den låga 

hyllan med böcker och en soffa där både barn och pedagoger ofta valde att sitta 

när de tittade i bilderböckerna. Barnen fick peka upp mot böckerna eller be en 

vuxen om hjälp för att ta ned dessa böcker när de ville titta i dem. 

Bilderböckerna i den högre hyllan var till stor del sådana som enligt Kåreland 

(2005; 2009) och Andersson & Druker (2008) är vanligt förekommande på 

svenska förskolor. Exempelvis fanns där bilderböcker som Ellens ABC 

(Kruusval, 1999), Tuppen vill ha (Klinting, 2004) och Nam Nam – om goda saker 

(Lindenbaum, 1995). Bilderböckerna som stod på den högre hyllan togs fram 

vid vissa tillfällen under dagen, till exempel vid det läsande som förekom efter 

frukosten eller vid uppvaknandet. När dessa böcker togs ned var ofta 

pedagogerna med barnen vid läsningen. Det hände väldigt sällan att barnen helt 

själva fick titta i dessa böcker. 

 

Ytterligare bilder som barnen hade viss tillgång till var bilder som fanns i en 

applikation i pedagogen Pernillas mobiltelefon, en så kallad smarttelefon. 

Tulpanen hade ingen egen mobiltelefon med pekskärm, utan det var Pernillas 

privata som hon lät barnen utforska när hon satt bredvid. Hon hade laddat ned 

en applikation med bilder och ljud. Pekskärmen på telefonen gjorde det möjligt 

för barnen att klicka på en bild med fingret och även att byta bildkategori 

genom att vidröra och peka på skärmen med pekfingret. Applikationen 

fungerar så att det finns en meny med olika bilder på kategorier, till exempel 

djur eller instrument. Om man klickar på en bild av ett djur kommer man vidare 

till en ny meny där flera olika tecknade bilder på djur blir synliga. När man 

exempelvis klickar på en apa så hörs ett ljud som ska symbolisera hur en apa 



59 
 

låter. Om man istället klickar på en trumma hörs ett trumljud. Samtidigt med 

ljudet kom det även fram en fotografisk bild på djuret/instrumentet. Genom att 

trycka en gång på den mindre tecknade bilden, kommer en fotografisk bild 

samtidigt med ljudet. I applikationen synliggjordes följaktligen två bilder, först 

en tecknad och sedan en fotografisk. Trycker man på den fotgrafiska bilden 

innan ljudet är slut, efter ca 20 sekunder, försvinner bilden och de tecknade 

symbolerna kommer fram igen. Hur barnen hanterade applikationens bilder vill 

jag illustrera med följande exempel som är hämtat från en videoobservation.  

 

Erik (2:6) har fått låna telefonen av Pernilla. Hon sitter vid det här 

tillfället inte bredvid honom utan rör sig runt i rummet och 

samspelar med andra barn. Erik pekar på olika djur på skärmen och 

benämner dessa när den fotografiska bilden och ljudet kommer.  

Erik: pekar på en bild av en ko. 

Telefonen: Muuuu 

Erik: En MU! Pekar på en bild av en groda. 

Telefonen: Kvack, kvack 

Erik: En groda. Pekar på en bild av en fågel. 

Telefonen: Fågelkvitter. 

 

Exemplet visar att Erik benämner djuret på bilden innan han väljer ut en ny bild 

som han pekar på.  

 

I de bilder som inte alltid var synliga för barnen förekom även andra bildteman 

än djur och fordon. Djurbilder var dock även här dominerande för att de 

förekommer i stora delar av bilderna i barnböcker (jfr Lassén-Seger, 2006). De 

sagor som berättades vid flanotavlan och på sångkorten domineras även de av 

djurbilder, som till exempel sånger om Kalle Anka eller Bä, bä, vita lamm. Trots 

dominansen av djur förekom det här även andra bildteman, exempelvis bilder 

på konstverk och de bilder som pedagogerna själva hade ritat för hand eller 

skapat i en dator.  
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5. Boken som utgångspunkt för kommunikationen 

 

 

Boken har länge varit ett av de första medier där barn i samspel med andra 

kommer i kontakt med det skrivna ordet, symboler och bilder. Böcker är enligt 

tidigare forskning vanligt förekommande i förskolan för att stödja barns 

språkliga stimulans (Arfwedsson, 2006; Kåreland, 2009). I flertalet förskolor 

finns ett dagsprogram som delar in dagen i olika aktiviteter, där bokläsning ofta 

utgör en av dessa dagliga rutiner (Arfedsson, 2006). Barn kan med hjälp av 

boken och genom att förskolepersonal använder sig av dialogisk läsning, där 

barn och vuxna samspelar och pratar om text och bild, få tillgång till olika ord 

eller tecken som beskriver föremål, handlingar och egenskaper (Pramling, 

Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993). Att använda dialogisk läsning vid 

högläsning innebär att innehållet anpassas till lyssnaren och att det finns 

möjlighet till samtal mellan läsare och lyssnare. På så sätt blir högläsningen en 

form av samspel istället för envägskommunikation (ibid.). Med hjälp av bokens 

bilder, texten och pedagogens dialogiska läsning skapas alltså en literacypraktik. 

  

Literacypraktik beskrivs av Barton (2007) som mönster för hur man använder 

läsning och skrivande i en speciell situation. På Tulpanen skedde bokläsning vid 

ett flertal tillfällen under dagen, oftast efter frukosten och efter sovstunden mitt 

på dagen. Att pedagogerna på Tulpanen använder bilderböckerna som 

rutininslag i verksamheten, blir härigenom en del av barnens läs- och 

skrivlärande. Barnen ges genom inskolningen i en literacypraktik, tillfällen att 

skapa mening i olika sätt att umgås, bläddra, läsa och prata om böcker och 

bilder. Situationen sammantagen blir alltså enligt detta resonemang en del i en 

inskolning hur man använder böcker i sammanhanget. 

 

Pekboken är en typ av bilderböcker för de allra yngsta barnen, dessa förekom 

till stor del av bokutbudet på Tulpanen. Pekböckerna ska grundlägga en vana 

att umgås med böcker och består av bilder på djur eller enkla vardagsföremål 

för att hjälpa barnet känna igen och namnge olika ting (Nikolajeva, 2000). I 

pekböckerna förekom ingen text utan när barn och pedagoger på Tulpanen 

kommunicerade om bilderna benämnde de föremålen med ord eller ljud. 

Genom att delta i literacyhändelser som upprepas och utvidgas, ges barn 

möjlighet att skapa mening runt handlingarna vid bokläsning. Genom 

användningen av pekbokens funktion, inbegrips att bokläsning förutsätts 
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innehålla vissa nödvändiga kompetenser, till exempel att bläddra och benämna 

bilderna med ord (Nikolajeva, 2000). Pedagoger och barn på Tulpanen 

engagerar sig under förskoledagen i olika literacyhändelser, och i dessa 

engagemang ger kommunikationen runt pekboken och bilderna, barnen 

erfarenheter av såväl likartade som av olika literacypraktiker, då 

meningsskapandet i dessa händelser sker tillsammans med olika personer och 

med skilda böcker. Detta ger barn en samlad erfarenhet av vad bokläsning och 

kommunikation om bilder kan innebära (Barton, 2007; Björklund, 2008). 

 

 

Etablerandet av gemensamt uppmärksamhetsfokus med blick och 
pekande 

 

Med det följande exemplet från min studie vill jag visa hur kommunikativa 

resurser där blicken och pekfinger såväl kopplas samman som utgör enskilda 

delar användes av barnen på Tulpanen i deras meningsskapande om bilder i 

böcker. När vi kommer in i situationen är frukostrutinen precis avslutad på 

Tulpanen. Ninni (2:6) och Erik (2:6) sitter med Pia i soffan i det stora 

lekrummet. Boken som Pia har börjat läsa för dem är Tuppen vill ha (Klinting, 

2004), en bilderbok med korta textrader på varje sida. Till varje bild ställs en 

fråga av typen: vad vill hönan ha? Svaret finns på nästa uppslag: Hönan vill ha 

sin kyckling. Bilden som Ninni och Erik kommunicerar om föreställer en 

kyckling och en höna. Hönan som avbildas är brunspräcklig och lik den tupp 

som finns på bokens framsida. Skillnaden mellan hönan inne i boken och 

tuppen på framsidan är att hönan är rundare i formen och har en mindre kam 

på huvudet. Kycklingen som finns bredvid hönan har samma färger som 

hönan, men är mycket mindre i formen och utan kam på huvudet. 

               

01 Ninni: Pekar med pekfingret på bilden och tittar 

på den. 

02 Ninni: Håller kvar pekfingret och riktar blicken 

mot Erik.  

03 Ninni: Neneneh, oiii! 

04 Erik: Tittar på Ninni 

05 Erik: Tittar på bilden 

06 Ninni: Pekar fortfarande i boken och tittar på 

Erik. Titta, Erik! 

07 Erik: Tittar fortfarande på bilden. En kyckling? 

08 Erik: Flyttar blicken och tittar på Ninni 
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09 Ninni: Lyfter på pekfingret, flyttar det och 

tittar i boken. Ja, och där är en kyckling.   

10 Ninni: Flyttar blicken och tittar på Erik 

11 Erik: Tittar i boken. Nej, det är en tupp. 

 

I denna kommunikationssituation riktar Ninni först blicken mot bilden, sedan 

lyfter hon handen och pekar ut med fingret vad hon vill kommunicera om (rad 

01). Genom att etablera ögonkontakt med Erik och sedan rikta blicken ned mot 

sitt finger och hålla kvar fingret säkerställer Ninni att Erik med blicken 

orienterar sig mot det hon vill (Lancaster, 2001). Hon kommunicerar 

härigenom till Erik vad hon riktar sin uppmärksamhet mot och vilken aspekt i 

bilden som hon finner intressant att kommunicera om.  Ninnis verbala 

uttalanden ”Neneneh, oiii” (rad 03) och ”Titta, Erik” (rad 06) är även dessa 

resurser som Ninni använder sig av för att få Erik att orientera sin 

uppmärksamhet mot samma aspekter i bilden som hon själv. Genom att Ninni 

kombinerar blicken, pekfingret, rösten och några ord skapas en kommunikativ 

resurs som gör det möjligt att mer precist uppmärksamma Erik på vilken aspekt 

hon önskar rikta kommunikationen mot. Hon pekar fortsatt med pekfingret på 

bilden (rad 05) och håller kvar det tills Erik har bekräftat med orden ” En 

kyckling” (rad 07). Ninnis finger som rör sig och pekar ut föremålet på bilden 

förs därmed samman i ett dynamiskt förhållande, i vilket den ena 

kommunikativa resursen används för att förstå den andra (Jewitt, 2009). Ninnis 

ord, blickens riktning och pekningen samordnas till en kommunikativ helhet, de 

blir flera delar som förstärker varandra för att visa för Erik vad hon vill att han 

ska rikta sin uppmärksamhet mot. Genom att Ninni och Erik, precis som de 

andra barn som vistades på Tulpanen, tidigare har lärt sig följa, använda och 

betrakta blickens riktning som en kommunikativ resurs och införlivat ögonens 

rörelser och blickens riktning som resurs i kommunikationen (Heikkilä, 2006; 

Lancaster, 2001).  

 

Erik tittar först på Ninni och möter hennes blick och sedan ner mot hennes 

finger och bilden (rad 04 & 05). Eftersom han inte svarar verbalt lägger Ninni 

till ytterligare en verbal kommentar genom ordet ”Titta” (rad 06). Erik svarar då 

”En kyckling?” och riktar fortsatt blicken mot bilden (rad 07). Han bekräftar att 

de fokuserar på samma bild, men genom det frågande tonfallet kontrollerar och 

undrar han samtidigt om det är detta fokus och denna aspekt av bilden som de 

ska kommunicera om. Han visar, genom att använda resurserna röst och 

intonationen, en tvekan om den kombination av bild och ord som Ninni 

presenterar. Efter det tittar han på Ninni, för att se om de orienterar sig mot 
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samma aspekt av bilden. Kommen så här långt i samspelet vill Ninni kanske 

byta eller vidga fokus och genom att tillägga det som hon betraktar som 

ytterligare en kyckling, genom att peka och verbalt tillägga ”Ja, och där är en 

kyckling” och samtidigt titta på Erik (rad 09 & 10). Han tittar där Ninni pekar, 

utan att först möta hennes blick (rad 11). Erik vill dock inte hålla med om att 

även den andra symbolen på bilden kan tolkas som en kyckling, och att både 

hönan och kycklingen ska benämnas på samma sätt. Han vill istället benämna 

den figuren på bilden som en tupp och säger: ”Nej, det är en tupp” (rad 11). 

Både Ninni och Erik har genom sina ord även visat att de deltagit i olika 

bokläsningshändelser på förskolan, där benämning av vissa aspekter av bilden 

gjorts viktiga för kommunikation. Att benämna symbolerna verbalt är en del i 

den praktik som skapas runt bilder och böcker på förskolan (Björklund, 2008; 

Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993; Arfwedsson, 2006). 

 

Beroende på vad Erik och Ninni genom sitt deltagande vill uttrycka, väljer de 

olika kommunikativa resurser som användbara för att uttrycka vad de vill 

kommunicera om. Barnen är aktiva i sitt val av kommunikativa resurser, Ninni 

väljer i början av situationen att använda blicken och pekfingret (rad 01 och 02). 

Ninni använder först inte någon verbal benämning på symbolen, hennes ljud 

”Neneneh, oiii!” syftar främst till att få Erik att rikta sin uppmärksamhet mot 

symbolen. Pekandet kan anses lite diffust, då enbart blick och pekfingret inte 

kan uttrycka de aspekter av skillnader i bilden som språket och ordens mer 

utpekande funktion kan. Erik däremot väljer att direkt peka ut och benämna 

symbolen som ”en kyckling?” med hjälp av det ord han väljer att använda. Erik 

skiljer ut de två olika figurerna på bilderna och kategoriserar dem, han är den 

som först med hjälp av ord skiljer ut differensen i hur föremålen framställs på 

bilden. Genom att rikta blicken mot bilden där Ninni pekar och säga ”Nej” (rad 

11) påkallar han Ninnis uppmärksamhet och riktar den mot skillnaden i 

framställningen av föremålen på bilden, med ordkedjan ”det är en tupp” (rad 

11). Erik väljer och anpassar här kommunikativa resurser som visar att han 

uppmärksammat att deras uppmärksamhetsfokus kanske skiljer sig åt (Kress, 

2010; Lindstrand, 2006). 

 

Kommunikationen fortsätter och Ninni verkar inte helt nöjd med benämningen 

av bilden. Pia som hittills suttit tyst med boken i sitt knä medan barnen 

kommunicerat, blir aktiv deltagare i slutet av exemplet: 

 

12 Ninni: Tittar på bilden och sedan på Erik. Ja, 

det är en tupp (tvekande). 
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13 Erik: Tittar på bilden och sedan på Ninni. En 

kyckling? 

14 Ninni: Tittar på bilden och sedan på Pia 

15 Ninni: Här, baksidan. Lyfter på bokens pärmar 

som om hon vill visa på bokens pärm, samtidigt som 

hon tittar på vad hon gör.  

16 Pia: Lyfter boken något så sidorna hamnar rätt 

igen och fortsätter läsa i boken. 

