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Sammanfattning  
 

Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till 

litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. literacy och 

betyder i första hand läs- och skrivkunnighet, men kan också ses ur ett vidare 

perspektiv, vilket även innefattar sociala samspel (Axelsson, 2005). Studiens 

övergripande syfte var att undersöka och beskriva hur och på vilka sätt skapande 

aktiviteter i ateljén kan erbjuda möjlighet till barns litteracitetsutveckling. Syftet var 

tvådelat, att synliggöra vilka litteracitetshändelser som uppstod samt vilka multimodala 

resurser som deltagarna använde. Vi har med utgångspunkt i läroplanen valt tidigare 

forskning som presenterar skapandets betydelse i barns vardag och lärande samt 

forskning som kopplar detta till litteracitetsutveckling och multimodalitet. 
 

I de metodologiska valen var vår utgångspunkt att göra en mindre studie med en 

etnografisk ansats. En minietnografi användes och i undersökningen tillämpades 

videoobservation, i tre olika ateljéer (på två förskolor och i en privat fristående 

pedagogisk verksamhet), där vi observerat förskollärare/ateljeristor och barn i det 

skapande arbetet i ateljén.  
 

Resultatet visar att det uppstår olika sorters litteracitetshändelser i ateljén och att dessa 

är sammanlänkade med det sociala sammanhanget. De multimodala resurser, så kallade 

modes, som litteracitetshändelserna analyseras med hjälp av är; verbalt språk, 

kroppsspråk, skrift, bild och sång. Det mode som visade sig mest framträdande var 

verbalt språk, vilket ofta förstärks med hjälp av kroppsspråk. Slutsatsen är att många 

olika modes används i de sociala sammanhangen, i litteracitetshändelserna. Vi kan 

också se att olika modes används och tillämpas olika i våra exempel.  
 

Sammantaget framkommer att skapande kan stödja barns litteracitetsutveckling och att 

det med fördel sker i sociala sammanhang, såsom i ateljén.  

 

Då det finns begränsad forskning kring praktisk undervisning om hur barn kan erövra 

litteracitet, menar vi att denna studie kan komma att bidra inom detta område. 
 

 

 

  

 
Nyckelord: Ateljé, ateljerista, estetiska uttrycksformer, förskola, litteracitet, 

litteracitetshändelser, modes, multimodalitet, multimodala resurser, skapande. 



 

3 

 

 
 

  

  



 

4 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................................ 2 
Innehållsförteckning ..................................................................................................... 4 

Inledning ........................................................................................................................... 6 
Centrala begrepp ........................................................................................................... 7 
Skapande i förskolan .................................................................................................... 8 

Reggio Emilia ............................................................................................................... 8 
Ateljeristans roll och ateljén ..................................................................................... 8 

Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 10 

Tidigare forskning .......................................................................................................... 11 
Skapandets utrymme i praktiken ................................................................................ 12 

Litteracitet ................................................................................................................... 13 
Multimodalitet och litteracitetshändelser ................................................................... 14 

Teoretiskt perspektiv ...................................................................................................... 16 

Metod  ............................................................................................................................. 18 
Estetiska aktiviteter som utgångspunkt i forskning .................................................... 18 
Metodologiska val ...................................................................................................... 18 

Metoder för insamling av data .................................................................................... 19 
Urval och tillvägagångssätt  ........................................................................................ 20 
Beskrivning av förskolor och pedagogisk verksamhet  .............................................. 21 

Genomförande av observationer ................................................................................. 21 
Bearbetning av data .................................................................................................... 21 

Metoddiskussion ............................................................................................................. 23 

Resultat och analys ......................................................................................................... 25 
Litteracitetshändelser med särskilt fokus på verbalspråk ........................................... 25 

Gravstenen .............................................................................................................. 25 

Vampyrblod ............................................................................................................ 27 
Samtal om tomten ................................................................................................... 29 

Litteracitetshändelser med särskilt fokus på kroppsspråk, gester och blickar. ........... 31 
Det ser ut som ett plus ............................................................................................ 31 

Blixten McQueen .................................................................................................... 32 
Do you want to draw? ............................................................................................. 34 

Litteracitetshändelser med särskilt fokus på skrift ..................................................... 36 
The book with no words ......................................................................................... 36 
Namn-samarbetsövning .......................................................................................... 37 

Namnlappar ............................................................................................................ 40 
Litteracitetshändelser med särskilt fokus på sång ...................................................... 40 

The wheels on the bus ............................................................................................ 40 
Måla, måla, måla .................................................................................................... 41 

Litteracitetshändelser med särskilt fokus på bild ....................................................... 43 
Selmas plexi-målning ............................................................................................. 43 
Bolibompadraken ................................................................................................... 44 

Diskussion med koppling till resultat, analys och studiens frågor ................................. 46 
Ett dominerande mode ................................................................................................ 46 
Mindre dominerande modes ....................................................................................... 46 

Litteracitetshändelser .................................................................................................. 49 
Litteracitetshändelser och Vygotskij ...................................................................... 50 



 

5 

 

Slutdiskussion ................................................................................................................. 51 

Framåtblickande tankar .......................................................................................... 52 

Slutord ............................................................................................................................ 54 

Referenslista ................................................................................................................... 55 

Bilaga 1 ........................................................................................................................... 59 

Bilaga 2 ........................................................................................................................... 61 

Bilaga 3 ........................................................................................................................... 63 

Bilaga 4 ........................................................................................................................... 65 
 

 



 

6 

 

Inledning   
 

Barn ska få utveckla sitt språk genom att skapa i förskolan. Skapande beskrivs i 

nuvarande läroplan som en form för barn att uttrycka sina upplevelser och tankar i.     

I läroplanen talar man om estetiska uttrycksformer, praktisk kunskap och att lära med 

hela kroppen och alla sinnen (Skolverket, 2016). 

 

Vår studie tar stöd i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) när det gäller varje 

barns rätt till språkutveckling: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen [… ]Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med 

hjälp av tal- o skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 

barns utveckling och lärande” (s.7). Som vi ser betonas vikten av estetiska 

uttrycksformer. I den reviderade läroplanen som kommer att träda i kraft den 1 juli 2019 

kommer skapande förtydligas och lyftas fram ytterligare under rubriken 

Kommunikation och språk: ”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få 

möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld” (Skolverket, 2018, 

s.9). Som vi tolkar dessa skrivningar är Skolverkets uppfattning att skapande och språk 

hänger samman och att det finns olika språkliga uttryck. 

 

Människor, särskilt barn, tar till sig kunskap och språk bättre i en aktiv process visar 

Häikiö1 (2007), som menar att estetiska lärprocesser spelar stor roll i relation till 

lärande. Änggård (2005) hävdar att när kroppen och känslorna är aktiva blir inlärningen 

mer djupgående och lustfylld. Även annan forskning pekar på att det konstnärliga 

lärandet kan behöva stärkas i förskolan (Pramling, 2015). Samtidigt har vi som skriver 

det här examensarbetet uppfattat att det i många förskolor fokuseras på annan typ av 

kunskap, som till exempel matematik, teknik och digitalisering. Därför får de praktiska 

och estetiska kunskaperna mindre resurser och plats i förskolan. 

 

Vi har utifrån vår yrkeserfarenhet/studenterfarenhet sett att skapande inte har samma 

självklara plats i förskolorna idag som tidigare när läroplanen var ny. Samtidigt kan vi 

se att en del förskolor arbetar mycket med skapande som uttrycksform, bland annat 

genom satsning på att bygga upp och använda ateljéer med ansvariga ateljeristor. Vår 

erfarenhet är dock att det skiljer sig mycket åt hur förskolor arbetar med estetiska 

uttrycksformer för att stärka utveckling och lärande. Det är betydelsefullt för alla barn, 

oavsett modersmål, kön eller bakgrund, att uttrycka sig med estetiska uttrycksformer, 

eftersom forskning visar att tillgång till estetiska uttrycksformer och skapande kan 

gynna barns språkliga utveckling och litteracitet (Johnson, 2007, Olsson, Dahlberg och 

Theorell, 2015). Därför har skapande en viktig plats i förskolan. 

 

                                                 
1 Häikiö heter idag även Karlsson i efternamn, men när hon skrev sin avhandling hette hon Häikiö och 

därför har vi använt det efternamnet. 
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Litteracitet nämns inte i läroplanens mål, utan benämns som språkutveckling. 

Skolverket (2016) beskriver att varje barn ska utveckla ordförråd, intresse för 

skriftspråk och förmåga att samtala och kommunicera med hjälp av bland annat bilder 

och texter. 

 

I detta examensarbete spelar begreppet litteracitet en stor roll. Litteracitet är ett relativt 

nytt forskningsområde enligt Gjems (2018). Under 1980- och 1990-talen har det gjorts 

en del forskning som påtalar att skrivet och talat språk ska ses som en helhet. Den mest 

centrala aktiviteten i förskolebarns tillägnande av tidig litteracitet är samtal, och barnens 

egen språkliga aktivitet är avgörande för vilka ord de lär och vad de lär om språk. Tidig 

litteracitet är grundläggande för barns lärande och utveckling, både under förskoleåren 

och ur perspektivet ett livslångt lärande (Gjems, 2018).  

   

Vi har ett yrkesmässigt intresse för hur och på vilka sätt förskolans pedagoger kan 

använda skapande för att främja barnens språkutveckling och lärande. Utifrån 

ovanstående förförståelse har syfte och våra frågeställningar formulerats. Vår avsikt är 

att undersöka vilka slags litteracitetshändelser som kommer till stånd i några ateljéer på 

förskola och annan pedagogisk omsorg, men också vilka multimodala resurser t.ex. 

kroppsspråk som används av barn och vuxna. Vi vill undersöka skapandets betydelse 

för barns litteracitetsutveckling, samt hur litteracitet kan erövras i skapande aktiviteter. 

Som studenter, har vi inte hittat särskilt mycket tidigare forskning kring skapande 

kopplat till just litteracitet, därför anser vi att vår studie kan komma att bidra inom detta 

område.  