 

Ninnis svar är dröjande (rad 12), som om hon tvekar. Hon riktar blicken först 

mot bilden och sedan mot Erik. Ninnis ändrande av blickriktning och tvekande 

ton kan visa på att hon värderar Eriks förslag på benämning. Den tvekande 

tonen i Ninnis röst får Erik att åter rikta blicken mot hennes ögon. Han säger 

då ”en kyckling” med frågande tonfall och blicken riktas mot Ninni som för att 

reda ut deras skilda sätt att beteckna figurerna på bilderna (rad 13). Vad vi 

finner här, där aktiviteten är bokläsning, är att den materiella strukturen, det vill 

säga bilden som spelar en central roll i aktiviteten, omedelbart identifieras av 

Erik som den relevanta platsen i boken att rikta uppmärksamheten mot (Kress 

& van Leeuwen, 2006; Kress, 2010). Erik som aktiv lyssnare visar sitt 

deltagande i kommunikationen genom att först rikta blicken mot bilden för att 

sedan åter rikta blicken mot Ninni (rad 13).  

 

Ninni tittar inte på Erik utan håller först blicken riktad mot bilden, sedan riktar 

hon blicken mot Pia (rad 14). Ninnis riktning av blicken mot Pia ses som ett 

försök att föra in Pia mot bilden och i samspelet, för att bringa reda i deras 

olika sätt att benämna figurerna och skillnaderna i detaljerna på bilderna. 

Blickens riktning används av Ninni för att positionera Pia som en aktiv lyssnare 

(Lancaster, 2001; Heikkilä, 2006). Pia fastlägger dock inte benämningarna på de 

olika bilderna. Efter ytterligare några sekunders tvekan, lyfter Ninni på bokens 

pärmar som om hon vill visa tuppen på omslaget för att reda ut vad hon menar 

(rad 15). När Ninni tar i boken och vill titta på bokens framsida, lyfter hon flera 

av boksidorna, istället för bara en som boken normalt bläddras. När detta sker 

justerar Pia boken genom att lyfta boken lite, så Ninni tappar taget om 

boksidorna. Pia lyfter sedan på endast en boksida åt det håll som är vanligt och 

fortsätter att läsa (rad 16). Med sin handling visar Pia att hon vill fortsätta läsa i 

boken på det sätt som är brukligt. Ninni bryter mönstret och vill bläddra ”fel” 

och Pia verkar då vilja visa att boken ska läsas åt ”rätt” håll och med ”rätt” antal 

boksidor. Det som händer här kan tolkas i linje med tidigare undersökningar 

som visat att pedagoger vill att barnen ska tillgodo göra sig läs- och 
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bläddringsriktning som en del i en literacypraktik (Barton, 2007). Pias 

handlingar leder till att kommunikationen mellan Ninni och Erik avslutas.  

 

I exemplet ovan, skapar deltagarna inte sina kommunikativa inbjudningar om 

bilderna rakt ut i tomma intet. Istället säkerställer de med blicken att den andre 

har uppfattat budskapet, och båda anpassar och använder sedan sina handlingar 

efter svaren och reaktionerna de får av andra deltagare (Kress, 2010). 

Deltagarna utför sina pekanden i varandras synfält, de vill säkerställa att den 

andre kan skapa mening av pekanden och blickar (Lancaster, 2001; Goodwin, 

2003).  Barn kan visa, upprätthålla och dirigera uppmärksamhetsfokus genom 

blickens riktning. Lancaster (2001) menar att blicken skapar mening i 

situationen genom att barnet kan styra uppmärksamheten med ögonens rikting 

och genom ögonens uttrycksfulla funktion även uttrycka känslor. När barnen 

riktar blicken först mot en bild, sedan mot en kamrat eller vuxen och därefter 

tillbaka till bilden skapar de en kommunikation, som en icke-verbal fråga eller 

uppmaning, ”ser du vad jag ser?” eller ”titta vad jag fokuserar!”. Med riktandet 

av blicken formar barnen ett gemensamt fokus för uppmärksamhet och 

kommunikation. 

 

Ninni och Erik fokuserar bilden som viktig för organisationen av sina 

handlingar och för aktiviteten. Bilden erbjuder dem vissa detaljerade och unika 

handlingar inom sammanhanget och aktiviteten (Kress & Selander, 2010). De 

kroppsliga resursernas formande av fokus för kommunikation och 

meningsskapande kan beskrivas som temporärt och flyktigt i jämförelse med 

tryckta bilders mer konstanta format. I kommunikationen mellan barnen skapas 

handlingar som gör att bilden bidrar med meningsskapande som inte skulle vara 

möjliga utan den, till exempel pekandet på detaljer och jämförandet med en 

annan del av bilden eller bilder på andra ställen i boken eller rummet. Uppslaget 

med bilden på en höna och en kyckling både möjliggör och begränsar den 

pågående kommunikationen och kan ses som en resurs som här används och 

utvecklas av barnen. Bilden, och i det här fallet även mediet, bidrar inte med 

enstaka handlingar, utan utgör mer en ram för aktiviteten som i viss mån styr 

över deltagarnas användande av resurser i kommunikationen. I 

bokläsningsaktiviteten är formandet av ett gemensamt uppmärksamhetsfokus 

nära relaterad till å ena sidan bokens utformning och å andra sidan vändningen 

av antalet blad. Ninni som till synes vill koppla samman flera bilder och vill visa 

på bilden på framsidan, vänder ”fel” antal blad i förhållande till hur mediet 

enligt den sedvanliga literacypraktiken ska bläddras. Ninnis försök att bläddra 
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kan ses som ett försök att kombinera fler bilder, uppslaget och framsidan, på 

samma sätt som hon kombinerar flera uttryckssätt, blick, pekande och ord, för 

att skapa ett gemensamt uppmärksamhetsfokus. De här olika resurserna som 

Ninni använder har olika kommunikativa funktioner, men de kan även 

användas för att uttrycka liknande saker på skilda sätt. Det betyder att olika 

resurser har skilda potentialer och begränsningar för meningsskapande. Denna 

skillnad gör det möjligt för Ninni som aktiv deltagare i kommunikationen, att 

välja och kombinera skilda resurser för att forma meningsskapande i 

sammanhanget.  

 

Barnens handlingar är även relaterade till det sätt på vilket barnen är placerade i 

förhållande till boken och till varandra. Pia har boken i sitt knä, Ninni och Erik 

ömsom sitter, ömsom står på knä i soffan bredvid Pia. Ninni och Erik sitter på 

samma sida om uppslaget, båda har alltså lika stor eller liten tillgång till 

bildernas placering. Båda kan enkelt se de olika delarna av uppslaget. Att de 

sitter på samma sida om uppslaget och det faktum att Pia håller boken i sitt knä 

kan även det ses som något som formar kommunikationen. Boken som 

medium formar deltagarnas aktivitet som bokläsning. Pia kan med sitt 

deltagande som ”bokläsare” och auktoritetspositionen som pedagog, bläddra 

och läsa i texten på ett sätt som markerar att detta definieras som en 

bokläsningsaktivitet. Tidigare redovisad forskning visar att just att korrekt 

benämning av föremålen på bilderna är en del av literacypraktiken på förskolan 

(Björklund, 2008; Arfwedsson, 2006; Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 

1993). Genom sin avvaktande hållning i inledningen på exemplet möjliggör 

dock Pia för Ninni och Erik att skapa och prova olika sätt att gestalta ett 

gemensamt uppmärksamhetsfokus. Pia kan här sägas bryta ett mönster i 

praktiken runt bokläsning, hon överlåter till barnen att själva diskutera och 

forma olika uttryckssätt för att enas om ett fokus.   

 

Kroppen och gester används alltså återkommande av barnen i min studie som 

en icke-verbal resurs i deras kommunikation med andra. Främst var det 

pekfingret som användes för att visa på vilket fokus som kommunikationen 

gavs, men barnen använder även sina handflator, underarmar och överkroppen 

för att kommunicera om bilder. Trots att pekande och riktande av blicken 

används frekvent av barnen kan det utgöra en vag beskrivning på vad som det 

ska kommuniceras och skapas mening runt. Vad som betraktas som 

kommunikativ resurs är något som växer fram i ett socialt samspel i grupper 

som har behov av gemensamma meningsskapande (Kress, 2010). Pekande och 
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blickens riktning på en bild av en höna kan forma fokus på hönan som figur, 

färgen på fjädrarna eller på en detalj på kammen. Pekandet och blickens 

riktning måste alltså tolkas och kombineras med andra kommunikativa resurser 

som ord och andra läten för att förstås i sammanhanget.  

 

Detta avsnitt har visat och gett exempel på hur barnen på Tulpanen använde 

och kombinerade olika resurser när de kommunicerade om bilder i böcker vid 

de literacyhändelser som utspelade sig när barnen satt i soffan tillsammans med 

en pedagog. I nästa avsnitt kommer jag att fokusera på placeringens betydelse 

och visa hur barnen använde sina kroppar när de kommunicerade om bilder i 

en bok som ligger på golvet. 

 

 

Placeringens betydelse 

 

I den kommunikation om bilder som jag ska närgranska i det exempel som jag 

valt att lyfta fram, är boken något annorlunda än de som barnen 

kommunicerade runt vid andra tillfällen. Boken, Dinosaurier (Reasoner, 2009), 

har hopslagen ett mått på cirka 35 x 35 centimeter, vilket är förhållandevis stort. 

Den har även så kallade utvikningsbilder, där delar av bilden viks ut utanför 

bokens mått. I den här boken, som liksom boken i det föregående exemplet 

också innehåller bilder av djur, var det ofta dinosaurernas huvud och hals eller 

svans som skulle vikas ut. Illustrationerna i boken är färgglada, och 

dinosaurerna på bilderna framställs med glada munnar och runda kroppar. 

Boken med dinosauriebilderna stod på den högre hyllan dit barnen inte nådde. 

Dessa böcker hade, som tidigare beskrivits, barnen inte fri tillgång till. Vid det 

här tillfället har dock Sixten (2:6) fått tag i boken utan hjälp av en pedagog. 

Sixten sitter nu på golvet och bläddrar i boken från långsidan. Han har bläddrat 

en stund i boken när Erik (2:6) kommer och sätter sig vid bokens kortsida. 

 

01 Erik: Vänder ut en utvikningsbild mot sig, 

kroppen lutas långt in över boken. Dinosaurietåget!  

02 Sixten: Lutar sig lite tillbaka. JA! (glad 

röst).  

03 Erik: vänder in utvikningsbilden. Kroppen lutas 

återigen in över bilden och sedan tillbaka. 

04 Sixten: Bläddrar och stänger boken. Har handen 

på bokens omslag.  
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05 Erik: Reser sig till knästående, kroppen mot 

boken. 

06 Sixten: Den är kul!  

07 Erik: Pekar på bokens omslag med pekfingret. 

Den, den där, den där.  

08 Sixten: Vänder på boken och bläddrar fram ett 

uppslag. 

09 Erik: Förflyttar sig från bokens kortsida till 

bokens andra långsida så han sitter mittemot 

Sixten. 

10 Sixten: Dinosaurietåget! Bläddrar. 

Dinosaurietåget är det! 

11 Erik: Lutar sig över boken med handflatorna på 

bilden. 

12 Sixten: Lyfter en boksida som om han vill 

bläddra, då lyfter Erik handflatorna och när Sixten 

har bläddrat fram en ny sida, sänker Erik ned dem 

och placerar dem på nästa bild. 

 

Designen av bilderna i boken påminner Erik om ett tv-program som heter 

Dinosaurietåget. Tv-programmet sändes vid den tid då jag utförde studien på 

Barnkanalen och riktade sig till de yngsta tittarna. Programmet handlar om en 

familj tecknade dinosaurier som reser runt i ett tåg för att titta på olika 

tidsåldrar och de dinosaurier som levde under den perioden. Boken har, vad jag 

kunde utläsa, ingen annan koppling till tv-programmet än den som Erik och 

Sixten gör i detta exempel. Erik och Sixten förmodas dock ha liknande 

upplevelser av teveprogrammets figurer och när deras skiljda erfarenheter möts 

över bilden i boken bidrar detta möte till nya erfarenheter av text i vid 

bemärkelse (Liberg, 2007; Fast, 2007). Deltagarna delar engagemang och 

erfarenheter i en social aktivitet och härmed skapas en literacyhändelse där bild 

och text skapar mening i barnens kommunikation (Barton, 2007). Minnena av 

teveprogrammet som Erik och Sixten bär med sig, gör att ordet 

”Dinosaurietåget” blir ett sätt att återbesöka meningsskapandet runt de rörliga 

bilderna. Barnen skapar en relation – en förbindelse - mellan två olika medium 

med bilder. Barns kunskap och erfarenheter om populärkultur bidrar ofta till 

läs- och skrivlärande (Fast, 2007). Som exemplet visar finns hos Erik och Sixten 

den glädje, engagemang och fascination för olika aspekter av teveprogrammet 

och de tryckta bilderna, som gör att de skapar en grund för vidare erfarenheter 

av text, läsande och skriftspråk.  
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Maria Simonsson (2004) som har studerat hur lite äldre barn använder 

bilderböcker i förskolan, menar att det barn som har tagit fram boken är den 

som har rätt att bestämma över kommunikationen om bilderna. Här är det 

Sixten som tagit fram boken, han har placerat sig så han enkelt kan se alla de 

olika delarna av uppslaget. Han har startat aktiviteten och kontrollerar också 

boken i den bemärkelse att han kan bestämma när det är dags att vända blad. 

Att vara den som bestämmer när ett blad ska vändas handlar inte bara om själva 

bläddringen, utan kanske ännu viktigare, om vad som kommer hända med den 

berättelse som håller på att växa fram (jfr. Lindstrand, 2006). En vändning av 

ett blad kan tvinga fram en fortsättning på en berättelse, men den kan också 

markera slutet på en berättelse och början på en annan. Genom att byta uppslag 

förändras också föremålen som avbildas på bilden, vilket både möjliggör och 

begränsar vad som kan formas som uppmärksamhetsfokus. Med andra ord 

förändras aktivitetens innebörd och varje bild erbjuder en ny meningspotential. 

Eriks bidrar med ett nytt meningserbjudande genom att han för in aspekter från 

tv-programmet till deras kommunikation. När Erik kommunicerar sin 

association till Dinosaurietåget bidrar och förändrar han kommunikationen med 

hjälp av en resurs som inte tidigare funnits i den observerade situationen.  

Berättelsen och möjligheterna till meningsskapande blir på så sätt förändrade – 

vidgade, samtidigt som kommunicerandet av Dinosaurietåget kan innebära att 

meningsskapandeprocesser förändras när Sixten tar del av det som uttrycks. 

Om inte Sixten hade haft erfarenheter av TV-programmet hade det inte varit 

möjligt för honom att skapa mening i Eriks uttalande. 

 

Först verkar Sixten intresserad av Eriks meningserbjudande om Dinosaurietåget, 

han säger ”JA” med hög och glad röst (rad 02). Trots det kan det vara möjligt 

att Sixten vill försvara sin rätt att bestämma över bilderna, för efter att Erik två 

gånger lutat sig långt in över boken och vikt utvikningsbilderna fram och 

tillbaka (rad 01 och 03), så stänger Sixten boken och håller sin hand på bokens 

omslag som för att omöjliggöra vidare bläddring och kommunikation (rad 04). 

Efter en kort paus säger han dock att ”den är kul”, det är inte möjligt att veta 

om han syftar på boken eller tv-programmet. När Sixten slår upp boken och 

bläddrar fram ett uppslag igen, verkar han vilja öppna upp för Eriks 

meningserbjudande (rad 08). Sixtens bestämmanderätt över bokens bilder 

verkar då vara förhandlat och omskapat, för Erik har fortsatt stort kroppsligt 

kommunikationsutrymme, och han förflyttar sig då till platsen mitt emot Sixten.  
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Innan Erik förflyttar sig till boken andra långsida utför han en pekande gest 

med enbart pekfingret och tillägger verbalt ”den, den där, den där” (rad 07). 

Denna handling gör att själva handens rörelse hamnar i pojkarnas synfält och 

pekar ut detaljer i bilden som fokus. Med Eriks utpekande och föreslående av 

uppmärksamhetsfokus, och rörelsen som han gör med handen, vävs bilden 

samman med de kroppsliga resurserna (Jewitt, 2009). Bilden och den verbala 

benämningen sammanfogas med gesten och de övriga resurserna blir en helhet i 

sammanhanget, liknande Ninnis pekande på kycklingen i tidigare exempel. För 

att de olika resurserna ska förstås som en helhet behöver deltagarna koordinera 

flera visuella fält. Sixten behöver alltså se både på bilden och på Eriks finger 

som pekar ut detaljer, för att kunna skapa mening av den kommunikativa 

helheten i Eriks handlingar.  

 

När Erik har förflyttat sig möjliggörs att han kan luta hela överkroppen in över 

bilden och stödja med handflatorna i boken. Med handflatornas och 

överkroppens position, och sitt sätt att placera händerna, armarna och 

överkroppen omöjliggör han därmed för Sixten att bläddra (rad 10). När Sixten 

ändå signalerar att han vill vända blad genom att försiktigt börja lyfta en sida, 

anpassar Erik sin kropp genom att lyfta handflatorna så att det blir möjligt för 

Sixten att bläddra (rad 11). Därefter lägger han på nytt ner sina händer på 

bilden. Sixten kommunicerar på detta sätt att han också fortsatt bestämmer 

över hur länge en bild ska vara i fokus och när det ska vändas blad. Eriks 

agerande tyder emellertid på att han har stort kroppsligt inflytande och har en 

viss förhandlingsrätt över när bläddringen ska ske. Denna ickeverbala 

turtagning sker smidigt och utan problem, och visar på den tysta 

överenskommelse som upprättats mellan pojkarna, där de anpassar sina val av 

kommunikativa resurser till varandra (Kress, 2010; Lindstrand, 2006). 

 

Pojkarnas ickeverbala kommunikation bryts dock av att en tredje pojke, Love 

(1:11) träder in som deltagare i situationen. Här visas ett exempel på hur barnen 

placerade sig i förhållande till varandra vid kommunikationssituationer på golvet 

och hur de ofta skyddade sitt kommunikationsskapande runt vissa bilder.  

 

13 Love: Närmar sig boken och pojkarna. Han riktar 

sin blick mot Eriks och Sixtens kommunikation och 

går med små steg mot pojkarna.  

14 Love: Snubblar på sin egen fot, sätter sig mitt 

i boken.  
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15 Sixten: Försöker knuffa bort Love från bilden 

och drar honom i håret.  

16 Love: Justerar sin kropp så han blir sittande på 

bokens kortsida.  

17 Sixten: Släpper Loves hår, låter honom sitta 

kvar.  

 

Love gör av misstag ett ganska kraftigt kroppsligt inträde in i pojkarnas 

kommunikation (rad 13). Sixtens reaktion, att dra Love i håret, signalerar att 

han försvarar sin och Eriks påbörjade kommunikation om bilderna och att han 

vill tillrättavisa Love (rad 15). Love svarar på Sixtens kommunikation, att dra i 

hans hår, och ändrar sin placering och korrigerar kroppen till bokens kortsida 

(rad 16). När Loves kropp befinner sig på kortsidan släpper Sixten taget om 

Loves hår och kommunicerar att Love tillåts sitta kvar på bokens kortsida, den 

sida av boken där Erik från början placerade sig. Loves arrangerande av 

kroppen signalerar att han vill infoga sig och bli en deltagare i 

kommunikationen. För att markera att han godtar att Sixten har beslutsrätten 

över boken, placerar han kroppen på ett icke hotande sätt och korrigerar 

därmed sitt plötsliga inträde i Sixtens och Eriks kommunikation.  

 

Barnens användning och arrangerande av kroppen och kroppsdelar, som 

händer, armar och överkropp, tyder på att de olika sidorna av den uppslagna 

boken har olika maktpositioner kopplade till sig. Vissa positioner runt boken 

ger makt över den berättelse som skapas och formas av bilderna och 

kommunikationen runt dem. Vid placering av kroppen på bokens rättvända 

långsida kontrollerar deltagaren bilderna. Sixten som tagit fram boken har 

placerat sig vid bokens ena långsida med bilderna rättvända, han kan då bläddra 

i boken åt rätt håll. När Erik visar Sixten att han vill kommunicera om bilderna 

väljer han att placera sig vid bokens kortsida. När Erik kommer med ett förslag 

på innehåll som Sixten finner intressant, ”Dinosaurietåget” (rad 01), förändras 

och vidgas meningsskapandet och Sixten går med på att förhandla om hur 

makten över bläddrandet, bilderna och kommunikationen ska fördelas samt vad 

som skapas som uppmärksamhetsfokus. Erik flyttar då sin kropp så att han har 

sin placering mitt emot Sixten (rad 08). Erik kan då kommunicera mer 

kroppsligt om bilderna, även om de från hans håll är upp-och-ner vända, än vad 

som är möjligt från bokens kortsida. Det ger Erik även möjlighet att bläddra i 

boken och därmed även en viss förhandlingsrätt över när det ska bytas bild. 

När Love gör sin entré i kommunikationen uppfattar Sixten först det som ett 

hot, i och med att han försöker knuffa bort Love och dra honom i håret. När 
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sedan Love justerar sin kropp till bokens kortsida, där det finns mindre 

möjligheter att kommunicera kroppsligt om bilderna, accepteras hans närvaro 

av Sixten.  

 

Plötsligt reser sig Sixten och går ifrån situationen. Erik och Love får då sällskap 

av pedagogen Petra som sätter sig där Sixten tidigare satt, vid bokens rättvända 

långsida. Boken som barnen kommunicerar runt kommer från den höga hyllan, 

vid kommunikation runt dessa böcker var oftast en pedagog med och tog fram 

boken. Vid det här tillfället var det inte så, vilket kan förklara Petras första 

replik:  

 

17 Petra: Den här boken får man titta i försiktigt! 

Hon sätter sig bredvid barnen.  

18 Petra: Så den inte går sönder. 

19 Erik: Böjer sig över boken, ena handflatan i 

bilden. Kolla dinosaurier! Tittar på Petra. Lyfter 

handflatan och kroppen upp från bilden och lutar 

sig tillbaka. 

20 Petra: Ja. Tittar på Erik.  

21 Love: Bläddrar upp ett nytt uppslag. Pekar med 

pekfingret. åsaurjer. Tittar på Petra. 

22 Petra: Dinosaurier. 

23 Erik: Viker ut en bild och viker tillbaka den 

igen. Vänder bort ansiktet. 

24 Love: Ja, dåsarjer. Bläddrar vidare.  

25 Petra: Rättar till en utvikningsbild som blivit 

felvänd. 

26 Erik: Tittar på boken igen. Sträcker in 

pekfingret och pekar på bilden. 

27 Petra: Tittar på Erik. Titta här. En flygödla. 

En flygödla, står det där.  

28 Erik: Möter kort Petras blick, vänder bort 

blicken, lutar sig bakåt, suckar och smackar med 

läpparna.  

29 Love: Kryper upp i boken, tar med sig 

omslagssidan och stänger boken. 

 

När Petra träder in i situationen påminner hon barnen om de regler som finns i 

förskolans verksamhet om hur böcker ska behandlas. Hon vill att de ska ”titta 

försiktigt i boken, så att den inte går sönder” (rad 17-18). Hon sätter sig också 

vid boken rättvända långsida, och placerar sig därmed i den position där Sixten 

tidigare styrt över bläddringen. Petras inledande kommentarer och handlingar 
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leder till att Eriks kroppsliga kommunikation avtar något, han säger ”kolla 

dinosaurier” (rad 19) men justerar sedan sin kropp så den inte lutas över boken 

på samma sätt som när Sixten deltog i kommunikationen. Erik tydligt 

förändrade kroppshållning och bortvända blick kan ses som han inte är lika 

intresserad av att kommunicera om bilderna när ämnet Dinosaurietåget bytts ut 

mot ett annat uppmärksamhetsfokus. Efter en stund sträcker han fram 

pekfingret för att peka på en bild (rad 26). Petra svarar på Eriks gest som om 

han är intresserad av vilken sorts dinosaurie som avbildas och vilket ord som 

står skrivet på boksidan. Då vänder Erik bort blicken, lutar sig bakåt och suckar 

lite (rad 28). Eriks kroppsliga resurser begränsas i den här delen av situationen 

till att använda pekfingret och det verbala språket. Eriks synliga tecken på 

engagemang genom kroppens rörelser förändras och blir något mindre 

kroppsliga när det uppmärksamhetsfokus han skapade med Sixten försvunnit. 

Petra har i sin maktposition som pedagog och genom sin placering vid bokens 

rättvända långsida, riktat kommunikationen mot bokstäver och detaljer i bilden 

som skiljer dinosaurierna åt. Härigenom visas den literacypraktik som skapas 

runt böckerna (Barton, 2007; Björklund, 2008). 

 

Heikkilä (2006) som har undersökt äldre barns användning av kommunikativa 

resurser, menar att i de lärarinitierade aktiviteterna blir gester och de kroppsliga 

aspekterna inte lika framträdande i kommunikationen. Detta stämmer väl med 

den ovan beskrivna situationen. Eriks samspel med Sixten handlade om 

Dinosaurietåget, när pedagogen Petra kommer in i meningsskapandet bryts och 

förändras kommunikationen. Som situationen visar finns alltid en risk att 

läraren i form av sin auktoritet som vuxen tar över, och förtar barnets eget 

initiativ till samspel. Petra placerar sig på den sida av boken där makten över 

bilderna, möjligheten att besluta när den uppslagna sidan och vilken bild som 

kommunikationen ska handla om, är stor. Love å andra sidan utnyttjar 

pedagogens närvaro, och går nu in i kommunikationen som aktiv deltagare. 

Han vänder sig till Petra och söker hennes bekräftelse på att det är dinosaurier 

som han ser i boken. Efter Sixtens utträde ur kommunikationssituationen tar 

Love en större del i kommunikationen än han gjorde när Sixten bestämde över 

bläddrandet. Det kan ses som att Petra med inträdet i barnens kommunikation, 

och genom att inta en position som är knuten till makten över boken och rätten 

att bläddra och styra kommunikationens uppmärksamhetsfokus, avbryter 

Sixtens och Eriks kommunikation, men samtidigt, genom sitt agerande öppnar 

hon för och ger Love möjlighet att delta och ta plats i meningsskapandet om 

bilderna på ett sätt han inte hade innan. Exemplet poängterar en mångfaldighet 
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i hur de olika barnens meningsskapande i kommunikationen får olika former 

även beroende på hur pedagogen väljer att kommunicera runt bilden.     

 

Barnen skapar kommunikation om bilderna på förskolan utifrån personligt 

intresse, sina erfarenheter av bilder och bilders betydelser som har skapats i 

andra kommunikationssammanhang och på andra platser (Kress, 2010). Dessa 

tidigare meningsskapanden aktualiseras genom likheter eller andra 

sammankopplingar i det observerade exemplets sammanhang där dessa 

betydelser kommuniceras. Transformationen och gestaltningen av 

dinosauriebilderna i boken till de dinosaurier som figurerar i tv-programmet 

Dinosaurietåget kan ses som ett pågående och föränderligt formande och 

meningsskapande där bilders betydelser och mening hela tiden skapas, 

bearbetas och kombineras på nya sätt i barns kommunikation. Det rör sig då 

varken om rätlinjiga eller cirkulära processer, utan om prövande, hypotetiska 

och skissartade processer där nya innebörder skapas, förhandlas och prövas 

(Kress, 2010). I detta meningsskapande om bilder, deras mening och innebörd, 

går man fram och tillbaka, följer associationer som Erik och Sixten gör när de 

kopplar samman dinosauriebilderna i boken med dinosaurierna i 

barnprogrammet Dinosaurietåget. Det kan också hända att meningsskapandet 

hamnar i återvändsgränder, som när Petra bryter meningsskapandet och 

barnens associationer, genom att benämna och knyta samman dinosauriebilden 

i boken med ordet ”Flygödla”. Men, som exemplet visar, kan också barn genom 

att transformera och omskapa bilders betydelser upptäcka och skapa nya 

möjligheter (jfr Lindstrand, 2006). I transformeringen använder man, 

kombinerar och skapar nya meningar med hjälp av de resurser som finns 

tillgängliga (Kress, 2010). I detta fall en bok med bilder, blickar, gester, 

ljudskapande och ett tv-program för barn om dinosaurier. Att bokens bild inte 

förändrar sig verkar inte hindra barnen för att använda den på ett interaktivt 

sätt. Dinosaurierna i boken påminde Erik och Sixten om de rörliga 

tevebilderna, men vad händer om bilden föreställer något som kan betraktas 

som mer orörligt? Jag vill nu visa att samma bild leder till olika val av 

kommunikativa resurser beroende på vem som deltar i aktiviteten. 
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Situationens betydelse 

 

Följande exempel ska illustrera hur bilder i samma bok, Nam-nam (Lindenbaum, 

1995), behandlades olika i två olika sociala sammanhang. I dessa två exempel är 

boken, bilderna och en av deltagarna desamma. En första skillnad är platsen, 

Pernilla och Ninni sitter i soffan och Sixten och Ninni sitter på golvet. En 

annan skillnad är att kommunikationen sker mellan barn och vuxen i den ena, 

och mellan barn och barn i den andra. Situationerna är dokumenterade under 

samma dag, den första på morgonen och den andra alldeles innan mellanmålet.  

Den första sekvensen bygger på fältanteckningar och har därför inte kunnat 

närstuderas.  

 

Ninni (2:6) och Pernilla sitter i soffan och läser i boken Nam nam, 

där bilderna föreställer ätbara saker. Pernilla och Ninni pekar med 

pekfingret och benämner bilderna verbalt med rätt ord. Pernilla 

frågar vad bilden föreställer och pekar på äpplet. Ninni svarar 

”äpple”. Pernilla frågar om Ninni kommer ihåg att Ninnis mamma 

i föregående vecka tog med äpplen från deras trädgård till hela 

barngruppen. Ninni säger att hon minns det och ser glad ut. De 

fortsätter kommunikationen om bilderna. 

 

I den andra sekvensen där samma bok förekommer sitter Ninni (2:6) och Sixten 

(2:6) på golvet och kommunicerar om bilderna. Ninni har tagit fram boken och 

sitter med den i sitt knä, Sixten sitter bredvid. Ninni har bläddrat fram till bilden 

på äpplet. 

 

01 Ninni: Äpple är dä´! 

02 Sixten: Ja. Tar med handen på bilden som han ska 

lyfta äpplet. Böjer sig fram med munnen mot bilden. 