 

Centrala begrepp   

Här kommer en kort redogörelse för några av de centrala begrepp som förekommer i 

detta examensarbete. 

 

Skapande  

I läroplanen beskrivs skapande som en form där barnen får möjlighet att uttrycka sin 

tanke och upplevelser (Skolverket, 2010).  

 

Ateljé och ateljerista  
Ateljén är det rum på förskolan eller (den dagliga verksamheten), där barnen får 

möjlighet att skapa och utforska med ateljeristan (reggioemilia.se/pedagogiken). 

Ateljeristan har en särskild ateljeristautbildning och är den pedagog som arbetar i 

ateljén. Hens roll är att fördjupa skapandet i temaarbetet (Häikiö, 2007).  

 

Litteracitet och litteracitetshändelser  
Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. literacy och betyder i första hand läs- 

och skrivkunnighet. Litteracitet kan också ses ur ett vidare perspektiv, vilket även 

innefattar sociala samspel (Axelsson, 2005). Litteracitetshändelser är situationer som 

utvecklas utifrån en aktivitet, i ett socialt sammanhang (Hamilton, 2000).   
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Multimodala resurser (eng. modes)  
Multimodala resurser kan till exempel vara tal, ljud, bild, kroppsspråk (gester och 

blickar) och skrift (Kress, 2003).    
  

Innan vi redogör för tidigare forskning kring skapande och litteracitet, kommer här en 

kort historisk tillbakablick om Reggio Emilia samt en presentation av vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

Skapande i förskolan 

Traditionellt har skapande haft en central roll i förskolans verksamhet, både som 

planerad aktivitet och inom ramen för barns lek (Änggård, 2006). Bildskapandet har en 

lång tradition i förskolan och har funnits med sedan Friedrich Fröbels barnträdgårdar. 

Fröbel har präglat den svenska förskolan och dess arbetssätt. Han talade om lekgåvor 

som pedagogiska hjälpmedel och den tionde lekgåvan var papper och penna (Bendroth 

Karlsson, 1998).  

 

Reggio Emilia  

I det här examensarbetet har vi intresserat oss för Reggio Emilia-filosofin, eftersom 

flertalet förskolor med ateljé idag ofta arbetar utifrån ett Reggio Emilia-filosofiskt 

tänkande. Det är också från Reggio Emilia begreppet ateljerista härstammar (Häikiö, 

2007; Lind, 2010). Den skapande pedagogiken från Reggio Emilia utvecklades på de 

kommunala daghemmen i den norditalienska staden Reggio Emilia, där man talar om att 

barn har hundra språk. Reggio Emilias filosofi är en barnsyn och en människosyn 

snarare än en pedagogisk inriktning. I Reggio Emilias förskolor har det vuxit fram ett 

pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och där man poängterar att alla 

barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska 

världen (www.reggioemilia.se/pedagogiken). Bendroth Karlsson (1998) beskriver att 

Reggio Emilias pedagogik bygger på en pågående forskning utifrån kontinuerlig 

dokumentation av arbetet med barnen samt att pedagogerna liksom barnen är forskande 

och lärande. Synen på barnet med de hundra språken innebär i det praktiska arbetet att 

pedagogerna utgår från ett förhållningssätt där de vägleder och stimulerar barnets alla 

sinnen, med hjälp av olika uttrycksformer. Att barn måste få uttrycka sig med olika 

estetiska uttrycksformer, är något som poängteras både i Reggio Emilias filosofi och i 

den svenska läroplanen.   

 

Ateljeristans roll och ateljén  
I Häikiös (2007) bildpedagogiska studie ”Barns estetiska läroprocesser” beskriver 

författaren ateljeristans arbete i ateljén. Ateljeristorna fungerar ibland som handledare 

för de andra pedagogerna i arbete med estetiska lärprocesser. Ateljéarbetet och rollen 

som ateljerista behöver inte vara begränsad till bild utan kan innefatta olika estetiska 

uttrycksformer, men också matematik och språk. Dock är det skapande arbetet det som 

är framträdande. Vecchi (2014) tydliggör att ateljén och ateljeristan utgör en viktig 

http://www.reggioemilia.se/pedagogiken
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kärna i lärandet, hon beskriver ateljeristan som en nyckelperson, och som en vägledare, 

en solidarisk samordnare och provokatör. Hon beskriver vidare att ateljeristans bidrag är 

att införa en estetisk dimension och ett poetiskt språk i lärprocessen.  

Häikiö (2007) beskriver också vikten av ett tematiskt arbetssätt utifrån barnens 

intressen. Ett arbetssätt där barnen är delaktiga, har inflytande i de egna och andras 

läroprocesser. Hon skriver ”Detta arbetssätt bekräftar barnets eget kunskapande. Barnets 

arbete med intrycks- och uttrycks aspekter i skapandet kan ske genom observation av 

verkligheten och genom användande av fantasi” (a.a. s.95). Ett temaarbete utmärks av 

ett väl valt tillvägagångssätt, där barnen utforskar sitt temaområde på olika sätt och med 

olika material (Vecchi, 2014). Ateljeristans roll är att fördjupa skapandet i temaarbetet. 

Häikiö (2007) tydliggör att ateljeristan har skapat en ny yrkeskategori som hon anser 

kommer att få en stor betydelse inom förskolepedagogik i västvärlden.    

 

Bendroth Karlsson (1998), poängterar att det är de estetiska processerna och 

förhållningssättet som är grundläggande för arbetet i ateljén.     

I boken “Blå cikoriablommor” beskriver även Vecchi (2014) ateljén som en plats där 

kreativitet och olika uttrycksformer får gemensamt utrymme i ett samspel. Här får även 

forskning, experiment och fantasi plats. Genom användande av ateljén och genom 

ateljeristans arbete får den estetiska dimensionen en ny betydelse samt ett stort 

pedagogiskt värde (Vecchi, 2014).  
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Syfte och frågeställningar   
 

Det övergripande syftet i den här studien är att undersöka och beskriva hur och på vilka 

sätt skapande aktiviteter i ateljén (i förskola och annan pedagogisk omsorg) kan erbjuda 

möjlighet till barns litteracitetsutveckling. Detta syfte har två delar, att synliggöra vilka 

litteracitetshändelser som uppstår, men också vilka multimodala resurser t.ex. 

kroppsspråk som tas i anspråk av deltagarna, i dessa händelser.  

  

I undersökningen försöker vi svara på följande frågeställningar:   

•  Vilka litteracitetshändelser uppstår under skapande aktiviteter i ateljén?   

•  Vilka multimodala resurser använder barn respektive förskollärare sig av?   
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Tidigare forskning  
 

I förskolans läroplan, som vi refererat till i inledningen, står det att barn ska få utrymme 

att uttrycka sig genom olika uttrycksformer. Den beskrivningen är en av våra 

utgångspunkter för valet av den tidigare forskning som presenteras samt vilken 

betydelse skapande har i barns vardag och lärande. Vi är även intresserade av 

kopplingen mellan skapande och litteracitetsutveckling, vilket vi också refererar till i 

detta avsnitt.  

 

Litteratursökningen gjordes framför allt genom bibliotekets databas (Högskolan i 

Gävle), genom ERIC och Taylor & Francis online. Nyckelord vi använt vid sökning är: 

preschool, nursery school, kindergarten, children, aesthetic experience, aestethic 

development, creation, multimodal, literacy, literacy development och early literacy. 

Sökningar har även gjorts på avhandlingar om skapande, estetiska processer och 

litteracitet via högskolans databas.  

 

Johnson (2007) påvisar att barn lär sig olika och varierat, därför har skapande en 

betydande roll och är viktig i barns utveckling. Barn bär med sig tankar och känslor som 

de vill uttrycka. Genom att ge utrymme för skapande i barns vardag, får de möjlighet att 

uttrycka sig och tillämpa kunskap. Tanke och handling är grunden till att våga uttrycka 

sig och kommunicera med andra. Johnson menar att estetiska upplevelser bidrar och 

motiverar till barns vidgade språk- och litteracitetsutveckling. Hon argumenterar för att 

barn är aktiva deltagare i sin omvärld och att de lär sig att uttrycka sig långt innan de har 

lärt sig ett språk. Genom kreativitet och fantasi utvecklas en fördjupad förståelse och 

kunskap. Johnson menar att estetiskt lärande är viktigt och ger förutsättningar till en 

vidgad medvetenhet kring viljan att vilja lära sig. Samtidigt ger den möjligheter att lära 

sig tillsammans i de sociala samspelen. Skapande bidrar med diverse fysiska och 

kognitiva förmågor. Hon menar att reflektionsförmågan och användandet av fantasin är 

skapandets huvudsakliga mening och de finns med oss hela tiden. Samtidigt 

understryker hon att skapandet bidrar till att barnen tillgodogör sig kunskap och 

förståelse.  

 

Olsson et al. (2015) beskriver liksom Johnson (2007) vikten av att estetisk verksamhet 

med skapande som uttrycksform ger oss nya infallsvinklar och utvecklingsmöjligheter 

för barns lärande och litteracitetsutveckling. I artikeln “Displacing identity - placing 

aesthetics: early childhood literacy in a globalized world” beskrivs hur skapande kan ge 

arbetet med språkinlärning en ny dimension. Författarna uttrycker det som en estetisk 

händelse med oväntade och tankeväckande känsloupplevelser. De poängterar vikten av 

ett utforskande arbetssätt för barns litteracitetsutveckling, särskilt ut ett mångkulturellt 

perspektiv.  

  

Häikiö (2007) beskriver att det behövs upplevelser för att kunna skapa, leka och lära.   