Mamm, det var äckligt! Lutar sig tillbaka 

03 Ninni: bläddrar fram en bild på en morot. 

04 Sixten: Morot! 

05 Ninni: Man äter upp den, här. Drar med handen 

över bilden. 

06 Sixten: lutar sig fram och bläddrar vidare. En 

bild på en glass blir synlig.  
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07 Sixten: En glass! Tar med handen på bilden. 

08 Ninni: böjer sig fram och slickar på bilden. 

 

   

Båda situationerna är två händelser som pågår i förskolans literacypraktik. 

Bläddrande av boksidor, pekande på och benämnande av föremål förekommer i 

båda situationerna. På så vis blir aktiviteten med boken laddad med vissa 

tankestilar, begreppsliga system och språkliga uttryckssätt som utgör 

gemensamma sätt att vara verksam i den dagliga verksamheten. Situationerna 

kan sägas visa att både barn och vuxna är med och tillsammans skapar 

förskolans literacypraktik, där vissa handlingsmönster blir möjliga att göra och 

de verbala och textmässiga förmågorna fokuseras (Barton, 2007; Björklund, 

2008). Men sett ur barns perspektiv – är det benämnandet som fokuseras för att 

de upplever det stimulerande eller är det för att de förstår att pedagoger tycker 

det är viktigt? Kress (2003b) menar att vuxenvärldens skriftspråkssystem bara är 

en variant av kommunikativa resurser som barn hanterar och intresserar sig för. 

Kress menar vidare att det skriftspråkliga systemet poängteras i 

lärandesammanhang vida mer än yngre barns uppmärksammande av det.    

 

I exemplet med Pernilla och Ninni pågår kommunikationen i soffan där 

pedagoger och barn ofta läser böcker tillsammans. Platsen kan därför anses 

laddad med ett visst mönster i kommunikationen om bilderna (Kress & 

Selander, 2010). Dessutom ger boken som medium en viss meningspotential, 

den är formgiven för att vissa handlingar ska bli möjliga att göra. Boken är även 

placerad på avdelningen av pedagogerna för att möjliggöra literacyhändelser, 

där föremål benämns och begrepp formas med hjälp av språket. Alla dessa 

materiella resurser är med och skapar hur Pernilla och Ninni agerar och formar 

sina kroppsliga resurser i situationen. I materiella resursernas användande ligger 

även aspekter av institutionella normer, regler och regleringar, eftersom det 

finns föreställningar om exempelvis hur resurserna ska användas, av vem och 

för vilka ändamål. Boken i situationen ovan kommer från den höga hyllan och 

som Petra påpekade i exemplet med Dinosaurietåget skulle dessa böcker 

behandlas aktsamt. På så vis får de kroppsliga resurser som ingår i 

sammanhanget och hur dessa resurser är utformade betydelse för hur barnen 

positioneras i förhållande till vuxna och vilket kommunikationsutrymme de 

erbjuds i olika sammanhang (jfr Lindstrand, 2006). I situationen synliggörs att 

Ninni och Pernilla av dessa aspekter sammantagna, anpassar och skapar sina 

kommunikativa resurser så att kommunikationen i situationen formas som en 

literacyhändelse. 
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I exemplet med Sixten och Ninni kan kommunikationen ses som ett 

möjlighetssökande, där möjliga resurser för meningsskapande ska urskiljas. Här 

gäller inte vad som tänkts som meningspotential i formgivning av boken eller 

hur konventionen anger hur boken bör användas eller förstås, istället vänds 

fokus mot användandet av resurserna och hur de blir resurser för något, i den 

situation de används. Med andra ord: bokens meningspotential är att den ska 

läsas och kommuniceras runt, men det betyder inte att Sixten och Ninni inte 

kan leka med bilderna som om det vore riktiga ätbara saker. Ninni och Sixten 

använder här även boken och bilderna i en lek där bilderna associeras, 

transformeras och görs till verkliga föremål som de kan äta och som till och 

med smakar olika (”det var äckligt!”, rad 02). Barnen kommunicerar även att de 

lyfter ut föremålen ur bilden för att äta upp dem (rad 05 och 07). Bilderna blir 

interaktiva när barnen använder dem i sin kommunikation. Med barnens 

användande av och kommunicerande om bilderna möjliggörs och framträder 

andra meningspotentialer. Tillsammans visar dessa båda situationer hur å ena 

sidan vad skapandet av en literacypraktik och formgivning möjliggör med 

bilder, och hur å andra sidan barnen använder dessa och andra resurser för att 

skapa kommunikation.   

 

Det individuella valet av resurser görs alltid i ett maktfält, vilket innebär att 

deltagarens handlande alltid utvecklas både i relation till maktrelationer i 

situationen och till individuella intressen och behov (Kress & Selander, 2010; 

Lindstrand, 2006). Sociala relationer avgör vilka av de möjliga kommunikativa 

resurser som överlever och kommer att ses som naturliga i sammanhanget. De 

sätt att använda de kommunikativa resurserna som anses vara användbara av 

andra, kan så småningom bli till mönster och förståelse för en viss mening 

kopplad till den kommunikativa resursen. Sociala ordningar är av betydelse och 

styr till viss mån vems kommunikativa resurs som tas upp och blir etablerad 

(Lindstrand, 2006). Oskrivna sociala lagar och konventioner kan därför sägas 

peka på rådande maktrelationer inom institutioner och praktiker. Ninni kan 

med det här resonemanget sägas ha olika handlingsutrymme i de olika 

situationerna som formar hennes användande av de kommunikativa resurserna. 

I situationen med pedagogen används därför främst de verbala benämningarna 

och pekfingret. I situationen med kompisen Sixten är det flera kroppsdelar som 

pekar ut föremålen, både handen som drar över bilden och tungan som smakar. 

Benämnandet fokuseras inte på samma sätt, istället för att koppla ihop bilden 

med ett substantiv som var fokus för pedagogen, använder Ninni ”man äter 
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upp den, här” och fokuserar då på själva görandet. Här tydliggörs skillnaden 

mellan barnens meningsskapande om bilderna och pedagogernas fokus på 

verbalspråklig stimulans.    

 

Förståelsen för att kommunikationen om bilderna i ovanstående exempel 

formas och omformas med hjälp av de olika kommunikativa resurserna, öppnar 

upp för att meningsskapandet inte är fixerat utan skapas i situationen mellan 

deltagarna. Processen där meningen med den kommunikativa resursen formas i 

mötet med den pedagogiska praktiken där vissa meningar fokuseras och ges 

värde ses sammanvävd med hur dessa båda processer realiseras i kontexten 

(Jewitt, 2007). Formen på de kroppsliga resurserna som barn använder beror 

alltså både på individens val och i vilket sammanhang resursen formas. Här blir 

det tydligt att kontexten är ständigt föränderlig, som något aktivt och dynamiskt 

som formas av engagemanget och meningsskapandet hos de människor som 

verkar och kommunicerar där (Jewitt, 2007; Kress, 2010) . Den fysiska 

utformningen av avdelningen Tulpanen har vissa meningserbjudanden med 

inbyggda värden och syften som formar kommunikationen där barn och 

pedagoger deltar. Pedagoger och barn visar i de två exemplen hur 

kommunikation skapas i en lärandekontext, som är styrd av vissa bestämda 

syften och reglerande läroplaner. Trots det är processerna där 

kommunikationen skapas dynamiska och kan formas i sociala, historiska och 

kulturella rörelser av deltagarna. Detta öppnar för ett skapande och formande 

även för kontexten samtidigt som det visar på kommunikationens och 

meningsskapandets komplexitet.     

 

I detta kapitel har jag fokuserat ett medium som kan betraktas som konstant 

och monomodalt, vad händer då med barnens kommunikativa resurser om 

mediet är interaktivt?  

 

 

 



79 
 

6. Interaktiva medier som utgångspunkt för kommunikationen 

 

 

I den pedagogiska forskningsdebatten är de flesta eniga om att frågan inte är 

om barnen ska använda visuella, interaktiva medier, utan hur de ska användas i 

meningsskapande situationer (Klerfelt, 2007; Stenliden; under utgivning; Björk-

Willén, 2012). En undersökning som Sveriges television har genomfört, pekar 

på att var fjärde kommun genomför satsningar på pekskärmar i förskolan 

(www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/sverige/article329570.svt. Hämtad 121129). 

Genom de olika skärmbaserade interaktiva medier som gjort det lättare att 

hantera bilder har meningsskapandet om bilder kommit att förändras. I den 

multimodala kommunikationsforskningen betonas att de nya medierna drastiskt 

omformar de sätt på vilket människor skapar mening (Kress, 2003a; Kress, 

2010; Kress & Selander, 2010). Text är ofta förknippad med en linjär logik, där 

de förväntade sätten att förstå budskap reglerats bland annat av institutioner 

som förskolan och skolan. De institutionaliserade mönstren för hur man ska 

förstå texter har varit givna och blivit en del av den pedagogiska praktiken (jfr. 

Barton, 2007). Den nya mediesituationen innebär emellertid att bilden och 

interaktiva skärmar på ett helt annat sätt dominerar människors 

erfarenhetsvärld. Kress och Selander (2010) menar, att de sätt på vilka 

människor skapar mening nu mycket mer styrs av individuella intressen. De nya 

medierna stöttar detta genom att de i stor utsträckning suddar ut gränserna 

mellan upphovsman och läsare. Barn som använder sig av skärmbaserad 

kommunikation rör sig nu fritt mellan olika kommunikativa resurser, som text, 

bild eller ljud, och lärandet består mer i att man återskapar något personligt 

intressant snarare än bevarandet av ursprungsversioner. Lärandet blir mer 

återskapande än återgivning. I den svenska läroplanen har detta delvis 

förändrade meningsskapande resulterat i ett nytt mål som poängterar bilders 

betydelse för meningsskapande och kommunikation (Skolverket, 2010).  I den 

här uppsatsen har även flanotavlan, ett traditionellt verktyg för bildhantering i 

förskolan, räknats som ett interaktivt medium.   

 

 

Transformation 

 



80 
 

Att skapa mening runt symboler och bilder kan ske på olika sätt och med olika 

resurser. Bokstäverna K-A-T-T är nedskrivna tecken för vårt ord för katt. En 

bild av en katt kan sägas vara en symbol för samma sak. Varje resurs 

kommunicerar något unikt och specifikt och en skriven text ger inte samma 

meningsskapande som en bild, eller vise versa. Följande exempel ska illustrera 

hur barnen skapar en gest som kommunikativ resurs för zebra. Under en 

samling på Tulpanen tar Pernilla med sig sin telefon som är laddad med en 

applikation, där ett tryck på en bild på skärmen leder till att ett föremåls/djurs 

läte hörs från telefonen. Pernilla sätter sig mot ena väggen, hon håller telefonen 

i handen med skärmen riktad uppåt och startar med orden: ”Idag ska vi lyssna 

och härma.” De barn som deltar är Erik (2:6) och Ludde (2:3) som båda sitter 

på var sin sida om Pernilla, samt Ninni (2:6) och Sixten (2:6) som står vid 

Pernillas korslagda ben och tittar ned på skärmen. Elsa (1:6) rör sig i rummet 

under hela sekvensen och tittar dels på barnen och dels på skärmen. Flera andra 

barn rör sig i rummet men deltar inte aktivt i kommunikationen runt zebran. 

Barnen runt Pernilla har först bara muntligen föreslagit olika djur som hon ska 

klicka på. Ninni sträcker nu fram fingret och nuddar skärmen.  

 

01 Ninni: Pekar på skärmen. Zebran!  

02 Telefonen: (zebraljud)  

03 Ninni: slår lätt med fyra fingrar mot sin mun. 

Tittar på Pernilla.  

04 Ninni: Håhåhå! Slår återigen med fyra fingrar 

mot munnen.  

05 Pernilla: möter Ninnis blick och slår lätt med 

fyra fingrar mot sin mun. Hohoho.  

06 Erik: Zebra! 

07 Pernilla: Hohoho. Slår lätt med fyra fingrar mot 

sin mun igen. Riktar blicken mot Ludde och ler. 

08 Ludde: Riktar blicken mot Pernilla. Slår lätt 

med fyra fingrar mot sin mun. Hohoho! 

09 Pernilla: Tittar fortsatt på Ludde. Slår lätt 

med fyra fingrar mot sin mun. Hohoho! 

10 Ludde: Tittar fortsatt på Pernilla. Slår lätt 

med fyra fingrar mot sin mun. Hohoho!  

11 Pernilla: Riktar blicken mot Ninni, slår lätt 

med fyra fingrar mot sin mun. Hohoho! 

12 Ninni: tittar på Pernilla, ler med handen över 

munnen. 

13 Pernilla: Är det zebra som låter så? Ska vi ta 

en annan zebra? 
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Här riktar Elsa sin blick mot Pernilla och Luddes handlingar, att 

slå fyra fingrar mot munnen och rikta blicken mot varandra. 

Kommunikationen om de olika djuren och deras läten fortsätter en 

stund. Ninni, Sixten, Erik och Ludde föreslår olika djur och riktar 

sina blickar mot skärmen och varandra. Elsa går runt i rummet och 

riktar vid några tillfällen blicken mot kommunikationshandlingarna 

runt pekskärmen. Pernilla och de andra barnen håller på att avsluta 

och ska höra ett sista djur. Pernilla frågar vilket djur som ska vara 

det sista. 

  

14 Ninni: Zebran! Pekar på skärmen så zebrabilden 

syns och zebraljudet hörs. 

15 Elsa: riktar blicken först mot Ninni, sedan mot 

skärmen. Hon slår lätt med fyra fingrar mot sin 

mun. 

 

Ninni pekar på bilden på skärmen så att zebraljudet hörs (rad 01). Hon riktar 

sin blick mot skärmen och pekar på bilden av zebran. Med den pekande gesten 

positionerar sig Ninni som aktiv deltagare i kommunikationen runt telefonen. 

Hennes pekande på skärmen framkallar en annan bild och ett ljud. När ljudet 

hörs riktar hon blicken mot Pernilla och med handen slår hon lätt med alla 

fingrar utom tummen mot munnen två gånger (rad 03). Hon gör även ett 

verbalt ljud som härmar telefonens ljud (rad 04). I skillnaden mellan de olika 

resurserna, finns möjligheter att skapa och forma nya kombinationer. 

Skillnaderna kan i sig vara meningsskapande och bana väg för reflektioner och 

forma nya kommunikativa resurser. Till exempel visas här en skillnad mellan 

hur Erik väljer att benämna bilden som ”Zebra” (rad 06) och Ninni som väljer 

att benämna bilden med hjälp av andra resurser. I situationen visas de detaljer 

och handlingar som Ninni väljer att använda för att skapa mening där 

resurserna, bild, gest och ljud, formas till benämningen av en zebra. Den 

kommunikativa resursen är skapad utifrån Ninnis intresse och engagemang i det 

aktuella sammanhanget och med de olika resurser som finns tillgängliga. 