Genom dem får barn erfarenheter som bidrar till deras utveckling. Barn tränar kroppens 

alla sinnen genom skapande, vilket hjälper barnen att sätta sitt lärande i ett större 
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sammanhang. Berg och Cramér (2003) påvisar att minnet lagras i hela kroppen. Hjärnan 

får information utifrån alla sinnen, en kommunikation sker mellan kroppens alla 

funktioner, vilket blir konkreta upplevelser. Upplevelserna ger meningsfulla stunder 

både individuellt och i samspel med andra. När barn får utforska material genom 

skapande används alla sinnen och barnet får en helhetsupplevelse, vilket kan bidra till 

ett utvecklat lärande. Häikiö (2007) påvisar att när barn använder estetiska 

uttrycksformer samarbetar kroppens olika delar. Ögat, hjärnan och handens olika 

rörelser synkroniseras och bidrar till ett sammanhang för barnet. Även Dewey (1980, 

refererad i Lilliedahl, 2018) beskriver att estetiska erfarenheter är viktiga för barn för att 

de ska kunna utveckla sitt kognitiva tänkande, meningsskapande och 

identitetsskapande.  

 

Skapandets utrymme i praktiken  

Olsson et al. (2015) lyfter fram hur sociala sammanhang och skapande är viktiga för 

barns tidiga litteracitetsutveckling, men tyvärr får skapande begränsat utrymme i den 

nuvarande utbildningspolitiken. Politiken tar hänsyn till de globaliserade och 

målinriktade resultaten angående utbildning, och därför kommer de estetiska ämnena i 

skymundan. Trots att de estetiska ämnena kan föra samman didaktik och pedagogik, 

anses de vara en lyx i vardagen, och blir då bortprioriterade inom utbildningar. Olsson 

et al. (2015) har ställt sig frågan, som forskare och lärare, hur de kreativt ska kunna 

utforska tillsammans med barnen i skapande aktiviteter och kunna frångå läroplanens 

strikta ramar. I de överraskande momenten som skapandet tillför, tillåter författarna sig 

själva att bli kreativa medupptäckare och undersöka det okända. Olsson et al. menar att 

miljö och material är viktigt för samspel och lärandesituationer. De poängterar här 

vikten av att tillvarata spontana händelser genom kreativa uttrycksätt, för att ge 

språkinlärningen en annan dimension.  

  

Johnson (2007) lyfter fram att estetiska uttrycksformer har fått större uppmärksamhet 

under de senaste åren. Trots medvetenheten om ämnets betydelse för barns utveckling 

är tidsutrymmet för det minimalt då andra ämnen anses viktigare. Det ges väldigt lite 

möjligheter för att barnens intresse ska få styra de skapande aktiviteterna. Johnson 

understryker att lärare har stor kunskap om skapandets betydelse för barnen, men 

svårigheten är att möjliggöra teorin i praktiken. I och med det, blir skapande något de 

lägger till, som något roligt. Samtidigt menar hon att även om skapande införs mer i 

läroplanerna, ska de inte ersätta andra tillvägagångssätt till lärande, utan att skapande 

och lärande istället borde integreras med varandra. Johnson påvisar att motivation och 

lust att lära stärks genom skapande aktivitet. Estetiska erfarenheter bidrar till att varje 

enskilt barn får uttrycka och förmedla sina upplevelser. De estetiska uttrycksformerna 

möjliggör meningsskapande i barns kommunikation och bidrar till en värdefull språk- 

och litteracitetsutveckling. I Blooms och Tinkers (2001, refererad i Johnson, 2007) 

insamlade data angående barn och deras uttryck, menar de att barn har ett behov av att 

uttrycka sig och att de inte kan ses som mottagare i omvärlden. Även om språket är 

begränsat finns det andra multimodala resurser att tillgå. Genom gester, rörelse, musik 
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och skapande kan barnen förmedla och kommunicera med omvärlden. Med de 

multimodala resurserna, s.k. modes utvecklar barnen sitt språk och sin förmåga att 

uttrycka sig. Därför menar författarna att skapande aktiviteter är bra för barns 

kommunikativa utveckling. Även Lilliedahl (2018) lyfter fram att multimodalitet är 

nyckeln till att skapande integreras i praktiken. Den bidrar till en bredare 

kommunikation och skapande är en del av den.  

  

Samtliga forskare vi nämner menar alltså att skapande har en betydande roll för barns 

utveckling och lärande. Johnson (2007) och Olsson et al. (2015) menar att estetisk 

lärande gynnar barns språk- och litteracitetsutveckling och att detta med fördel sker i 

sociala samspel. De menar att skapande och lärande bör inkluderas med varandra.  

  

Litteracitet  

Begreppet literacy eller svenskans litteracitet är komplext och inte lätt att definiera. 

Många forskare har redogjort för begreppet och gett olika definitioner till begreppets 

innebörd. Enligt Gjems (2018) innebär tidig litteracitet barns språkinlärning i åldrarna 

0–8 år och inkluderar barns erfarenheter av symbolspråk, muntligt språk och skriftspråk. 

Gjems (2018) påtalar alltså att barns litteracitetsutveckling börjar långt innan de börjar 

skolan och innan läs-och skrivinlärning. Grunden för litteracitet läggs redan efter 

födseln. Barn tidiga litteracitet byggs genom verbalt samspel med föräldrar, 

förskolepedagoger och andra barn. Daniel N. Stern2 (2003, refererad i Björklund, 2008) 

menar på ett liknade sätt att skrivande och läsning finns med oss tidigt i livet, genom att 

vi tillsammans i olika sammanhang, t ex. läser sagor eller skriver. Litteracitet tillägnas 

som en del av ett livslångt lärande eftersom vi redan vid födseln börjar kommunicera 

och försöker göra oss förstådda gentemot andra. Interaktionen genom språk, gester och 

mimik mellan barnet och hens föräldrar kan anses vara början till ett livslångt lärande.  

   

Axelsson (2005, 2006) menar att litteracitet i det vardagliga talet beskrivs och innefattar 

läsande och skrivande, men att det idag har fått en utökad innebörd. Hon menar att 

engelskans “literacy” är ett bredare begrepp, vilket innefattar tal, tecken, symboler och 

bilder och att det sker i sociala sammanhang. Författaren menar att litteracitet på något 

sätt är kopplat till en text, antingen indirekt och direkt. Säljö (2005) beskriver liksom 

Axelsson att litteracitet inte endast kan erövras genom läsning av texter, utan att den 

även erövras i sociala sammanhang. Genom att läsa en bok eller undersöka skriftspråket 

tillsammans, bidrar interaktionen till en vidgad litteracitet.   

  

Kress (2003) beskriver litteracitet utifrån en annan infallsvinkel än Säljö. Genom att 

bortse från de språkliga teorierna och använda en semiotisk syn3 på hur litteracitet kan 

erövras, kan Kress nå fram till något han kallar multimodala resurser. Med multimodala 

                                                 
2 Stern har inriktat sig mot det psykoanalytiska - och utvecklingspsykologin, dock nämner han de sociala 

samspelen och därför använder vi honom som refereras i vårt arbete. 
3 Semiotiken är en teori/vetenskap som intresserar sig för kommunikation och meningsskapande, om hur 

människor kommunicerar via tecken och hur olika sorters tecken ges betydelse. Tecken kan vara i form 

av text, ljud eller bild. (Eriksson & Göthlund, 2012). 



 

14 

 

resurser menas enligt Kress (2003) till exempel gester, blickar, tecken, musik, 

ljudeffekter och bilder. På så vis kan det språkliga och multimodala tillsammans skapa 

meningsfulla och kreativa litteracitetsupplevelser (Kress, 2003). Även The New 

Londons Group (1996, refererad i Binder och Kostopoulos, 2011) vidareutvecklar 

betydelsen av litteracitet. Det är hög tid att frångå den traditionella synen på litteracitet 

och se den genom ett mer mångfacetterat perspektiv. Binder (2004, refererad i Binder 

och Kostopoulos, 2011) beskriver med referens till att lärare och forskare idag har en 

stor utmaning i att undersöka hur den mångfacetterade litteracitet och de olika 

resurserna kan bidra till att få en ny inblick i barnens förståelse för litteracitet. Binder 

(2004) påvisar att oavsett om det finns litteratur angående hur multimodalitet stödjer 

barn i deras litteracitet, så finns det begränsad forskning kring praktisk undervisning om 

hur barn kan erövra litteracitet. De multimodala resurserna ses som hjälpmedel till barns 

trygghet och identitetsutveckling.  

  

Sedan slutet av 1990-talet menar Albers och Harste (2007) att det har skett en 

förändring om hur skapande kan användas som en multimodal uttrycksform. Det 

används fler multimodala resurser i kommunikation och meningsskapande interaktioner 

menar författarna.  

 

I artikeln “Multimodal literacy narratives: Weaving the threads of young children's 

identity through the arts” poängterar Binder (2002, refererad i Binder och Kostopoulos, 

2011) att om barn erbjuds tillgång till estetiska uttrycksformer, såsom bild och 

skapande, kan det förstärka litteracitetsutvecklingen. När barn använder sig av praktiska 

erfarenheter stärks självkänslan och de kan konkret påverka sitt eget lärande, enligt 

Binder (2002).   

  

Med stöd i den litteraturöversikt som presenteras ovan framkommer tydligt att 

litteracitet är mer än endast de skrivna orden och texterna, den är mer mångfacetterad än 

så. Sammanfattningsvis, ser samtliga forskare på litteracitet utifrån samspel och sociala 

sammanhang, men Kress (2003) och Binder (2004) ger litteracitet ett vidare perspektiv 

med hjälp av begreppet multimodalitet. De båda författarna ser multimodala resurser 

som hjälpmedel i att utveckla barns litteratetsutveckling. Denna insikt tar vår studie 

avstamp i. Undersökningen utgår ifrån att det språkliga och multimodala tillsammans 

vidareutvecklar barns litteracitet.  

  

Multimodalitet och litteracitetshändelser   

I detta avsnitt redogörs för förståelsen av begreppen multimodalitet och 

litteracitetshändelser. Dessa är viktiga begrepp i tidigare forskning, men de utgör också 

analysredskap i resultatbearbetning av det empiriska materialet i vår studie.  