Skapandet av kommunikativa resurser kan ses som en process, där Ninni väljer 

den form på resursen som på bästa sätt uttrycker det innehåll hon vill 

kommunicera. Genom att skapandet av resursen även kan relateras till 

historiska och sociala erfarenheter kan meningsskapande i den aktuella 

situationen vidgas och återskapas (Lindstrand, 2006; Kress, 2010). Ninni väljer 

att kommunicera zebrans bild och ljud med en gest och ett delvis annorlunda 

ljud än telefonens. Den kommunikativa resurs för zebra som skapas är en ny 
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kombination av form och innehåll. När Ninni gör zebragesten formar hon de 

samspelande kommunikativa resurserna. Genom den nya formen på den 

kommunikativa resursen har förutsättningarna för meningsskapande för de 

andra deltagarna i situationen förändrats. Därför blir det intressant att studera 

hur gesten formar deltagarnas fortsatta meningsskapande om zebran. Nu 

erbjuder även Ninnis gest mening runt bilden på zebran. Den förändring och 

den vidgande förståelse som kan sägas ha skett reflekterar de värden, strukturer 

och meningar som råder i den situation som deltagarna befinner sig i. Alla dessa 

aspekter som formas gör det möjligt för Ninni att skapa en gest som 

kommunikativ resurs för zebrans bild och ljud. Situationen och deltagarnas 

kommunikation formas som en del av en praktik, men också av kroppens 

uttryck som är individuellt (Kress, 2010). Ninni, Pernilla och Ludde skapar i 

denna kommunikation ett visuellt tecken och en gemensam förståelse för hur 

en zebra ser ut och hur den kan benämnas. I mina fältanteckningar finns 

beskrivet hur Ninni och Pernilla vid senare observerade tillfällen använder 

gesten när de kommunicerar om bilderna i telefonen.  

 

 

I situationen ovan har Pernilla blicken riktad framåt mot Ninni och härmar 

Ninnis gest medan hon ler. Därefter riktar hon blicken mot Ludde och 

upprepar Ninnis gest samtidigt som även hon verbalt härmar ljudet. Nu blir 

handlingarna att göra gesten och härma ljudet ett växelspel mellan Ludde och 

Pernilla, där de härmar varandras rörelser och ljud (rad 07 – 11). När barn och 

pedagoger kommunicerade vid datorn i Klerfelts (2007) undersökning, 

upprättade de en gemensam förståelse med hjälp av komplexa gester och 

verbalt samspel. Detta pekar, enligt Klerfelt, på att kommunikationen vid 

skärmen är flerdimensionell och bärs av tal, gest, röst, blick och bild. Framför 

allt visade resultaten i Klerfelts studie på att pedagogerna använde gester i 

samspel med tal för att peka ut och förtydliga sina instruktioner. För att utföra 

tekniska manövrar var gester många gånger tillräckliga för att barnet skulle klara 

av att förstå instruktionen och att genomföra den förväntade handlingen, men 

det visade sig att pedagogerna ändå använde ett komplext verbalt språk. 

Pernillas instruktion till barnen är att de ska ”lyssna och härma”. Exakt vad 

barnen ska härma är inte uttalat, men den språkliga praktiken om bilder är till 

största delen talspråklig som tidigare analyser i min studie visar. I detta exempel 

blir en annan aspekt av kommunicerandet mellan barn och pedagogen synlig 

där pedagogen delar och använder gester som kommunikation med barnen. 

Meningsskapandet runt begreppet zebra och bilden av zebran blir en fond 
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medan skapandet av kommunikation och ett gemensamt tecken för zebra får en 

mer framskjuten placering. Genom att Pernilla inte fokuserar på en verbal 

benämning av zebran erbjuds barnen därmed även andra möjligheter att erövra 

kommunikativa resurser som kan stödja deras möjligheter att agera som aktiva 

kommunikationsskapare. 

  

I den senare delen av exemplet visar det sig även att Elsa, som hamnat lite 

längre ifrån skärmen, vill prova Ninnis gest. Elsa rör sig runt i rummet under 

hela tiden som samlingen pågår. Hon riktar vid ett par tillfällen både kroppen 

och blicken mot samspelet. Genom att hon efter det härmar gesten som Ninni 

introducerat kan det ses som att gesten, genom deltagarnas användning och 

upprepning i sammanhanget, har skapats som ett gemensamt tecken för zebra. 

Gesten, fyra fingrar som slår mot munnen, blir i sammanhanget en 

kommunikativ resurs för zebra precis som bilden av en zebra eller bokstäverna 

ZEBRA.  I det här fallet transformeras och omformas den kommunikativa 

resursen från bild till en gest (jfr Kress, 2010; Lindstrand, 2006). Komplexiteten 

mellan de olika resurserna gör att varje resurs, bilden, ljudet, gesten och ordet 

zebra, är lika viktiga för transformerandet. Utan till exempel ljudet skulle inte 

gesten formats på samma sätt. En interaktiv bild som den i telefonen erbjuder 

således delvis ett annat meningsskapande och delvis en annan 

kommunikationssituation än en bild på en zebra i en bok. Dels genom att 

bilden förändras när barnen pekar på den, dels genom att det tillkommer ett 

ljud. Varje medium har sina meningserbjudanden till barnen som aktiva skapare 

av kommunikation, men barnen använder även sina kroppsliga resurser på 

andra sätt än de mönster som traditionellt format kommunikationen. Jewitt 

(2007) använder begreppet multimodal ensemble när hon tittat på hur äldre 

skolbarn på olika sätt använder olika kommunikativa resurser i 

lärandesituationer. Jewitt menar att barnen anpassar – orkestrerar - sina 

kommunikativa resurser tillsammans med situationens och mediets erbjudande 

till kommunikation.  Multimodal orkestrering är alltså en process av att sätta 

ihop, organisera och skapa kommunikativa resurser för meningsskapande 

(Jewitt, 2009; Kress, 2010). Gesten som formas som kommunikativ resurs och 

även samspelet mellan de andra resurserna, ljud, bild, pekande och blickens 

riktning, ses som viktiga för meningsskapandet mellan deltagarna i den 

observerade samlingen. Konsekvensen är att kommunikativa resurser formas 

som tillfälliga och dynamiska meningsskapanden snarare än fasta och fixerade 

betydelser. På så sätt förändras och formas ständigt nya sätt att kommunicera 

mening. 
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Mediets erbjudande till kommunikation 

 

Ovanstående exempel har fokuserat pekskärmsteknikens erbjudande till 

kommunikation om bilder. Ett annat interaktiv medium som finns i mitt 

material är flanotavlan. Dessa har inom förskolan främst används vid 

berättandet av sagor och språklig stimulans (Arfwedsson, 2006). På Tulpanen 

var det oftast pedagogen som styrde berättelsen och i vilken ordning bilderna 

skulle sättas upp. Hon berättade en kort sekvens ur sagan och gav därefter ett 

barn en bild som skulle symbolisera sekvensen. Barnet fick då i uppdrag att 

sätta upp bilden på tavlan och därefter fortsatte pedagogen berättelsen. I 

exemplet som följer nedan har Pia börjat på en berättelse som handlar om 

spöken som ändrar färg när de äter olika matvaror. Det observerade exemplet 

sker inte som en planerad samling just vid detta tillfälle, utan sker mer spontant. 

Pia har suttit och sorterat bilderna till sagan på golvet i stora lekrummet 

tillsammans med Ninni (2:6), Elsa (1:6) och Love (1:11). Barnen intresserar sig 

för att para ihop de olikfärgade spökena med rätt matvara. Gult spöke hör ihop 

med bananerna, och så vidare. Pia föreslår att de ska gå till lilla lekrummet och 

berätta sagan. Barnen säger ja och de flyttar sig till rummet där flanotavlan 

finns.  

 

Pia sätter sig vid sidan av tavlan med bilderna och pappret med 

den nedskrivna berättelsen liggande vid sina korslagda ben. Elsa 

tar textpappret som ligger på golvet och ger det till Pia. Pia berättar 

en kort sekvens av sagan och ger Ninni den första bilden. Ninni 

sätter upp bilden som föreställer alla spökbarn som är vita. Elsa 

vänder sig om mot tavlan och riktar blicken mot tavlan och Ninnis 

handling. Pia berättar vidare och Love får en bild föreställande 

spökmamman, han sätter upp den bredvid bilden på spökbarnen. 

Elsa ställer sig upp, tar bilden på spökmamman från tavlan, sätter 

fast den igen på ett annat ställe. När hon släpper bilden, lossnar 

den och fastnar en bit ned på tavlan.  

 

01 Elsa: Klappar i händerna. Tittar på Pia. MEEAA!  

02 Pia: Flyttar tillbaka bilden på spökmamman, så 

att bilderna återigen sitter bredvid varandra.  
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03 Elsa: Går runt Pia och fram till bildhögen. 

Sträcker fram armen i en pekande gest, handflatan 

upp och fingrar som böjs inåt mot handen. eaa 

(bedjande). 

04 Pia: Det första spöket åt bananer så han blev 

alldeles gul. Hon ger Elsa ett bildpar, en bild på 

bananer och ett gult spöke.  

05 Pia: Nu får du sätta upp dem, Elsa. 

06 Elsa: Tittar på bilderna, på tavlan och tillbaka 

till bilderna. Hon sätter upp bananerna först och 

spöket sedan, spöket lossnar och fastnar en bit 

ned, men Elsa sätter fast det på samma ställe igen.  

 

I situationen visas att barnen väljer de resurser och orienterar sig mot språkliga 

strukturer, rollförväntningar och kommunikativa mönster som finns i 

sammanhanget (Jewitt, 2007; Barton, 2007). Elsa tar textpappret som Pia 

använt tidigare gånger när hon berättat sagan, och ger till Pia. Blicken riktas mot 

bildhögen bredvid dem. Dessa handlingar visar att Elsa vet att dessa material 

ska kombineras och hur de språkliga mönstren runt flanotavlan har formats 

(Barton, 2007). Bilder vid flanotavlan i förskolan har en viss, bestämd verbal 

anknytning i form av berättelser eller ord. Dessa finns nedtecknade på pappret 

som Elsa ger till Pia. Det är till stor del pedagogerna som formar vilka ord eller 

företeelser som ska kopplas till bilden, genom att orden finns nedtecknade på 

ett papper. Ninni får i uppdrag av Pia att sätta upp den första bilden; Elsa följer 

Ninnis handlingar med blicken. Även hennes riktningsförändring med kroppen, 

att vända sig om innebär att tavlan och handlingen ”att sätta fast bilder” nu fått 

fokus. Deltagarnas riktningsförändringar med blick och kropp visar att de 

positionerar sig som deltagare och att flanotavlan blir viktig i 

kommunikationen. Härigenom synliggörs att inte bara deltagarna riktning mot 

varandra utan även att flanotavlan som en resurs för meningsskapandet.    

 

När Ninni riktar sin kropp och blick mot tavlan möjliggörs Elsas 

riktningsförändring av blick och kropp. Elsa kan sägas härma Ninni, som ett led 

i kommunikationen. Deltagarna i en kommunikation anpassar sig efter den 

andres göranden, i en ständig reflexiv anpassning av kommunikativa resurser 

(Jewitt, 2009). Med ett ljud (eaa) och en pekande gest (rad 03) mot bildhögen 

får Elsa ett gult spöke och en bild på några gula bananer och en uppmaning av 

Pia att sätta bilderna på tavlan. Elsa riktar då blicken på bilderna, till tavlan och 

sedan tillbaka på bilderna. Hon gör som Pia uppmanat henne och sätter 

bilderna bredvid varandra. Elsa använder i situationen dels verbala utrop (rad 
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01 och 03), dels använder hon också gester, att klappa i händerna eller pekar på 

bilder hon eller en kompis satt upp. Kroppen används även för att trycka fast 

bilderna samt att flytta på dem. Bildernas placering blir viktig för hur deltagarna 

använder de kroppsliga resurserna i aktiviteten. Elsa placerar bananerna och det 

gula spöket bredvid varandra. När spöket halkar ner, korrigerar Elsa så att de på 

nytt sitter bredvid varandra (rad 06).  Mediets utformning gör att vissa 

handlingar blir möjliga som kommunikation. I en bok är det till exempel svårare 

att flytta bilder, så delvis en annan berättelse skapas. Elsa flyttar upp den 

nedhasade bilden och visar att hon tycker bilderna ska sitta bredvid varandra. 

Genom att Pia tidigare justerat bilderna på liknande sätt, visas med dessa båda 

handlingar den literacypraktik som skapas vid flanotavlan. Så här långt i 

exemplet har deltagarnas handlingar påmint mycket om de handlingar som 

pedagogerna visar i samlingssituationer vid flanotavlan, men nu förändras 

handlandet i situationen.  

 

Jag vill här visa hur barnen i förhållande till bilderna på tavlan får och tar olika 

positioner och därmed olika utrymme att använda olika kommunikativa 

resurser.  Nedan blir det även tydligt hur pedagogerna brukar mönster från 

böcker vid flanotavlan. När vi kommer tillbaka in i situationen skjuter Pia 

bilderna på golvet från sig och mot barnen. Alla tre barnen ställer sig upp och 

går fram till tavlan. Ninni och Love plockar med bilderna, en del fastnar där de 

sätts fast och andra trillar ned på golvet eller fastnar på en plats längre ned på 

tavlan. Erik (2:6) och Sixten (2:6) kommer in i rummet och står till en början 

och tittar på bilderna, tavlan och sina kamraters handlingar.  

 

07 Erik: Pekar mot tavlan. Två spökor, en, två, 

tre! Ä alldeles blå! 

08 Pia: Alldeles blå. Tittar på Erik.  

09 Erik: Rör sig mot högen med bilder. 

10 Pia: De här får ni ta. Skjuter högen med bilder 

mot Erik och Sixten. 

11 Sixten: Står kvar bakom barnen vid tavlan, 

tittar på dem och tavlan. 

12 Ninni: Räcker fram en bild mot Erik. Här! 

13 Erik: Tar bilden och sätter upp den på tavlan. 

14 Pia: Pekar på en bild på tavlan. Vilket spöke 

var det som åt prickig glass, då?  

15 Barnen plockar med bilderna under tystnad. 

16 Pia: Kommer du ihåg det, Ninni? 

17 Ninni: Pekar på det prickiga spöket. 
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18 Pia: Det prickiga spöket åt ju glass med 

chokladbitar i, va? 

19 Sixten: Har under tystnad riktat blicken mot 

tavlan och barnens handlingar. Alldeles vit 

(dröjande). 

 

Under tiden ovanstående handlingar blir synliga, samlar Elsa in de 

spöken som sitter på tavlan, men letar även upp de spöken som 

ligger i högen med bilder på golvet. Hon parar inte ihop dem med 

bilden på matvaran, utan hon sätter upp flera spöken på rad. Till slut 

har hon sex spöken i olika färger på rad bredvid varandra på tavlan.  

 

20 Elsa: Klappar händerna och tar ett steg bakåt. 

EEEAAA! (glatt utrop). Börjar plocka ned 

spökbilderna. 

21 Erik: Riktar blicken mot tavlan och Elsas 

handlingar. NEJ, ELSA, nej! Vänder sig mot Pia. 

Kolla! Pekar mot Elsa. 

22 Elsa: Tar snabbt ned de sista spökena och går 

bort från tavlan. Erik och Sixten följer efter henne 

runt i rummet.  

23 Erik: Elsa! (argt) 

24 Pia: Kom här, Elsa. Alla får ha bilderna. Tar 

bilderna ur Elsas hand.  

25 Elsa: Blir ledsen och gnäller med hög röst, rör 

sig åter mot tavlan. 

26 Sixten: Hindrar henne att komma fram till 

bilderna genom att spärra vägen och fösa henne åt 

motsatt håll. 

 

Elsa protesterar missnöjt med att gnälla högt . Pia sätter Elsa i sitt 

knä, därefter avbryts situationen för att barnen ska klä på sig och gå 

ut på gården.   