  

Begreppet multimodalitet är relativt nytt och av den anledningen finns det, liksom när 

det gäller litteracitetsbegreppet, många definitioner angående dess betydelse, samt i 

vilken kontext det används. Björk-Willén (2006) beskriver att ” Multimodalitet betyder 
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att information uttrycks genom skrift, tal, bild och andra visuella medel” (s. 40). Björk- 

Willén (2006) har i sin avhandling studerat ” […] barns sociala samspel och deltagande 

i en flerspråkig förskolekontext” (s.17). Hon har observerat barns beteende i förskolans 

aktiviteter, där hon använt sig av begreppet multimodalt handlande. Multimodala 

handlande beskriver hon som resurser, så som tal, gester, blickar och kroppsspråk, vilka 

kombineras och används i sociala samspel. Selander och Kress (2010) beskriver 

multimodalitet på ett delvis liknande sätt med utgångspunkt från de resurser som 

används till att tolka världen och skapa mening. Ord, gester och föremål har ingen egen 

betydelse utan betydelsen skapas och används i sociala sammanhang. De får på så vis en 

djupare och meningsfull betydelse. Jewitt och Kress (2003) utgår från ett socialt 

semiotiskt perspektiv när de beskriver multimodalitet, där den ursprungliga källan är 

den sociokulturella miljön och hur den är föränderlig beroende på de sociala 

sammanhangen.  

  

Jewitt och Kress (2003) menar att många olika resurser (eng. modes) både i sociala 

samspel och kommunikation används för att skapa meningsfulla sammanhang. Detta 

innefattar bilder, gester, rörelse, tal och ljud. Författarna menar att resurserna bidrar till 

ett vidgat begrepp och ger effekt i de sociala sammanhangen. De beskriver att det finns 

fyra olika komponenter som tillämpas för att skapa meningsfulla semiotiska händelser. 

Den första komponenten är resurs (eng. material), vilket beskriver vilka resurser som 

används. Efter det kommer framing4, vilket utgör hur alla komponenter skapar en 

meningsfullhet och därefter kommer gestaltning (eng. design) som uttrycker hur vi 

arbetar fram komponenterna. Slutligen har vi begreppet resultat (eng. production) vilket 

beskriver sammanhanget i det sociala samspelet. Jewitt och Kress (2003) säger att 

språket ofta är den fulländade vägen till kommunikation, men de poängterar, att man 

använder många olika modes i kommunikationen med andra för att göra sig förstådd.   

I den här undersökningen kommer vi endast använda oss av begreppet resurs från Jewitt 

och Kress (2003).  

  

Selander och Kress (2010) hänvisar till att många modes utvecklats med tiden, och 

används olika beroende på kontext. Modes kan till exempel vara skriftliga tecken, 

matematiska begrepp och målningar. Idag finns många olika sätt att kommunicera, 

författarna menar att tal och skriftspråket har kommit i skymundan, då andra modes 

övertagit allt mer. Dock går det inte att utesluta något av det, utan en kombination av de 

båda är till stor vikt för ett fördjupat lärande i livet. Just därför menar författarna att den 

multimodala kommunikationen blir allt viktigare och denna kommunikation är inget 

nytt fenomen. I dagens samhälle har rörliga bilder och tecken en betydande roll i 

kommunikationen, men i skolan har skriftspråket fortfarande en stark betydelse. I 

artikeln “Building knowledge through art-integration” poängterar Lilliedahl (2018) att 

pedagogisk kommunikation ska ses som ett vidare begrepp än som tal och skriftspråk, 

med en stor variation av semiotiska och multimodala resurser. Kreativa uttrycksformer 

är av stor vikt för att skapa meningsfullhet och djupare estetisk innebörd. 

                                                 
4 Vi har gjort egna översättningar av Jewitt och Kress begrepp. Begreppet framing har vi valt att inte 

översätta, då det inte finns någon bra svensk översättning. 
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Nelson (1996, refererad i Björklund, 2008) beskriver begreppet händelse. Nelson 

använder begreppet händelser om situationer som utvecklas, upprepas eller förändras i 

ett avgränsat sammanhang. Nelson beskriver inte händelse direkt kopplad till litteracitet, 

men menar att händelser är flera ordnade aktiviteter som sker under en begränsad tid 

och med en början samt ett slut. Händelser är ett vanligt begrepp inom 

litteracitetsforskningen och i vår studie handlar dessa händelser om det som sker under 

skapande aktiviteter. Hamilton (2000) menar att litteracitetshändelser innehåller en 

aktivitet som sammanstrålar i ett socialt sammanhang och att det går att observera. Det 

är deltagarna och verktygen som utgör en viktig roll i de pågående aktiviteterna, 

deltagarna “är” och gör aktiviteten. Björklund (2008) understryker i sin studie att 

litteracitetshändelser inte endast är det berättande, utan framträder i många olika 

händelser. Litteracitetshändelser består enligt henne av bilder, skrift, tecken, skapande, 

gester, rörelser och blickar. Hon menar att litteracitet kan uppstå när som helst utifrån 

barns ständiga utforskande av sin omvärld i de sociala sammanhang som barnen erbjuds 

och är del av i förskolan.  

 

Med bakgrund av den forskning vi härmed har presenterat, utgår vi från att skapande 

har en betydande roll för barns språk- och litteracitetsutveckling. Däremot menar vi att 

forskning och kunskap inom detta område är begränsad. Utifrån ovanstående 

förförståelse har syfte och frågeställningar formulerats. Viktiga begrepp i studien 

kommer vidare att vara modes, multimodalitet och litteracitetshändelser.  

 

 

Teoretiskt perspektiv  
 

Lev Vygotskij5 var en utvecklingspsykolog och en teoretiker som flera studier inom 

bildpedagogik hänvisar till. Hans teorier har kallats kulturhistoriska men det har sedan 

av andra också beskrivits med begreppet sociokulturell teori (Selander, 2017). Språket 

är en viktig tillgång enligt Vygotskij. Vygotskij (1986, refererad i Gjems, 2018) 

beskriver att språket är ett symbolsystem som används i sociala sammanhang. Språket 

förmedlas i alla aktiviteter och interaktioner, men Vygotskij menade att vardagssamtalet 

var det mest betydande redskapet i förmedlingen med andra. I användandet av ord och 

symboler får människan organisera sina erfarenheter och tankar kring olika händelser 

(Gjems, 2018). Vygotskij (1978, refererad i Gjems, 2018) lyfter fram att oavsett hur vi 

bemästrar språket, så visar det också hur vårt abstrakta tänkande utvecklas i samspel 

med språket. Det abstrakta tänkandet innebär att vi kan tänka på människor, fenomen, 

händelser och objekt som inte finns i närheten av oss, som vi inte kan se. När barnen får 

tillräckligt med kunskaper om språket, kan detta bli ett redskap, vilket bidrar till att de 

kan kommunicera om händelser som har skett och kommer att ske i framtiden.   

  

                                                 
5 1896–1937 
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I Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) beskriver han individens 

kreativa sida som fantasi. Fantasin beskrivs som en medvetandeform som ingår i den 

verklighet vi befinner oss i. Ju rikare verklighet, desto mer fantasi och vise versa. Enligt 

Vygotskij (1995, refererad i Häikiö, 2007) kan barnet genom fantasin utveckla sitt 

lärande och få en djupare förståelse av verkligheten. Känslor och erfarenheter är starkt 

sammankopplade med fantasin, vilket gör att dessa är meningsskapande för varje 

enskild individ. Han menar att barns lek är den begynnande grunden till fantasin. I den 

omtolkas de tidigare erfarenheterna och blir till en annan berättelse som kan berättas. 

Fantasin utvecklar även den kreativa sidan hos barnen, och barn använder estetiska 

processer och leken för att uttrycka dessa omtolkningar. Vygotskij (1995, refererad i 

Häikiö, 2007) lyfter även fram om hur fantasin påverkar barn. Fantasin utvecklar barns 

hypotestagande och problemlösningsförmåga, i samband med att de erövrar nya 

erfarenheter. Vygotskij menar att barns kreativa lärande är en förmåga där fantasi och 

minneskunskaper kompletterar varandra i processen. Tillsammans med tidigare 

erfarenheter och fantasin, utgör de en kombinatorisk förmåga som hjälper barnen att 

bilda en verklighetsförståelse. Vygotskij lyfter fram att det är något som är föränderligt 

och pågående. För att stimulera denna kombinatoriska förmåga, är de kommunikativa 

sätten betydande och skapande är ett av dem (Vygotskij, 1995). När barnen är aktiva i 

en skapande aktivitet eller i en dialog, kan nya tankar och erfarenheter skapas och 

reflekteras över. I och med att barnen utmanas kan kunskaperna utvecklas och deras 

nyfikenhet och lust att undersöka kan vidgas. Vygotskij (1995) poängterar att det är 

nödvändigt att använda en skapande verksamhet och låta barnen vidga sina erfarenheter. 

När barn får använda sina sinnen och upplevelser, blir deras fantasi mer innehållsrik och 

användbar i det kreativa skapandet. Han lyfter fram att barns skapande måste tillämpas 

med frihet. Det ska inte vara framtvingande eller obligatoriskt, utan skapande ska ske 

utifrån barns eget intresse.  

  

Vår grundförutsättning för att använda våra analysredskap utgår ifrån Vygotskijs tankar 

om språket som redskap och fantasins kraft för att utveckla barns kreativitet och 

lärande. När barn är aktiva i samtal eller skapande aktiviteter, kan nya tankar och 

kunskaper väckas till liv (Vygotskij, 1995). På detta sätt utgör ett sociokulturellt 

perspektiv en förutsättning i analysarbetet, även om det inte tillämpas som 

analysredskap. 
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Metod   
 

I detta avsnitt redogörs först för olika sätt att bedriva forskning i relation till estetisk och 

skapande verksamhet i förskola, sedan för tillvägagångssätt och vilken metod som   

använts i detta examensarbete. Dessutom beskrivs hur undersökningen har genomförts 

för att söka svar på de frågor som ställts.   

  

Estetiska aktiviteter som utgångspunkt i forskning   

Enligt Saar och Nordberg (2014) skiljer man ”mellan forskning där estetiska aktiviteter 

används som metod för att skapa kunskap om ett visst fenomen och forskning vars 

fokus inriktas mot att undersöka och skapa kunskap om förskolan och barns estetiska 

aktiviteter” (s.73). Vår studie utgår från ett intresse för litteracitetshändelser i de 

estetiska aktiviteterna.   

  

Vi har alltså intresserat oss för fenomen i estetiska aktiviteter, enligt den första 

beskrivningen i Saar och Nordbergs (2014) två sätt att se på estetisk forskning. 

Samtidigt är vi intresserade av litteracitetshändelser i just estetiska aktiviteter vilket 

ligger nära hur Saar och Nordberg beskriver hur Änggård (2005) i sin forskning inte 

bara studerat produkten, barnens bilder, utan även sett till de sociala sammanhang där 

de skapats. I den här studien innebär det att litteracitetshändelser som uppstått i 

skapande aktiviteter har observerats. Litteracitetshändelser ses på så vis som ett 

fenomen, och skapande verksamhet som en metod för att skapa kunskap.   

  

Metodologiska val  

Vi har gjort en studie med en öppen metod (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017), där vi i 

möjligaste mån inte påverkat empirin. Studien har en etnografisk ansats, en etnografisk 

studie genomförs enligt Roos (2014) med utgångspunkt i att försöka förstå andra 

människor och inta ett inifrånperspektiv i deras vardag. På detta vis kan etnografi 

användas som metod för att synliggöra barns handlingar, i vårt fall i de 

litteracitetshändelser som uppstår i skapande arbete i förskola och annan verksamhet för 

barn. Inom den etnografiska inriktningen har vi använt oss av något som kallas 

minietnografi (Bryman, 2011; Pink & Morgan, 2013; Roos, 2014). Detta innebär enligt 

Bryman (2011) att man fokuserar på en viss aspekt av ett tema under en kortare 

tidsperiod. I en minietnografisk studie håller man ett skarpare fokus utifrån sina 

frågeställningar parallellt med att man genomför och skriver fram resultat och analys 

(Pink & Morgan, 2013). Metodvalet i den här studien blir både meningsfullt och giltigt i 

enlighet med det som Roos (2014) beskriver, att det är viktigt att det man gör inte svarar 

på något annat, utan på det som formulerats i syftet. Även Rienecker (2016) påtalar 

vikten av att produktion av empirin är sammankopplad till studiens syfte. I vårt fall hur 

och på vilka sätt skapande aktiviteter främjar förskolebarns litteracitetsutveckling.   
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Metoder för insamling av data  

I studien har en digital filmkamera6 använts för att filma på plats i förskolan. Det är av 

avsevärd betydelse med videoobservationer som metod i den här studien,för att kunna 

svara på de frågor som ställts. Vi har också fotograferat med en Ipad för att kunna 

synliggöra detaljer och delar av de händelser som videofilmats samt fört korta 

anteckningar på plats under observationerna. Genom videoobservation kan nya aspekter 

av händelser upptäckas, eftersom observatören då ges möjlighet att leta efter specifika 

händelser genom att granska materialet många gånger samt att det ger ett större underlag 

för tolkning och analys (Stukát, 2011) än om man inte filmat. Även Pink & Morgan 

(2013) anser att videoobservation är en bra metod vid en minietnografisk studie, då man 

måste fånga många specifika händelser under kort tid. På detta sätt blir metoden effektiv 

och studiens empiri kan ses som innehållsrik.  

 

Vi ser stora fördelar med videoobservation som metod i den här studien. Samtidigt är 

det av stor vikt att överväga etiska principer i användande av digital filmkamera i 

verksamhet där människor deltar. Vetenskapsrådet (2017) menar att det finns risker med 

att använda videoobservation, då det kan ses som integritetskränkande. Därför föreslår 

de att man i möjligaste mån ska använda andra metoder. Vi menar dock, vilket 

redogjorts för ovan, att videoinspelningar underlättar och möjliggör för att besvara 

studiens frågor. Vetenskapsrådet beskriver att tydlig information angående studiens 

syfte är av stor vikt när man begär in samtycke. Då barn under 15 år deltar i en studie, 

ska bägge vårdnadshavare samtycka till barnets deltagande. I samtycket ska det också 

vara tydligt att deltagandet är frivilligt samt att de deltagande när som helst kan avbryta 

sin medverkan7 (se bilaga 1,2,3). Vi hade inledningsvis, innan vi träffade barnen, en 

dialog med ateljerista/förskollärare kring samtyckesblanketten. Vi erbjöd oss att närvara 

på eventuella föräldramöten eller vid hämtning/lämning på förskolorna, för att 

personligen kunna informera och dela ut samtyckesblanketter till vårdnadshavarna. 

Detta ansågs inte vara nödvändigt enligt de tillfrågade, som istället lämnade ut och 

samlade in samtyckesblanketterna.8 

 

När en videoobservation genomförs finns det ofta en observatör bakom kameran.   

I studien har en icke-deltagande observatörsroll intagits. Franzén (2014) beskriver att 

som en icke-deltagande observatör, står personerna som genomför studien bredvid utan 

att medverka (aktivt) och i minsta mån påverka situationen och innehållet i händelsen.  

                                                 
6 Vi kommer att använda ordet digital filmkamera, men begreppet videoobservation för att det är ett 

etablerat ord. 
7 Vetenskapsrådet säger också att om en deltagare avbryter sin medverkan, ska forskaren lämna över det 

material där personen medverkar. Om personen deltar i en gruppobservation ska personens deltagande 

redigeras ur materialet. På samtyckesblanketten ska det skrivas ut att materialet kommer att utnyttjas samt 

hur länge den eventuellt kommer att sparas (Vetenskapsrådet, 2017). I detta fall betyder det att materialet 

inte kommer att lämnas ut då flera deltagare medverkar samtidigt(gruppobservation). Personen kommer 

däremot att redigeras bort ur transkribering av materialet. 
8 I samtyckesblanketten står det att Ipad ska användas till att både filma och fotografera. Här valde vi 

istället att använda digital filmkamera då en av pedagogerna ansåg att barnen kan distraheras mer av Ipad, 

vilken de förknippar med spel eller att själva få använda den i arbetet. 



 

20 

 

Franzén menar vidare att en observation kan vara strukturerad eller ostrukturerad. I den 

strukturerade observationen finns redan angivna teman och kategorier, vilka bockas av 

under observationstillfällena. I en ostrukturerad observation antecknas allt som anses 

vara relevant eller är av intresse för studien, i så kallade fältanteckningar. I vår studie 

har vi förutom videoobservationer också fotograferat och antecknat på papper under 

observationerna. I studien har både strukturerade och ostrukturerade fältanteckningar 

använts utifrån Franzens beskrivning. Vi menar att de strukturerade delarna av 

observationerna har handlat om att vi redan under observationens gång sett 

litteracitetshändelser och multimodala uttryck av olika slag. Här har inget 

observationsschema använts för att pricka av olika teman, men vi har fått en 

förförståelse av det material som finns i videoobservationerna med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. Som observatör är medvetenhet kring påverkan av deltagarna och 

händelserna av stor betydelse (Vetenskapsrådet, 2017). Av den anledningen har vi 

ibland bytt position som filmare/observatör för att undvika att distrahera deltagarna och 

påverka situationen. Vid ett av tillfällena upplevde vi att förskolläraren omedvetet sökte 

ögonkontakt med oss när vi filmade framifrån. Genom att byta filmvinkel, kunde 

förskolläraren fokusera bättre på barnen, utan att bli påmind om att vi filmade. Vid 

några tillfällen har videokameran kunnat ställas upp och vi har suttit vid sidan av. Vi 

upplevde då att deltagarna glömde bort att de blev observerade. Under observationerna 

har vi turats om med att filma och föra anteckningar.  

 

Urval och tillvägagångssätt   

För att underlätta vårt tillträde till fältet och sökandet efter förskolor som skulle kunna 

delta i vår studie, användes privata kontakter, så kallade dörröppnare eller gatekeepers 

(Ahrne & Svensson 2015). Först upprättades en lista på tio möjliga förskolor, alla med 

intresse för ett aktivt arbete med skapande verksamhet, utifrån tips från våra 

gatekeepers. Att använda personer eller i vårt fall förskolor, som är lättillgängliga kallas 

enligt Bryman (2011) för bekvämlighetsurval. Tänkbara förskolor kontaktades direkt 

via telefon. När två förskolor tackat ja, valde vi att inte kontakta de sista på vår lista. I 

ett senare skede kontaktades dock ytterligare en verksamhet, vilket inte var en förskola 

utan en pedagogisk omsorg, för att få ett bredare underlag till studien. Efter 

telefonkontakt skickades ett informationsbrev (se bilaga 4) via mail till ansvarig 

pedagog/ateljerista och biträdande förskolechef.9  

  

I informationsbrevet och senare i samtal med pedagogerna belystes möjligheten att 

observera barnen i det pågående temaarbetet på förskolan, så att pedagogerna inte skulle 

känna att de behövde planera verksamheten speciellt utifrån vårt besök. Vidare 

påtalades också att vi fokuserar på litteracitetshändelser bland barnen i våra 

observationer. Efter att inledningsvis ha fått svar från två intresserade förskolor med 

ateljé och ateljerista, mailades samtyckesblankett (se bilaga 1, 2 & 3) ut. Därefter 

                                                 
9 Vi är medvetna om att urvalet kunnat ske på andra sätt, men utifrån tidsaspekt valdes detta 

tillvägagångssätt. 
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bokades våra besök på förskolorna in. Vi använde oss av liknade förfarande i relation 

till den ytterligare tredje verksamheten som är med i studien.  

  

Val av deltagande barn baserade sig på vilka som hade lämnat in samtyckesblanketter. 

Pedagogerna har dessutom till viss del styrt barngruppens sammansättning utifrån tre 

aspekter, 1) hur den vanligtvis ser ut när de arbetar i ateljén, 2) utifrån ålder, samt 3) 

utifrån barnens bekvämlighet. Bekvämligheten handlade bland annat om att de äldre 

barnen, 4–5 åringarna är mer vana vid att bli filmade och fotograferade jämfört med de 

yngre. De äldre barnen ansågs också mer bekväma med att vara i nya situationer.   