 

Erik och Sixten kommer in i rummet när de tre första deltagarna redan börjat 

sin kommunikation om bilderna. Pojkarna har till en början svårt att få en plats 

vid tavlan, de blir hänvisade till att stå bakom Ninni, Love och Elsa. Eftersom 

pojkarna inte befinner sig så nära tavlan så att de kan röra vid eller flytta på 

några bilder är de hänvisade till andra resurser. Genom en pekande gest och sin 

replik ”Två spökor, en, två, tre! Ä alldeles blå!” skapar Erik 

uppmärksamhetsfokus om bilderna på tavlan. Han gör det genom att upprepa 

ord (”alldeles blå”) och företeelser (att räkna spökbarnen) vilka förekommer 
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som mönster i hur sagan i situationer innan denna videoobservation, har 

gestaltats av Pia. Hon upprepar Eriks ord och bekräftar därmed den korrekta 

benämningen. Hon ställer efter Eriks replik kontrollfrågor om barnen har 

uppfattat innehållet i berättelsen (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993). 

Pedagogernas placering av bilderna verkar vara format av mönster som liknar 

den textmässiga normen. I den literacypraktik som formas runt flanotavlan, 

berättar pedagogerna först en sekvens och sätter sedan upp bilden. Här liknar 

pedagogernas handlingar och kommunikation vid flanotavlan det mönster som 

finns i bilderböcker. Bilderna placeras från vänster till höger och berättelsen 

växer fram med hjälp av ord och benämningarna på bilderna. Eftersom 

berättelserna vid flanotavlan oftast bygger på en sagotradition, har praktiken 

runt flanotavlan formats av dessa mönster och traditioner att framställa en 

berättelse på. Här fastlägger Pia kommunikationen om bilderna som en 

literacyhändelse, som ska syfta till att barnen uppfattar en logisk koppling 

mellan bilderna som ett led i berättelsen (Barton, 2007). Som ytterligare ett led i 

pedagogernas praktik att stimulera barnens språk vill Pia ha ett verbalt svar på 

den direkta fråga som Ninni får. Ninni pekar på det korrekta spöket utan att 

benämna det och Pia får själv upprepa de ord som är brukliga som fråga-svar 

kommunikationer runt böcker i förskolan (Arfwedsson, 2006).    

 

Ninni uppmärksammar i och med replikskiftet mellan Erik och Pia, att Erik vill 

delta i kommunikationen runt tavlan. Hon bjuder in Erik att skapa mening om 

bilderna genom att räcka fram en bild till honom med ordet ”Här” (rad 12) . 

Erik tar bilden, och det blir då möjligt för honom att ta en mer aktiv plats som 

deltagare i kommunikationsskapandet framme vid tavlan. Vid tavlan möjliggörs 

för Erik att använda kroppen för att flytta runt bilderna. Det blir då lättare att 

visa vilka bilder han riktar sin uppmärksamhet mot. Här synliggörs alltså att 

vilken plats och position barnen får eller skapar åt sig i situationen medverkar 

också till hur barnen använder sina kommunikativa resurser. Den plats som 

deltagare vid flanotavlan som Erik nu fått, ger honom större möjlighet att 

påverka och välja ut vilka bilder som placeras var och därmed vilken berättelse 

som formas. Han kan således på ett lätt sätt kombinera bilden med sina 

kroppliga resurser för att forma kommunikativa resurser. 

 

Sixten står tyst och iakttar sina kamraters handlingar. Han får ingen inbjudan 

och har ingen chans att skapa sig en plats vid tavlan för att kommunicera med 

bilderna. Efter att Pia har ställt frågor om sagans innehåll (rad 14-18), säger 

Sixten lite dröjande ”alldeles vit” (rad 19). Måhända provar han Eriks 
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framgångsrika sätt att skapa uppmärksamhetsfokus och få en bättre position för 

kommunikationsskapande framme vid tavlan. Erik upptäcker nu Elsas 

inriktning på spökbarnen, och Sixtens handlingar riktas nu mot att föra tillbaka 

bilderna till tavlan.  

 

Elsa har en central plats framme vid flanotavlan och hon når de flesta bilderna 

vid tavlan samt de som ligger i högen på golvet. Det är inte möjligt att uttala sig 

om huruvida Elsas handlingar syftar till att skapa en berättelse. Det är trots det 

intressant att konstatera att hon plockar ut spökbarnen som viktiga att 

kommunicera om, och att dessa sätts på en rak rad från vänster till höger. Här 

blir det synligt att mediet förändrar den berättelse som blir möjlig att göra 

genom sina multimodala funktioner. En förskjutning sker mellan ordet och 

bilden. I en literacyhändelse med en sagobok är bilden en illustration till texten. 

Berättelsen i en bok bygger på en viss logisk kronologi där texten eller 

benämnandet av bilden hjälper läsaren vidare. Elsa visar i första delen av 

exemplet att hon är bekant med de mönster som utformats eftersom hon ger 

texten till Pia och parar ihop det gula spöket med bananerna. När Elsa själv ska 

skapa en berättelse visar hon i exemplet att själva handlingen i högre grad bärs 

fram av bilderna, än av texten. Barnen skapar och kommunicerar sin berättelse 

främst med hjälp av bilderna. Detta leder till att texten eller den verbala 

benämningen snarare blir en förtydligande illustration till bilden. 

Sammanhanget runt en visuell berättelse bygger på visuellt meningsskapande 

där upprepade motiv, perspektiv, placering och färgsättning har betydelse för 

meningsskapandet (Kress & van Leeuwen, 2006; Sturken & Cartwright, 2009). 

De här visuella aspekterna av mediet vävs samman med barnens aktiva 

kommunikationsskapande i sammanhanget. I exemplet visas att Elsa i 

förbindelsen mellan text och bild inte ger texten en framskjuten roll, utan de 

olika resurserna används på lika villkor. Vilken resurs som används som en mer 

framskjuten utformning bror på vad barnen vill kommunicera.  

 

Elsa samlar in bilderna på spökbarnen och de andra barnen blir på grund av 

hennes handlingar vid ett par tillfällen av med bilder på spöken som de satt 

upp. Eftersom Elsas placering är central vid tavlan har hon stora möjligheter att 

placera bilderna på det sätt som hon vill. Elsas handlingar leder till att Erik 

protesterar. Här visas ett exempel på att vissa bilder skyddades av barnen, de 

var värda mer. Bilderna betraktades av barnen som värdefulla, måhända genom 

att de gav makt över den berättelse som de ville forma. Det finns hos både barn 

och vuxna, som jag visat i de föregående exemplen, både erfarenheter och viss 
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förförståelse av hur och på vilket sätt bilden verbalt ska benämnas och hur 

situationen ska forma kommunikationen. På olika sätt kan meningar och 

innebörder återskapas i situationerna där bilder, gester och resurser används av 

deltagarna. Varje bild som används på förskoleavdelningen Tulpanen, kan 

därmed antas bära på och inrymma olika aspekter av uppfattningar som visar 

ett eller flera tänkbara sätt att kategorisera världen i relation till det sammanhang 

som bilden används och förekommer i (Sturken & Cartwright, 2009). Vid 

flanotavlan framträder hur barnen skapar sina kommunikativa resurser i ett 

komplext samspel tillsammans med varandra och bilderna, där meningar och 

innebörder skapas, prövas och förhandlas. I denna situation är det möjligt att 

samla in och para ihop bilderna för att göra en delvis annan berättelse jämfört 

den som erbjöds av pedagogerna eller jämfört med bilderna i en bok. Vid 

flanotavlan har Elsa makten att forma en berättelse med hjälp av de lösa 

bilderna. Hon visar här att hon inte bara tar över ett förutbestämt 

meningsskapande där bilderna laddas med vissa värden. Elsas användande och 

placerande av bilderna är inte slumpmässiga eller lekfulla, snarare är de 

strukturerade och underbyggda val som hon gör för att visa vart hon riktar sitt 

uppmärksamhetsfokus.  

 

Bilderna på tavlan flyttas runt och får ändrade placeringar av barnen, men 

ibland fastnar bilderna dåligt. Tavlans kapacitet att hålla fast bilderna och deras 

förändrade positioner på tavlan kan beskrivas som resurser i kommunikationen. 

Mediets fysiska utformning har betydelse för deltagarnas meningsskapande och 

pedagogernas användning av det ställer krav på att barnen har förståelse för de 

förutsättningar för den användning som mediet bygger på (Kress, 2010; Säljö, 

2005). Det finns en ömsesidighet mellan å ena sidan mediet och sättet att 

använda det och å andra sidan människans sätt att läsa. I ett annat medium, till 

exempel en bok, är bildernas placering konstant. Vid flanotavlan lossnar 

bilderna ibland och fastnar längre ned på tavlan eller ramlar ned på golvet, 

vilket leder till att den berättelse som barnen tillsynes vill forma förändras. 

Materialiteten hos redskapet har alltså betydelse för hur barnen formar sina 

kroppsliga resurser om bilderna och vilken berättelse som blir möjlig att forma. 

Sammanfattningsvis kan Flanotavlan och telefonen, som medier, ge impulser till 

olika handlings- och kommunikationsförlopp som både förändrar barnens 

meningsskapande och skapar nya kommunikativa resurser. Detta faktum 

speglas i barnens agerande där inte bara aktiviteten mellan barnen blir synlig, 

utan även den mellan barnen och mediet.  
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Sammanfattning av resultat 

 

Den första frågeställningen i studien riktas mot vilka meningsskapande som 

möjliggörs om de bilder som finns tillgängliga i förskolemiljön. Föremålen som 

avbildas i de undersökta medierna och i förskolemiljön föreställer till 

övervägande del djur och vardagliga föremål. Resultatet visar att när barnen 

pekar på bilder på väggen, bläddrar i böcker eller klickar på pekskärmen 

fokuseras vissa bilder och därmed aktualiseras och främjas vissa 

meningsskapande i högre grad än andra. Vid bilderna upprepas handlingar och 

benämningar av de kommunikations- och språkmönster som formas till en 

literacypraktik.  Av de exempel som jag presenterat framgår att barnen använde 

bilderna på ett lekfullt sätt, och att bilderna kopplades samman med andra 

sammanhang, som till exempel måltider och TV-program. Alla bilder ges dock 

inte samma dignitet och betydelse. Som framgår av exemplet med spöksagan 

ger barnen vissa bilder en huvudroll i kommunikationen och därmed blir dessa 

bilder populära att använda. 

 

Runt de olika medier som undersökts formas och skapas även olika mönster att 

använda bilderna. De bilder som förekom och presenterades vid flanotavlan 

gjorde det möjligt för fler barn att samspela och gav deltagarna större 

möjligheter att föreslå och påverka kommunikationens uppmärksamhetsfokus, 

än vad som var fallet i den kommunikation som ägde rum om bilder i böcker. 

Vid flanotavlan är bilderna synliga samtidigt och barnen kan i högre grad 

besluta över hur de ska placeras och kombineras. Med andra ord visar resultatet 

att vid vissa kommunikationssituationer var det lättare för barnen att välja 

mellan att utmana, alternativt följa och upprepa, de kommunikationsmönster 

som förskolans literacypraktik erbjuder.  Flanotavlan gjorde det alltså möjligt att 

använda och kombinera andra bilder än vad som exempelvis bokens eller 

pekskärmens bilder erbjöd.  

 

Den andra frågan för denna studie berör hur barn använder kroppen i sina 

meningsskapanden om bilder. Studiens resultat visar att för att forma 

uppmärksamhetsfokus i kommunikationen om bilder används utöver verbala 

benämningar, främst olika pekande gester. Studien visar också att barnen 

använder sin kropp på andra sätt för att kommunicera. Det var exempelvis 

vanligt att barnen använde sig av handflator och underarmar för att visa andra 
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barn vilken bild de ville kommunicera om.  Det kan tyckas mindre precist att 

markera och kommunicera med hjälp av handflators och underarmars position 

än att peka med pekfingret, men genom att barnen kopplar samman och 

kombinerar kroppsrörelse med bilden tydliggörs ett gemensamt 

uppmärksamhetsfokus i situationen.  

 

Analysen visar också skillnader i hur barnen använder kroppen i relation till det 

medium som bilderna presenteras. Vid kommunikationssituationer som ägde 

rum runt pekskärmen är det tydligt att barnen bara kunde använda pekfingret 

för att föreslå, förändra och påverka kommunikationens uppmärksamhetsfokus. 

Vid detta medium användes alltså kroppen minst. Mina analyser visar också att 

barnen vid flanotavlan använde sig av fler kommunikativa resurser och att 

bilden, gester, ord och placeringar av bilden användes mer mångfaldigt i 

barnens kommunikation.  

 

 

Barnens placering av kroppen och dess kroppsrörelser är extra tydliga i 

exemplet med dinosaurieboken som var placerad på golvet. Min analys visar att 

när barnen kommunicerade runt en bok som låg på golvet lutade barnen 

överkroppen för att peka ut och styra vilka bilder som skulle uppmärksammas i 

kommunikationen. Att luta överkroppen och samtidigt placera handflatorna på 

bilden var en effektiv kommunikationsresurs för att välja ut vissa bilder att 

kommunicera om och hindra kamraten från att bläddra och på det viset byta 

och föreslå ett annat fokus.  

 

När bilderna presenterades vid pekskärmen var det barn som höll i telefonen 

som bestämde över vilka bilder som visades. Det var svårt för de barn som var 

placerade bredvid att välja ut en viss symbol på grund av att det var svårt att se 

bilderna och skärmen därifrån de satt. Barnet som höll i telefonen protesterade 

när kamraten bredvid försökte peka på en bild eftersom pekandet ledde till att 

bilden förändrades. Med andra ord kom barnen att i högre grad än vid andra 

kommunikationssituationer att begränsa resurserna till verbala benämningar och 

pekfingret för att föreslå och skapa ett gemensamt uppmärksamhetsfokus.  

 

Vid flanotalvan var det ofta, liksom i den kommunikation som förekom om 

bilder i böcker, pedagogerna som styrde berättelsen och därmed bestämde 

kommunikationens uppmärksamhetsfokus. I de pedagogledda aktiviteterna 

hade pedagogerna makten över vilka bilder, och i vilken ordning, samt i viss 



93 
 

mån var på tavlan bilderna skulle placeras och sättas fast. Mina analyser visar 

dock att när barnen kommunicerar vid flanotavlan skapar tavlans materialitet 

öppningar för nya meningsskapanden och kombinationer av bilderna. Härmed 

visas att flanotavlans utformning, storlek och placering på väggen kan leda till 

en mer demokratisk användning av bilderna.  
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7. Diskussion 

 

 

I denna studie har jag utifrån ett multimodalt perspektiv på kommunikation 

undersökt barns kommunicerande om bilder i olika medier. Mina beskrivningar 

av handlingarna i de observerade kommunikationssituationerna kan på så sätt 

inte enbart förstås som barnens egna val. I exemplet där Elsa plockar och 

sammanför olika bilder vid flanotavlan kan hennes handlingar även betraktas 

som en lek med bilderna eller att hon provar och lär sig olika strategier för att få 

bilderna att sitta kvar. Genom mitt val och användande av teoretiska 

utgångspunkter har barnens och pedagogernas handlingar kommit att ses och 

framstå som meningsskapande möjligheter och erbjudanden.  