 

Beskrivning av förskolor och pedagogisk verksamhet   

De tre förskollärarna/ateljeristorna som tackat ja till att delta i vår studie har alla en 

etablerad ateljé där de kontinuerligt arbetar med barnen. På de två kommunala 

förskolorna arbetar en ansvarig ateljerista i ateljén. På bägge förskolorna är ateljéerna 

centralt placerade i förskolan, men samtidigt avgränsade som ett eget rum med en 

skyddad insyn. Förskolorna har ett barnantal mellan 50–100 barn och barngrupperna är 

heterogena i 1–3 respektive 3–5 årsgrupper. Den privata fristående pedagogiska 

omsorgen har 12 barn i åldrarna 1–5 år och ateljén är placerad i ett fristående hus på 

samma gård. I alla de tre observerade barngrupperna, förekommer det barn med annat 

modersmål än svenska. Samtliga tre pedagogiska verksamheter ligger i en mellanstor 

svensk stad.  

 

Genomförande av observationer 

Vi besökte förskola 1 under tre tillfällen, varje gång i ca 1h. Den pedagogiska omsorgen 

och förskola 2 besöktes vid två något längre tillfällen i ateljén, ungefär 1,5 h. Besöken i 

ateljéerna skedde med en veckans mellanrum. Under besöken hade de deltagande 

barnen planerad och vuxenstyrd ateljéverksamhet. Vid de första tillfällena i respektive 

ateljé kom vi en stund innan för att presentera oss för barn och pedagoger samt 

förbereda det praktiska inför observationerna. Under de olika besöken deltog samma 

barn i ateljén, förutom att två barn tillkom under två tillfällen på förskola 1. Även i 

observationen i den tredje ateljén tillkom fler barn vid det andra observationstillfället. 

Under de olika tillfällena turades vi om, att filma och fotografera samt föra 

stödanteckningar. Vid två av tillfällena deltog bara en av oss som observatör på grund 

av sjukdom. I studien användes en handhållen digital filmkamera och ibland en hylla 

som stativ för kameran, detta gav olika resultat, vilket vi återkommer till i 

metoddiskussionen. 

 

Bearbetning av data   

Efter att ha genomfört alla observationerna i de tre ateljéerna, totalt sju observationer, 

har materialet studerats flera gånger. Vi har då gått igenom allt material både enskilt och 

tillsammans för att få syn på litteracitetshändelser som uppstått under de skapande 
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aktiviteterna samt vilka multimodala resurser som använts. Detta utifrån vårt syfte samt 

våra frågeställningar. Valda delar i vårt material, så kallade litteracitetshändelser, har 

skrivits ut samt delats upp i kortare händelser/sekvenser för att underlätta resultat- och 

analysarbetet.   

   

Som beskrivits tidigare tar undersökningen stöd utifrån Kress (2003) och Binder (2004) 

vidare perspektiv på litteracitet. Vi utgår ifrån att det språkliga och multimodala 

tillsammans vidareutvecklar barns litteracitet samt att litteracitetshändelser sker i 

samspel och i sociala sammanhang. Multimodala resurser ses som hjälpmedel för att 

utveckla barns litteracitet.     

   

Vi kommer att använda centrala begrepp från teorin om multimodala resurser med 

utgångspunkt från Kress (2003). Det begrepp som är vårt analysredskap är modes. Vi 

studerar vilka modes som används både individuellt och i de sociala samspelen, både 

mellan barnen samt mellan pedagog och barn i aktiviteterna i ateljéerna. 

Litteracitetshändelserna har kategoriserats utifrån resurserna, vilka består av:   

  

• Verbalspråk 

• Kroppsspråk, gester och blickar    

• Skrift    

• Bild    

• Sång10   

   

Dessa litteracitetshändelser kommer att presenteras under respektive modes i nästa 

avsnitt, resultat och analys. Vi har valt att skriva fram de flesta repliker i våra 

litteracitetshändelser med korrekta ord, så som: de, det, dem, vad, var, vara, någon, 

något, jag och mig.   

   

Alla de namn som presenteras i resultatet är påhittade för att anonymisera de deltagande 

barnen och pedagogerna. Vetenskapsrådet (2017) beskriver innebörden av begreppen 

anonymisering och avidentifiering, vilket innebär att personens identitet inte ska kunna 

kopplas till deltagande i studien. I den här studien innebär det att personerna får 

fingerade namn i utskriften av datamaterialet samt i resultatet som presenteras. Enligt 

Bryman (2011) är det av stor vikt att på ett respektfullt sätt hantera känslig information. 

Vi anser att det är viktigt att den ansvarige forskaren/undersökaren beaktar stor 

förståelse och medvetenhet för att ingen deltagare far illa varken psykiskt eller fysiskt, 

liksom Löfdahl (2014) hävdar. 

 

 

  

                                                 
10 I studien kommer vi att använda oss av sång som ett mode. Kress (2003) ger musik som exempel, men 

vi har valt att använda sång istället. Sång är ett mode som har visats sig i våra observationer.   
 



 

23 

 

Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vår metod utifrån tillvägagångssätt, 

videoobservation som metodval, samtyckesblanketter och övriga faktorer som varit 

avgörande i vår insamling av empiri. 

  

I val av tillvägagångssätt använde vi oss av gate-keepers för att underlätta och påskynda 

processen kring att få tillåtelse till besök av förskolor för våra observationer. Här hade 

vi istället kunnat skicka ut mail med informationsbrev (se bilaga 4) till ett flertal 

förskolor. Kanske hade urvalet av förskolor då sett annorlunda ut, kanske hade 

miljöerna blivit mer neutrala, om vi inte använt oss av våra kontakter. Största vinsten 

med att använda gatekeepers, var att förenkla processen med att hitta 

förskollärare/ateljeristor som ville ställa upp. Detta tillvägagångssätt sparade oss också 

mycket tid.   

   

Samtyckesblanketten kan ha upplevts svår att förstå och kanske har det påverkat vilka 

som tackat ja till att delta i studien. Det finns också en risk att vårdnadshavare skrivit 

under utan att de förstått samtyckesblankettens fulla innehåll och studiens innebörd.11 

Vi upplevde också att det var svårt att få in samtyckesblanketterna i tid.   

   
Vi påverkade inte urvalet av barn utifrån ålder eller gruppernas sammansättning. Här 

kan vi diskutera huruvida det kan ha påverkat resultatet. I samtliga observationer var de 

flesta barn i 4–5 årsåldern, vilket innebär att de har ett mer utvecklat verbalspråk. Om vi 

observerat yngre barn utan utvecklat verbalspråk, tror vi oss ha fått se mer multimodala 

uttryck som t.ex. kroppsspråk och ljud hos både barn och pedagoger. Barnens ålder kan 

därför ha haft betydelse för vilken sorts litteracitetshändelser som synliggjorts.   

  

Det finns både för- och nackdelar med videoobservation som metod (Stukát, 2011). Den 

stora fördelen med videoobservation är att vi har kunnat fånga både verbal 

kommunikation, samspel och kroppsspråk såsom blickar och gester. En stor fördel är 

också att vi som observatörer kan återkomma till materialet flera gånger. Att bearbeta 

och transkribera filmade observationer är väldigt tidskrävande, vilket vi liksom Stukát 

(2011) kan se som en nackdel. I vår studie ser vi dock videoobservation som nödvändig 

och den mest lämpliga metod utifrån vårt syfte och frågeställningar.  

Placering av filmkamera visade sig vara viktigt i relation till hur barnen är placerade i 

rummet. Utifrån våra erfarenheter hade det varit bra med två filmkameror. En fast 

kamera på stativ eller uppställd på tex en hylla, som kan fånga helheten, samspel och 

alla medverkande samtidigt. Samt en handkamera som vi kunnat filma specifika barn, 

olika vinklar och detaljer med. Vi löste situationen genom att variera oss med att 

stundom ställa upp kameran på en hylla, förflytta oss med kameran i handen samt att 

                                                 
11 Vi hade gärna sett att samtyckesblanketten fanns översatt på fler språk, alternativt på lättförståelig 

svenska, för vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.    
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fotografera detaljer. Vi kan se att videoobservation i tre olika ateljéer gav oss ett brett 

underlag för analys och diskussion. Här har vi kunnat välja bland många 

litteracitetshändelser. En annan aspekt som har betydelse, är observatörens placering, i 

vårt fall bakom kameran eller antecknandes i bakgrunden. Även om vi intog en icke-

deltagande observatörsroll, påverkade vi situationen oavsett om vi ville eller inte. 

Exempelvis när barnen tittade mot kameran eller när de tilltalade oss angående om att få 

hjälp och när vi fotograferade det de hade gjort, vilket vi i efterhand ser att vi inte hade 

behövt göra.   

   

I en av ateljéerna blev vårt fotograferande en lek för barnen, där de ville ha betalt för 

varje bild vi tog med Ipaden. Här kan vi själva ifrågasätta vår roll som icke-deltagande 

observatörer. Kanske var det barnens sätt att säga ifrån till att bli fotograferade. De 

lärdomar vi kan ta dra av detta exempel är att det krävs ett nyanserat förhållningssätt 

gentemot barnen i rollen som observatör (Löfdahl, 2014). Samtidigt kan vi som 

observatörer ha påverkat pedagogernas beteende. Det är inget vi kan veta, men inget vi 

heller kan bortse från. Vi upplevde det som svårt att inta den passiva rollen och inte 

hjälpa till när det eventuellt behövdes. Vid två observations tillfällen var det bara en 

som utförde observationen. Vid dessa tillfällen ställdes kameran upp och observatören 

placerade sig i bakgrunden med anteckningsblocket. Vår uppfattning är att de 

medverkande då inte tänkte lika mycket på att de blev filmade, när observatören inte 

hade kameran i handen och istället placerade sig i bakgrunden, och alltså inte är lika 

nära inpå de medverkande under observationens gång.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att vårt metodval, videoobservationer, stämmer väl 

överens med syfte och frågeställningar.  
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Resultat och analys   
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva och analysera exempel på litteracitetshändelser 

som uppstår under skapande aktiviteter i ateljén, i förskola och annan pedagogisk 

omsorg. Detta visar alltså på exempel på händelser, vilka kan ses som representanter för 

ett större material i diskussionen. Litteracitetshändelserna har kategoriserats utifrån de 

modes deltagarna använt. Under respektive rubrik kommer även övriga modes som kan 

utläsas i händelserna beskrivas. Vi kan se att dessa ofta är sammanlänkade i det sociala 

samspelet. Varje observationsfälle har delats upp i kortare litteracitetshändelser. Under 

rubrikerna med olika modes kommer därför exempel från samma observationstillfällen 

kunna nämnas.   

 

Litteracitetshändelser med särskilt fokus på verbalspråk 

Dessa litteracitetshändelser är några exempel utifrån de observationer som gjorts, där vi 

kan se att verbalspråk är övervägande. Vi kan i dessa exempel också se att bland annat 

kroppsliga gester och blickar förekommer.  

 

Gravstenen  
(Denna händelse sker i ateljè 1, efter ca 15 min arbete och den valda sekvensen är ca 2 min lång).  

 

Ateljeristan Ingrid befinner sig tillsammans med fyra barn (4–5 år) vid ett bord i ateljén. 

På bordet står en vas med citronmeliss, gula och blå blommor. Barnen målar med 

färgerna gul, blå och vit. I bakgrunden spelas lugn musik, stämningen i rummet är 

rofylld och barnen samtalar om färger och vad de målar.  

   

Petra har arbetat tyst och koncentrerat för sig själv, då ett samtal mellan Ingrid och Petra 

startar. Hon stannar upp och tittar på sin målning. Hon tittar mot ateljeristan Ingrid som 

sitter bredvid. Petra tilltalar Ingrid och säger med väldigt låg röst att hon har gjort en 

gravsten. Ingrid tittar på Petra och på hennes målning. Ingrid svarar leende till Petra 

men uppfattar inte vad hon säger. Ingrid lutar sig fram mot Petra, tittar henne i ögonen 

och frågar igen.  

-Vad sa du för något?   

Petra berättar för Ingrid igen. Tittar på målningen, på Ingrid och på målningen igen.   

-En gravsten.  

-En gråsten? frågar Ingrid med viskande röst.  

-Nej. Petra skakar på huvudet. Hon sparkar med benen under bordet medan hon 

berättar.   

-Ja, en gravsten. Nu hörde jag! Ingrid lutar sig tillbaka och nickar bekräftande att hon 

hört.   

-Vad fint. Var hittar man såna någonstans? Vet du det? Ingrid vänder blicken neråt och 

målar vidare samtidigt som hon nickar medan Petra fortsätter att berätta med låg röst.  

-Man hittar bara såna och så gör man gravar där. / Och så är det är kryss där. Petra 

tittar på sin målning medan hon berättar.  
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Sara blandar färg och utbrister plötsligt att hon har fått mörkgrönt. Ingrid tittar snabbt 

upp mot henne, svarar kort Ja med viskande röst, men vänder tillbaka blicken mot Petra 

och markerar med att höja handen mot Sara för att tydliggöra att hon får vänta. Ingrid 

lyssnar samtidigt vidare till Petras berättelse.   

-Ja, precis. Har du varit och tittat på någon gravsten? Ingrid tittar upp på Petra och 

nickar när hon svarar.  

-Ja, / förut, svarar Petra med viskande röst.    

-Hur kändes det, att se en gravsten?  

-Ähhmm, konstigt.   

-Var det konstigt? Ja. Vad var det som var konstigt då?  

-Att man sover under den.  

-Ja precis. // Vet du någon som ligger under en gravsten?   

-Ja, min morfar.   

-Morfar, säger Axel upprepande.  

-Ja, din morfar. Ja. Ingrid nickar tydligt när hon uppfattat det Petra berättat och Ingrid 

frågar;  

-Är det en stor sten?   

-Ja.  

-Står den upp så eller ligger den på marken? Ingrid visar stort med sina händer, de olika 

lägena på stenen.   

-Ja. Den står upp, svarar Petra. Ingrid nickar till svar.  

-Är det din morfars?  

-Mmmm. Jag tror det.   

Ingrid tittar på Petra och frågar vad hennes morfar hette, men det kommer inte Petra 

ihåg och tittar tillbaka på Ingrid.  

-Deras namn brukar ju stå. De som ligger där. Deras namn brukar ju stå på stenen, 

säger Ingrid gör en rörelse med handen när hon tilltalar och tittar på Petra. Petra är tyst 

och tittar på Ingrid.   

-Där min morfar ligger står det Arne, för han hette Arne, säger Ingrid.   

Petra vill ha mer färg och får Ingrids palett. Petra målar vidare medan Ingrid nu 

uppmärksammar de andra barnen. 

 

  
   Petra målar med blå, gul och vit.     Petra har målat en gravsten.12  

   

                                                 
12 Samtliga fotografier i studien är tagna vid respektive observationstillfälle av examensarbetets författare. 
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Analys  
I denna händelse används i huvudsak ett lågmält talat språk som aktivt mode. Det 

verbalspråkliga talet dominerar hos både ateljeristan Ingrid och barnet, men samtalet tar 

sin utgångspunkt i en bild som barnet Petra har gjort. Den tecknade bilden blir därmed 

det mode vilket hela samtalet utgår från. Det är Petra som inleder och driver samtalet 

från början, detta med utgångspunkt i bilden. Ett samtal som Ingrid fredar från de andra 

barnen, dels genom att ha en låg röst och dels genom att höja handen. Hon följer då de 

strategier i användandet av rösten och verbalt tal som ett mode, som Petra har initierat, 

och genom att använda kroppsligt mode för att visa stopp jag är upptagen för de andra 

barnen. Ingrid använder också några kroppsliga modes i dialogen med Petra, hon nickar, 

ler och använder händerna för att bekräfta att hon hört var Petra sagt. På samma sätt 

använder Petra nickningar och ett nekande skakande på huvudet. Samtidigt är det 

verbalspråkliga talet det mode som bär dialogen framåt både för barnet och den vuxne. 

Ingrid är den som driver samtalet framåt, men hela tiden med utgångspunkt i barnets 

svar. Petra utmanas därmed att hålla fast vid det verbalspråkliga modet som tog sin 

utgångspunkt i den teckning som hon gjorde. Genom att svara på den vuxnes frågor 

utvecklar Petra en beskrivning av sina tidigare upplevelser av att besöka och veta något 

om en kyrkogård. Inre bilder i form av minnen hos Petra blir beskrivningar som hon och 

ateljeristan tillsammans för en dialog om. Här uppstår en litteracitetshändelse utifrån 

Petras berättelse kring den bild hon målat. 

 

Vampyrblod 

(Denna händelse sker i ateljè 1, tillfälle 2, efter ca 15 min arbete och den valda sekvensen är ca 7 min 

lång).  
 

I ateljén har Ingrid dukat fram ett bord med en stor glasskål med vatten samt pipetter 

och glasburkar med färgerna röd, gul och blå. I bakgrunden spelas lugn musik och 

belysningen är dov, men en bordslampa lyser upp färgerna på bordet. Ingrid har tidigare 

instruerat barnen till övningen och står nu bredvid. Runt det lilla bordet sitter sex barn 

och experimenterar med de tre primärfärgerna. De har varsin glasburk med vatten 

framför sig och med hjälp av pipetterna suger de upp de olika färgerna och blandar i 

sina egna burkar. Petra har under en längre stund arbetat tyst och koncentrerat med just 

den röda färgen. Medan hon utforskar färgen fantiserar hon kring vampyrer, och startar 

en konversation.  

 -Det ser ut som blod, säger Petra med lysande ögon medan hon häller i den röda färgen 

i burken.  

-Vampyrblod kanske?, säger Ingrid och tittar på henne.  

-Eller så ser det ut som gift? säger Petra och tittar tillbaka på Ingrid. Petra använder 

pipetten för att suga upp den röda färgen och tittar upp och säger att det är vampyrblod. 

Hon får ingen respons, utan upprepar det igen och får då respons från Ingrid med ett  

-Wow. Ingrid upplyser de andra barnen att Petra är väldigt bra på vampyrer. Barnen 

fortsätter att experimentera i lugn och ro och ett -Woohhww! hörs från Axel då han 

experimenterar med sin färg.  

-Titta Stella, det är vampyrblod, säger Petra med ett leende, pekar på pipetten och tittar 

på Stella. Stella tittar upp men säger ingenting. Petra säger; - Nu är.../ nu är det gift från 
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vampyr. Det här är gift från vampyr. Hon fortsätter att hälla i den röda färgen i burken. 

Ingrid tittar på ett av de andra barnens färger, när Petra pekar med fingrarna på Ingrids 

hand för att få uppmärksamhet. -Titta, säger Petra och tittar ner i sin burk. -Waahhaa! 

Det där blodet vill jag passa mig för, utbrister Ingrid med inlevelse och riktar lampan 

mot Petras glasburk.  

-Det är inget blod / det är ehhh / det är vampyr / vampyr, säger Petra och fortsätter hälla 

den röda färgen. - Tänk om jag får det på kroppen, då kanske jag förvandlas till en 

vampyr. Tror du det?, säger Ingrid och håller handen vid kinden.  

-Det är vampyrgift, svarar Petra.  

-Usch säger Ingrid och fokuserar på de andra barnen medan Petra berättar vidare.  