 

 

En kommunikativ krock 

 

Analyserna visar att en stor del av de resurser som barnen använder, oavsett det 

medium som bilderna presenteras i, är att benämna och pröva ord som 

förknippas med bilderna. Barnen tillägnar sig olika ord och knyter samman 

bilder med vissa ord, ljud och handlingar. Ett exempel på detta är när Per 

kopplar ihop en bild på en kaka med ljudet ”mmm”. I situationer där 

pedagogerna deltar är det särskilt tydligt att de uppmuntrar barnen att använda 

verbala ord och begrepp i samband med bilderna. Tillsammans med barnens 

kommunikativa resurser skapar därmed pedagogernas handlingar en viss 

literacypraktik. Detta resultat framkom och stöds även av till exempel 

Björklund (2008). I pedagogernas kommunikation med barnen 

uppmärksammades främst deras verbalspråkliga kommunikationsresurser. I 

dessa sammanhang riktades pedagogernas uppmärksamhetsfokus mot att 

benämna föremålen. Ett exempel på detta är när pedagogen i exemplet med 

dinosaurietåget vill att barnen ska uppmärksamma att det är en flygödla som 

avbildas. Detta sätt att benämna bilder och knyta samman dem med vissa ord 

och benämningar ligger i linje med förskolans läroplan, där träning av barns 

språk, lärande och identitetsutveckling ses som en enhet. Det starka fokus som 

finns på det verbala meningsskapandet vid de tillfällen då pedagogerna deltog i 

och styrde barnens kommunikation kan således ses som en konsekvens av 
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uppdraget. Det var i stor utsträckning sådana aktiviteter som pedagogerna på 

Tulpanen erbjöd barnen. Resultaten tyder även på att om pedagogens 

handlande i kommunikationen om bilden fokuseras som en literacyhändelse, 

där användningsmönster runt mediet och den verbala kommunikationen görs 

viktig, reduceras barnens användning av gester, miner och andra icke verbala 

kommunikationsresurser. När Ninni tillsammans med pedagogen 

kommunicerar om bilderna i boken med ätbara saker, pekar och benämner 

Ninni föremålen, medan hon tillsammans med kamraten Sixten både använder 

överkroppen, handflatan och tungan till samma bilder. Detta resultat stöds av 

Heikkilä (2006) som menar att kommunikationsformen gester försvinner i 

lärarstyrda kommunikationsaktiviteter.  

 

Pedagogerna skapade och ledde olika kommunikationsaktiviteter som avsåg att 

stimulera barnens läs- och skrivlärande. I dessa aktiviteter fanns även ett 

intresse att barnen ska kunna hantera de medier som används för 

kommunikations- och informationshantering. I pedagogernas handlingar skapas 

en åtskillnad i hur pedagogerna hanterande och presenterade bilderna i de olika 

medierna. I exemplet där Erik och Ninni kommunicerar om bilder på en höna 

och en kyckling visar pedagogen exempelvis på de orienteringsmönster som 

boken erbjuder. Ninnis försök att kombinera bilder från bokens olika delar 

bryter det mönster som är vanligt för hur bläddring går till, och pedagogen 

väljer då att styra in barnen mot det rätta sättet att bläddra på. Pedagogen visar 

med denna handling ett slags läskunnighet i sitt förhållande till boken.  I ett 

sådant förhållningssätt har redan gränsen för meningsskapande fastlagts och 

visas i instruktioner för hur bilderna i detta medium ska användas. Barnen 

använder, som i exemplet visar, bilderna i en bok på ett mer mångfaldigt sätt. 

 

I pedagogernas handlingar kan alltså skönjas dels att de stimulerar verbalspråket 

och dels undervisar orienteringsmönster runt olika medier. I barnens 

kommunikation däremot visar deras engagemang att det främst är viktigt att bli 

förstådd och att skapa och etablera ett gemensamt fokus för kommunikationen, 

inte att föremålet benämns korrekt eller att använda mediet på rätt sätt. Barnen 

kan på så sätt anses uttrycka ett innehåll i bilden med kroppen, inte bara med 

hjälp av ord eller ljud.  Benämningen verkar emellertid inte oviktig, som till 

exempel när Ninni framhärdar med att visa på skillnaderna i den bildliga 

framställan mellan tuppen på framsidan av boken och hönan inuti boken. Trots 

det, menar jag att lärandepotentialen ökar om barn får utrymme att uttrycka sig 

med hjälp av olika resurser i kommunikationssituationer om bilder. Nikolajeva 
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(2000) menar att de konkreta bilder som ofta förekommer i bilderböcker för 

barn, härrör från utvecklingspsykologiska tankegångar om att dessa enklare 

bilder skulle passa yngre barns kommunicerande. Resultatet i min studie går 

emot detta och visar att barn hanterar otroligt komplexa kommunikativa 

situationer, där de använder kroppen på ett precist sätt för att skapa och visa 

andra vad i bilden de fokuserar på.  

 

 

Bilder av djur dominerar  

 

Resultatet av min studie visar att tillgången till olika bildmotiv var relativt 

begränsad för barnen på Tulpanen. Enligt de studier som intresserat sig för 

kopplingen mellan barn och vissa bildmotiv kan förbindelsen mellan barn och 

djur spåras till synen på barnet som ett naturnära, ociviliserat väsen besläktat 

med djuret (Lassén-Seger, 2006). Kopplingen mellan barn och bilder av djur har 

långtgående rötter inom västerländsk idéhistoria. Jämförelser mellan djurets 

instinktiva och icke-rationella natur och barns agerande har bildat en motpol till 

det rationella och mänskliga tänkandet och används för att marginalisera och 

omyndigförklara avvikande grupper såsom kvinnor, barn och främlingar (ibid). 

Dessa grupper har agerat på sätt som ansetts avvika från de handlingar och det 

sätt att tänka som utgjort normen i de västerländska samhällsbildningarna. 

Enligt James, Jenks & Prout (1998) har barn genom att betraktats som en 

motpol till vuxne och det rationella tänkandet som knutits samman med 

vuxenhet kommit att skiljas ut från vuxna och ses som annorlunda, att vara den 

andra. Dominansen av djurbilder på Tulpanen kan till viss del förklaras med att 

dessa finns i bilderböcker som skrivs och produceras av vuxna, och därmed har 

makt över innehåll och vilka bilder som presenteras och erbjuds de barn som 

böckerna tillverkas för. Bilderna som görs tillgängliga i miljön kan i viss mån 

även ses som beskrivningar av hur förskolan och samhället i stort betraktar 

barn. Genom att bilderna exponeras och beskrivs på vissa sätt av pedagogerna 

och barnen, skapas vissa kommunikativa och tankemässiga mönster i förskolans 

verksamhet. På Tulpanen sammankopplades varje djurbild oftast med ett ljud, 

till exempel mjau för katt eller nöff för en gris, men med utgångspunkt från 

verklighetens djur skulle även andra ljud vara tänkbara. Likaså skapade detta 

kommunikationsmönster dilemman när föremålet på bilden inte hade ett 

signifikant eller känt ljud, som exempelvis en spargris. Pedagogers och barns 

kommunikation om bilderna kan därmed sägas både skapa och förkroppsliga 
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deras sätt att betrakta världen på (Dahlberg, Moss & Pence, 2007). 

Pedagogernas syn på barn och hur barn skapar kunskap på förskoleavdelningen 

Tulpanen synliggörs alltså genom den kommunikation om och urval av bilder 

som jag beskrivit och analyserat.  

 

De utvecklingspsykologiska föreställningar som formar utbudet av bilder i 

bilderböcker (Nikolajeva, 2000), formar även en stor del av det bildmaterial 

som barnen i min studie erbjöds och hade tillgång till. Bilderna bidrar med att 

befästa och upprätthålla vissa antaganden om hur barn skapar kunskap, och om 

vilka bilder och kunskaper som är viktiga och relevanta för barn i en viss ålder.  

Bildmotiven och dessa antaganden blir till beskrivningar om hur barn är, och 

om hur barn utvecklas och lär sig. Det sätt som bilderna presenteras på för 

barnen underbygger också, menar jag, en kunskapssyn som bygger på och utgår 

från dikotomier, det vill säga en uppdelning och ett särskiljande av saker till två 

skilda motpoler. Till exempel görs med inriktningen på benämning av 

föremålen på bilden en uppdelning mellan text/bild, språk/bild och 

kropp/språk. I förskolans verksamhet behöver pedagoger därför reflektera dels 

över vilka bilder som barnen väljer, dels över vilka bilder som barnen erbjuds 

och har möjlighet att skapa kommunikation omkring. Vissa bilder, böcker och 

verk lyfts fram som allmänbildande och är i viss mån de enda som förekommer. 

På så vis skapas en bildkanon. Under den tid jag deltog på Tulpanen var de 

dominerande bildmotiven djur och konkreta föremål. Av de samtal som fördes 

av pedagogerna när jag var närvarande, kunde inget kopplas till funderingar 

över vilka bilder som erbjöds eller valdes av barnen. Det finns risk för att 

frånvaron av reflektioner om vilka bilder som görs tillgängliga, gör att dessa tas 

för givna och i någon mening skapar både innehåll och form. Verksamheten 

och kommunikationen byggs på tidigare innehåll och frågan om för vem ett 

innehåll väljs och varför just detta innehåll, blir på så sätt aldrig föremål för 

reflektion. En mer reflekterande hållning till bilderna skulle utmana antaganden 

om vilka bilder som anses stimulera de yngsta förskolebarnens språklig lärande.  

 

Vygotskij (1995) framhåller i sina teorier om barns språkliga och tankemässiga 

utveckling att alla människor är kreativa och föränderliga. Kreativitet, känslor 

och fantasi är enligt Vygotskij avhängigt av breda och mångfaldiga erfarenheter. 

En större variation av bilder att kommunicera om och goda möjligheter till ett 

aktivt deltagande i meningsskapande sammanhang skulle således, utifrån 

Vygotskijs tankar om barns språkutveckling och lärande, snarare hjälpa än 

försvåra barns språk- och tankeutveckling. Ju rikare upplevelser och 
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erfarenheter en människa varit med om, ju rikare och mångfaldigare blir 

fantasin, menar Vygotskij. Relationen mellan bilden och betraktarens olika 

positioneringar, hur vi ser, vad vi ser, vem vi blir eller vill vara i seendeakten, får 

genom detta resonemang en framskjuten placering i förskolans literacypraktik. 

En inventering och kritisk analys av det bildmaterial som idag erbjuds och anses 

naturligt för barn att möta och ha tillgång till på förskolans 

småbarnsavdelningar, kan leda till en mer medveten och komplex syn på det 

bildmaterial som idag, ofta vanemässigt och oreflekterat används i 

verksamheten. En sådan inventering och reflektion skulle kunna öppna för en 

större variation och medföra att även andra bilder, än de som idag är gängse, 

erbjuds och blir föremål för kommunikation och samspel. Bilderna i förskolans 

verksamhet ska alltså inte entydigt svara emot och utgå från vuxenvärldens sätt 

att definiera synen på barn och barndom, utan istället användas som en 

mötesplats och ett sätt att iscensätta kommunikativa och upplevelsebaserade 

möten mellan barn och vuxna.  

 

 

Golvets och placeringens betydelse 

 

Studiens resultat tyder på att golvet är en viktig arena för de yngre barnens 

kommunikation om bilder i böcker. Det som förvånade mig var att även 

placeringen runt boken var viktig för hur barnen använde de kommunikativa 

resurserna. När barnen kommunicerar om bilder i en bok som är placerad på 

golvet är vissa kanter av boken bättre än andra. Var barnet sitter i förhållande 

till boken har betydelse för de olika pekande gester som kan användas för att 

skapa ett gemensamt uppmärksamhetsfokus. En placering längs bokens 

rättvända långsida skapar och ger barnet en större möjlighet att besluta och 

styra vad kommunikationen skulle inriktas mot. Som framgår av de exempel 

som jag lyft fram är det barn som tagit fram boken, den som till en början 

bestämmer över och styr kommunikationen. Det innebär att detta barn i viss 

mån har makt över i vilken takt det ska bläddras, vilka bilder som får fokus och 

hur kommunikationen utformas. Detta resultat understöds även av Simonsson 

(2004), som visar att samma mönster gällande makten över bläddring och 

kommunikation även gäller äldre förskolebarn. Gemensamt för de exempel 

som jag granskat där barn kommunicerat om bilder i böcker på golvet, är att 

den bästa positionen för att få inflytande över vad och vilka bilder 

kommunikationen ska riktas mot verkar vara vid bokens nedre kant. En 
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placering vid denna kant av boken innebär att barnet kan se alla bilder rättvända 

och bläddra åt det håll som är brukligt. När barn nummer två närmar sig och 

vill delta i kommunikationen, väljer de att närma sig från bokens ena kortsida. 

Barn nummer två söker sedan kontakt genom att rikta blicken mot det första 

barnet och sedan mot bilden eller genom att mer direkt peka med pekfingret på 

bilden. Om barn nummer två härigenom lyckas etablera en kontakt för fortsatt 

kommunikation, kan det sedan förflytta sig och placera sig så att det sitter 

mittemot det första barnet. Bilderna blir då upp-och-nervända, men barnen har 

genom denna placering lättare att luta kroppen över boken och på så sätt 

förhandla om vilka bilder som kommuniceras om, än vid kortsidan av boken 

eller som stående bredvid. Barnens olika placeringar runt boken gör alltså att de 

kan använda olika kommunikativa resurser. En placering vid exempelvis bokens 

kortsida gör, att barnet inte kan använda och luta överkroppen över bilden på 

samma sätt som är möjligt vid bokens långsidor.  

 

 

Didaktiska konsekvenser 

 

I de kommunikationsaktiviteter om bilder som jag observerat hade barnen ett 

kollektivt perspektiv på kommunikationen. De delgav, förhandlade eller 

härmade kamraterna när de formade och kombinerade kommunikativa resurser. 

Jewitts (2007) beskrivning av multimodal kommunikation som ett orkestrerande 

av olika resurser passar väl in på det sätt som barnen på Tulpanen 

kommunicerade om bilder. Studiens resultat åskådliggör tydligt att barnen med 

sitt engagemang visar på olika sätt att ge bilden mening med hjälp av kroppsliga 

resurser. Exempelvis när de smakar på bilder av ätbara saker, lutar sin 

överkropp in över bilden eller när de kopplar erfarenheter från andra 

sammanhang till kommunikationssituationen. En kommunikation om bilder 

barn emellan kan därmed öppna även för bredare och mer mångfacetterade 

kombinationer och användningar av kommunikativa resurser, än att endast 

benämna bilden. Tillsammans med de meningserbjudanden som medierna ger 

och den literacypraktik som skapas i verksamheten är barnens meningsskapande 

om bilderna en rytmisk, icke-hierarkisk orkestrering av olika kroppsliga resurser.  

 

Studiens slutsats är att barnen med sin orkestrering av dessa resurser visar ett 

absolut intresse för mening och betydelse genom sitt deltagande med kroppen. 

Barnens intresse sträcker sig bortom vilket medium bilderna finns i och bortom 
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de benämnande och verbalspråkliga aspekterna i kommunikationen om 

bilderna. Detta visas framför allt i exemplet med dinosaurietåget där barnens 

upplevelser av bilder av dinosaurier i ett annat sammanhang kopplas till 

kommunikationssituationen och möjliggör andra meningsskapanden än de som 

mer direkt kan kopplas till bokens bilder. Barnen är i kommunikationen 

inriktade på vad de erfar med alla sina sinnen och kombinerar kommunikativa 

resurser som bäst motsvarar deras syften. Barns intresse fokuserar med andra 

ord på det som ligger till grund för kommunikationen i den stund 

kommunikationen skapas, inte i förhållande till det medium som bilden råkar 

finnas i. I pedagogernas handlingar och skapande av kommunikationsaktiviteter 

finns olika aspekter av läskunnighet i förhållande till mediet som att bläddra en 

bok åt ett vist håll eller att placera flanobilderna från vänster till höger på 

flanotavlan. Genom att sätta en alltför snäv och tydlig gräns mellan olika sätt att 

kommunicera om medier med bilder riskerar pedagogerna att begränsa de 

yngsta barnens kommunikativa resurser. Härmed riskeras att barnen betraktas 

som icke-kompetenta och okunniga. Om istället ett mänskligt möte är basen för 

kommunikation så framträder de olika resurserna som nyckeln till barns 

lärande. Pedagog och barn arbetar då sida vid sida - där ingen är mästare och 

båda lyssnar till varandra. 

 

 

En multimodal kommunikation om bilder 

 

I läroplanen för förskolan finns målet att barnen ska stödjas och stimuleras i sin 

kommunikation om bilder, texter och nya medier, de ska uppmuntras att skapa 

mening om bildens budskap (Skolverket, 2010).  Detta mål pekar ut en riktning 

och en strävan mot att barn ska bli medvetna om visuellt meningsskapande och 

kan dessutom sägas nyansera tidigare mål som fokuserade en mer textrelaterad 

och verbalspråklig utveckling. Förskolans verksamhet ska således utöver 

bilderböcker, låta barnen utveckla och upptäcka hur bild, text och nya medier 

fungerar i olika sammanhang i barnens vardag.  Barn ska alltså få möjlighet att 

använda sig av, tolka och samtala om bilderna och dess budskap.  Om 

förskolan ska uppmuntra och stödja yngre barns kommunicerande om bilder, 

måste barnen hantera och använda bilden tillsammans de kroppsliga resurserna 

på ett meningsskapande sätt. Av resultatet framgår den dynamik och mängd av 

information som barn och pedagoger har att förhålla sig till där olika språkliga 
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aspekter kan behandlas, samtidigt som barnens uppmärksamhet riktas mot de 

regler och mönster som formas i literacypraktiken. Den didaktiska utmaningen 

handlar alltså om att rikta fokus från ett styrt innehåll i 

kommunikationsaktiviteter, och istället synliggöra en lyhördhet i förhållande till 

hur barnen riktar sitt engagemang och intresse mot olika saker. Här synliggörs att 

didaktik inte bara kan behandla frågor om undervisning utan måste hantera och 

formas runt villkor för meningsskapande. Med ett sådant vidgat begrep kan 

pedagoger urskilja hur lekar, aktiviteter och handlingar som barnen redan är 

engagerade i, kan knytas till olika innehåll. De kan då erbjuda barnen möjliga 

vägar att fördjupa sitt meningsskapande.    

 

Om det i tidigare läroplansmål tryckts mer på läs- och skrivlärande i samband 

med bilder visar studiens resultat att gränserna mellan skrivande och text å ena 

sidan och å andra sidan visuellt meningsskapande om bilder numera suddats ut. 

Språk, läs- och skrivlärande handlar också om kommunikation via symboler, 

bilder och olika skärmar. De yngsta barnen har många sätt att uttrycka mening 

när de kommunicerar om bilder. Hur kan pedagogerna stödja deras många sätt 

att kroppsligt skapa och använda kommunikativa resurser om bilder? Här 

anknyter denna studies resultat till Elm Fristorps (2012) studie, som visar att de 

barn som inte erövrat det verbala språket missgynnas i kommunikationen med 

pedagogerna. Att ensidigt fokusera på verbal och textmässigt kommunikation, 

gör att de olika delar som finns i icke-verbal kommunikation riskerar att bli 

osynliga både i praktiken och i läroplanen. Utifrån de traditionella didaktiska 

frågorna om vad, hur och varför riskerar förskolans uppfattning av de yngre 

förskolebarnens kommunikation att bli för uppdelad. Med ett mer multimodalt 

förhållningssätt blir det möjligt att smälta samman de didaktiska frågorna och 

mer studera de olika kommunikativa rörelser som formar meningsskapandet 

om bilder. Det blir då inte längre möjligt att skilja barnet från kommunicerandet 

och meningsskapandet, eftersom dessa processer sker i ett ständigt tillblivande 

(jfr Dahlberg, Moss & Pence, 2007; Saar, Löfdahl & Hjalmarsson, 2012). 

Praktiska konsekvenser av detta blir att barn och pedagoger istället kan utforska 

kunskaps- och kommunikationsmöjligheter tillsammans. Det kan till exempel 

handla om att uppmärksamma och synliggöra kommunikativa resurser som 

barnen använder. Pernillas sätt att imitera Ninnis zebragest är ett exempel på att 

uppmuntra barnen att använda även kroppsliga resurser. Härmandet av gesten 

möjliggör att kommunikation och meningsskapandet om hur en zebra kan 

benämnas formas på ett annat sätt än om Pernilla bara använt ordet zebra.  
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Avslutningsvis pekar min studie på att inte bara det verbala språket ligger till 

grund för lärandet och att fler kroppsliga resurser kan vara utgångspunkter för 

kommunikation om bilder i förskolan. Vår samtid skapar en delvis förändrad 

och ny kunskapsproduktion där kommunikation allt oftare äger rum genom 

bilder – kanske mer icke-linjärt och mångdimensionellt. En multimodal 

språkkultur handlar således om att pedagoger och barn tillsammans skapar 

upplevelser och kommunikationssituationer om bilder som genererar trådar för 

barnen att plocka upp och spinna vidare på vid ett annat tillfälle.  

 

 

Nya forskningsfrågor 

 

Genom arbetet med uppsatsen och studiens resultat har nya forskningsfrågor 

vuxit fram. En fråga som skulle vara intressant att behandla är hur pedagogerna 

tänker, arrangerar och talar om bilderna i förskolemiljön som de skapar 

tillsammans med barnen. Vilka bilder väljer pedagogerna ut till aktiviteter som 

stimulerande av barns språk och kommunikation? Denna studie pekar på en 

övervikt av djurbilder. Om andra bildteman användes i pedagogernas skapande 

av en visuell miljö, skulle det förändra barnens användande av kommunikativa 

resurser? Ett annat forskningsområde att gå vidare med, är de digitala 

läromiljöer de yngre barnen hanterar, där bilder är en stor del av 

kommunikationen. Med de skärmbaserade medierna finns möjligheter att lyfta 

in och exponera andra bilder i kommunikationsaktiviteterna, utnyttjas dessa 

möjligheter av pedagoger eller barn?   
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Bilaga 1 

  

Till vårdnadshavare på XX förskola, avdelning XX 

Förfrågan om att medverka i en forskningsstudie från Karlstads universitet.  

Jag heter Hanna Thuresson och är förskollärare i XX kommun. För närvarande 

går jag som en del i förskolelyftet en forskarutbildning på Karlstad universitet. I 

denna utbildning ska jag utföra en forskningsuppgift som kommer att 

rapporteras i uppsatsform (licentiatuppsats). Huvudansvarig för denna 

forskningsstudie är Karlstads universitet. 

Rektorn och personalen på den förskoleavdelning där ert barn vistas har vid 

min förfrågan ställt sig positiva till att jag utför min studie där. Med detta brev 

vill jag därför informera er som vårdnadshavare om min studies inriktning samt 

be om ert tillstånd att ert barn får delta. Er medverkan är frivillig och kan 

avbrytas när ni så önskar. 

Min forskningsuppgift går ut på att undersöka hur små barn i 1 -3 års ålder 

utvecklar och lär sig läs- och skrivfärdigheter. Som ett exempel kan jag nämna 

att mina egna barn redan innan de kunde läsa kände igen både IKEA- och 

McDonaldssymbolen, och knöt dem till vissa betydelser. 

Mina forskningsfrågor handlar mer specifikt om hur symboler, ord, gester och 

berättelser presenteras för och används av barn och vuxna i sammanhang där 

högläsning och sagoberättande förekommer. Jag kommer också att undersöka 

hur barn använder begrepp och samtal från förskolans sagoberättande- och 

högläsningssituationer i lek och andra aktiviteter. För att undersöka detta 

kommer jag följa verksamheten under några dagar på ditt barns 

förskoleavdelning och dokumentera händelser med hjälp av videokamera och 

anteckningar. Syftet med det insamlade materialet är att kunna svara på mina 

forskningsfrågor.  

Alla uppgifter som kommer mig till del kommer att behandlas på ett sådant sätt 

så att ingen obehörig kommer att få ta del av dem De anteckningar och 

videoinspelningar som jag gör kommer endast att användas för min forskning 

och förvaras inlåsta på Karlstads universitet. Materialet kommer inte att 

användas för andra studier utan att ni i så fall tillfrågas. Vid 

resultatredovisningen kommer namn på barn, personal och förskola att 

förvanskas för att igenkännanden ska försvåras. 

Som bekräftelse på att du/ni fått denna information samt få veta om ert får 

delta min studie eller inte, ber jag er fylla i bifogad blankett. Om ni ger ditt 

tillstånd till ert barns medverkan kan ni senare ångra detta. Ni kontaktar då mig 

eller min handledare och jag tar då bort ert barn från studien. För att undvika 
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missförstånd är det önskvärt att båda vårdnadshavarna skriver under blanketten 

som lämnas till pedagogerna senast 30/8. Observera att blanketten ska fyllas i 

även om du önskar att ditt barn inte ska delta. 

Om ni har frågor eller önskar mer information går det bra att kontakta mig. 

Vänliga hälsningar Hanna Thuresson 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 054-xx xx xx Mobil: 07xx-xx xx xx 

Hanna.thuresson@kau.se 

Det går även bra att kontakta min handledare, Marie Nordberg. 

Marie.nordberg@kau.se  telefon: 054-xxx xx xx 
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Var god markera med ett kryss: 

1. Vi bekräftar härmed att vi som vårdnadshavare har tagit del av 

bifogad information om Hanna Thuressons forskningsstudie  

 

2. Efter att ha tagit del av informationen har vi fattat följande beslut 

som vårdnadshavare: 

Ja, vi ger vårt tillstånd till att vårt barn får delta i studien 

Nej, vi vill inte att vårt barn deltar i studien. 

 

3. Vid ja: Resultatredovisning/forskningsrapport  

 

Ja, vi önskar ta del av forskningsresultatet och den rapport som publiceras. 

 

Nej, vi önskar inte ta del av resultatet. 

 

 

 

 

Mitt barn 

heter:_____________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares 

underskrift:_____________________________________________ 

 

Vårdnadshavares 

underskrift:_____________________________________________ 

 

Datum:___________________ 

Fyll i och l 
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Bilaga 2 

                                                     

Till pedagoger på XX förskola, avdelning XX 

Jag heter Hanna Thuresson och arbetar som förskollärare i XX kommun. Sedan 

september 2010 är jag även licentiand på Karlstad universitet. Forskarskolan jag 

går är en del av Förskolelyftet, 20 % av min tid jobbar jag på min förskola i XX 

och resterande 80 % är jag forskarstuderande.  

Den studie som jag kommer att utföra handlar om hur de yngsta 

förskolebarnen använder symboler, ord, gester och berättelser från förskolans 

sagoberättande- och högläsningssituationer under andra aktiviteter under dagen. 

En del av studien kommer även att beröra hur barn och vuxna samspelar i 

högläsnings och sagoberättande sammanhang. Jag planerar även att göra några 

intervjuer för att få mer kunskap om dessa sammanhang. Syftet med studien är 

att öka kunskapen om små barns läs- och skrivfärdigheter. Den forskning som i 

nuläget finns har huvudsakligen varit inriktad på äldre förskolebarn. Studien 

förväntas bidra med kunskap som kan utveckla förskoleverksamheten för de 

yngre barnen. 

Forskningen kommer att gå till så att jag under ett antal dagar följa 

verksamheten och med hjälp av anteckningar och videokamera dokumentera 

barn och pedagogers aktiviteter som har sagoberättande och högläsning att 

göra. De anteckningar och videoinspelningar som jag gör kommer endast att 

användas för min forskning och förvaras inlåsta på Karlstads universitet. 

Materialet kommer inte att användas för andra studier utan att ni i så fall 

tillfrågas. Vid resultatredovisningen kommer namn på barn, personal och 

förskola att förvanskas för att igenkännanden ska försvåras. 

För att utföra studien behöver jag tillåtelse från dig som personal och barnens 

vårdnadshavare. Som bekräftelse på att du fått denna information samt att få 

veta om du ger ditt medgivande till att jag kan genomföra studien alternativt 

avböjer medverkan ber jag dig fylla i bifogad blankett. Om du tackat ja till 

medverkan kan du senare ändra dig, meddela då mig så plockas de uppgifter 

som rör dig bort ur min studie. Jag frågar även om du kan tänka dig att bli 

intervjuad. 

Rektor är informerad om min studie och har gett sitt bifall. 

Med vänlig hälsning 

Hanna Thuresson,  

telefon: 054-xxx xx xx Mobil: 07xx-xx xx xx 

Hanna.thuresson@kau.se 

Det går även bra att kontakta min handledare, Marie Nordberg. 
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Marie.nordberg@kau.se  eller 054-xxx xx xx 

Jag behöver ditt svar senast 110819 

 

 

 

 

 

 

Var god markera med ett kryss: 

1. Jag bekräftar härmed att jag som personal har tagit del av bifogad 

information om Hanna Thuressons forskningsstudie  

 

2. Efter att ha tagit del av informationen har jag fattat följande beslut: 

Ja, jag vill delta i studien 

Nej, jag vill inte delta i studien. 

 

3. Vid ja: Resultatredovisning/forskningsrapport  

 

Ja, jag önskar ta del av forskningsresultatet och den rapport som publiceras. 

 

Nej, jag önskar inte ta del av resultatet. 

 

4. Jag vill bli intervjuad i Hanna Thuressons forskningsstudie  

Frågorna kommer att beröra aspekter av ovanstående beskrivning av min 

forskningsstudie. 

 

Ja 

Nej 

 

Namn: 

 

 

Datum: 

  

 

 

 

 



Att läsa bilder med kroppen

Denna uppsats är ett bidrag till en didaktisk diskussion om hur förskolan kan 
främja barns förmåga att skapa mening och kommunicera med hjälp av bilder, 
och samtidigt också stödja och möjliggöra nya sätt att kommunicera insikter. I 
uppsatsen undersöks yngre förskolebarns literacy med fokus på kommunikation 
och meningsskapande runt bilder. Med hjälp av en etnografisk undersökning och 
videoobservationer synliggör författaren hur yngre förskolebarn kommunicerar i 
relation till olika medier med bilder. Forskningsintresset riktas mot barns använd-
ande av gester, kroppens och blickens riktning som resurser för kommunikation 
runt bilder. Fokus riktas även mot vilka bilder som finns tillgängliga i förskole-
miljön och vilka meningsskapanden som barn kan göra runt dessa. Författaren 
belyser även de kroppsliga strukturer som uppkommer när barnen kommuni-
cerar runt bilder i en bok som är placerad på golvet.

licentiatuppsats   |   Karlstad university studies   |   2013:7

issn 1403-8099

isBn 978-91-7063-481-9
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