-Ingen får komma nära min kompis Lisa hemma hos mig, för hon är en vampyr, berättar 

Petra och tittar upp på Ingrid.  Hon doppar hela tiden ny färg i glasburken medan hon 

pratar, tittar på upp och ber Ingrid om att få berätta en sak. Petra berättar om sin kompis 

Lisa för Ingrid. Ingrid gör en nickande huvudrörelse och säger -OJ!!! och tittar sedan på 

de andra barnen. Petra säger igen att färgen är vampyrgift. Barnen gör bubblor med 

hjälp av pipetterna och Petra gör likadant. Sedan vill hon ha en ny färg. Hon byter färg 

med sin kompis Stella och har nu fått färgen blå. Nu börjar Petra doppa den blå färgen i 

glasburken. -Nu är det ett annat vampyrgift / för att det ändras färg, säger Petra. Ingrid 

svarar med ett ja och titta på Petra, som i sin tur frågar om hon får berätta en sak och 

tittar upp på Ingrid och fortsätter: 

 -Att vampyrgiftet ändrar, så att / eh / så att giftet, typ / så dem i maten och så dricker 

dem det och så, och så är det ett annat gift som gör att vampyrerna dör, berättar Petra 

samtidigt som hon fortsätter att hälla i färg. -Okej, vad händer då? svarar Ingrid. Petra 

svarar inte utan fortsätter med att experimentera med färgerna. Ingrid hjälper ett av de 

andra barnen. Aktiviteten fortsätter och Petra kommenterar vidare det hon gör utifrån 

sin fantasi om vampyrer.   

 

 
     Barnen utforskar färgerna med pipetter. 
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Analys  
Petra initierar till ett samtal om vampyrer. Genom utgångspunkt i den röda färgen, är 

det Petra som hela tiden leder samtalet. Petra använder inte mycket kroppsspråk utan det 

är talat språk som är dominerande mode. Hon förstärker däremot sitt tal och språkliga 

resurs med hjälp av blickar, genom att tydligt söka ögonkontakt med den hon vill 

tilltala. Ingrid kommenterar och bekräftar Petras berättelse med inlevelse genom både 

verbalt tal, ljud (wow, waahhaa och oj) samt kroppsspråk. Genom att på så vis svara 

Petra, uppmanar hon Petra att fortsätta sin berättelse. Samtalet där Petra berättar om 

vampyrer genomsyrar hela Petras aktivitet under stunden i ateljén, både individuellt och 

i samspel med främst Ingrid. Genom att utforska och leka med den röda färgen 

utvecklas Petras berättelse om vampyrer. I detta exempel var alla barn fokuserade på sitt 

eget utforskande och vi kan inte se något större samspel kring Petras samtalsämne. 

Denna litteracitetshändelse uppstår utifrån att Petra har utforskat och experimenterat 

med färgerna. Här är berättandet och det talade språket extra tydligt. Blickar framträder 

mycket som mode i denna litteracitetshändelse. Det skapande arbetet är centralt i 

händelsen, det är färgerna och pipetternas droppar som driver samtalet. 

 

Samtal om tomten  
(Denna händelse sker i ateljè 3, efter ca 40 min arbete och den valda sekvensen är ca 4 min lång).  

 

Pedagogerna Sussie och Ellinor befinner sig i köket, (där de denna dag av praktiska skäl 

har ateljéverksamhet), tillsammans med sju barn (2,5–5 år). De sitter vid ett stort 

rektangulärt bord, där barnen skapar med lera. Stämningen i rummet är glad och barn 

och pedagoger samtalar mycket medan de fokuserat skapar med leran. Pedagogen 

Ellinor sitter ner och hjälper ett barn. Förskolläraren Sussie står upp mitt vid bordet och 

arbetar med lera samtidigt som hon konverserar med ett av barnen på engelska. Flera 

olika samtal sker parallellt runt bordet. Ella, ett av barnen har arbetat länge och 

koncentrerat och gjort många juldekorationer av leran.  

  

Ella sträcker sig fram över bordet för att få ögonkontakt med pedagogen Ellinor som 

sitter längst bort. Ellinor uppmärksammar Ellas blick och svarar henne med 

ögonkontakt. Ella räknar de lerdekorationer som hon gjort ……7,8,9,10!  När hon räknat 

klart tittar hon upp med ett stort leende.  -Vet du hur många jag gjort Ellinor? Ella 

räknar en gång till från 1 till 12. Ellinor tittar på Ella och säger:  -Då kan du täcka hela 

granen, tror jag, Ella, om du sätter dom i granen. Mischa, ett av de andra barnen, pekar 

på Ellas dekorationer och undrar om hon också räknat prickarna på lerföremålen. Ett 

annat barn frågar Ella hur många det var, varpå Ella ler och pekar på sina dekorationer 

medan hon räknar till 12 igen. Flera barn tittar uppmärksamt på Ella som ler stort.  

-Och jag har såna där luntar som kan hänga på riktigt, påpekar Ella och tittar på 

Sussie. -Menar du / kulor, svarar pedagogen Sussie och visar en rund form med 

händerna när hon säger kulor. Ella säger att hon ska hänga upp sina dekorationer om de 

får plats. Sussie frågar varför man ska hänga upp sådant bling-bling i granen. Ella svarar 

att man lägger presenter under hennes julgran, varpå Sussie svarar att man inte måste 

lägga presenter under granen. -Jo, tomten kommer gå i trappan upp och lägga under 
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present. Ella fortsätter att rulla lera medan hon berättar med stort engagemang och tittar 

på Sussie. Sussie frågar Ella om tomten kommer och Ella nickar tydligt och svarar glatt 

ja.  

-Jaha. Är det tomten. Aha du ska skicka brev. Vad ska du skriva i brevet då? Hela 

världen har jättemånga barn som inga leksaker har, kom hem till mig, ta alla leksaker 

som jag har i min garderob och min lekplats. Sussie pratar högt och gestikulerar. 

Barnen förstår snabbt att hon skojar. Fem barn börjar skratta högljutt. När barnen börjar 

skratta, kan Sussie inte hålla sin allvarliga min, utan avslöjar att hon skojar  genom att 

le. Hon vrider bort huvudet från Ella, men fortsätter sen allvarligt; -Ta dem till de barn 

som INTE har den. Hon gestikulerar stort när hon säger detta. Ella gör ett högt 

skrattljud. / 

-Kan man göra så?! frågar Sussie.  Ella skakar huvudet fram och tillbaka samtidigt som 

hon skrattar och svarar nej och menar att man ska skriva till tomten och berätta vad man 

vill ha. Sussie fortsätter att skoja om tomten.  -Tomte! Jag tycker att du är lite tjock, jag 

vill att du ska banta lite / Barnen skrattar högt. -Kära tomte, kan du baka kakor?, 

fortsätter Mischa. Barnen skrattar igen. Mischa och Ella tittar på Sussie som säger;  

-Kära tomte, kan du gå ner tio kilo?! Sussie himlar med ögonen och fnissar. Misha 

skojar vidare och säger -Kära tomte, kan du ge mig en julklapp? Sussie upprepar frågan 

och frågar Misha vad han vill ha. Misha svarar sen, men Ellinor berättar att hon vill ha 

fem miljoner, för att hon ska köpa ett hus. Ella skrattar. -Tomten vill ha sniglar att äta, 

säger Misha. Sussie upprepar detta. -Ja, skratt, han är jättehungrig!, svarar 

Mischa. Barnen fortsätter att skoja, skratta och prata om tomten, tills Sussie avbryter 

dem och ber Ellinor att läsa en seriebok om en tomte. 

  

  
    Ella gör lerdekorationer.  

 

Analys  
I denna litteracitetshändelse är samtalet i fokus och både barn och pedagoger är 

delaktiga och samspelar. Det är främst talat språk och kroppsspråk som är aktiva modes. 

Samtalet startar utifrån de lerdekorationer Ella gjort, vilka hos henne leder till tankar om 

granen och tomten. Det är Ella som tar initiativ till samtalet genom att söka ögonkontakt 

med pedagogen Ellinor för att sedan berätta hur många dekorationer hon gjort. Flera 

barn blir intresserade och rycks med i samtalet. Förskolläraren Sussie är den som på ett 
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skämtsamt sätt leder samtalet vidare. Kroppsspråket blir tydligt som mode, då skratt och 

gester tar över, allt medan både Sussie och barnen skojar vidare. Sussie förstärker det 

humoristiska i det hon säger, genom tydligt kroppsspråk, såsom gester, blickar och 

mimik. Flera är samtidigt aktiva i samtalet, och man kan tydligt i samtalet följa vem 

som har ordet, genom att läsa deras blickar. Mischa är från början inte delaktig, utan 

följer bara samtalet, men väljer sen själv att aktivt ge sig in i konversationen. 

Pedagogerna svarar på Mischas kommentarer och han blir på så vis delaktig i händelsen. 

Pedagogen Ellinor har inte ett lika aktivt kroppsspråk som Sussie. Ellinor ger barnen 

uppmärksamhet tydligt endast genom blickar och ögonkontakt. Men det är det 

verbalspråkliga talet som mode som bär dialogen framåt både för barnen och de vuxna. 

Sussie och barnen driver tillsammans samtalet framåt. I denna litteracitetshändelse kan 

vi tydligt se att det pågående samtalet (som sker både på svenska och engelska) 

förstärks och lyfts genom tydligt kroppsspråk med gester, blickar och skratt. Gester i 

denna händelse är: nickningar, handgester, huvudskakningar och himlande med ögonen. 

Den skapande delen av aktiviteten är nästen helt nedtonad i den del som vi lyft ur 

datamaterialet och presenterar här.  

 

Litteracitetshändelser med särskilt fokus på kroppsspråk, gester och 

blickar. 

I samtliga observationer kan vi se att kroppsspråk används till stor del både individuellt 

och i de sociala samspelen mellan förskolläraren/ateljeristan och barnen. Här följer 

några exempel på litteracitetshändelser där kroppsspråk i form av både blickar och 

gester förekommer.  

 

Det ser ut som ett plus 
(Denna händelse sker i ateljè 2, vid arbetets start, och den valda sekvensen är ca 1 min lång).  

 

Tillsammans med ateljeristan Lena har fyra barn tittat och reflekterat kring en film från 

en promenad, vilken är en del av deras temaarbete. Barnen har pratat med Lena om vad 

de fotograferat under promenaden. De har satt sig på varsin sida om det kvadratiska 

bordet i ateljén. På bordet ligger en stor kvadratisk träskiva och bredvid en påse med 

trolldeg.  

 

Thor tittar mot bordet och kompisen mittemot och utbrister: -Det ser ut som ett plus! 

Det här ser ut som ett plus! Detta upprepar han ännu en gång då kompisen frågande 

säger -Va?. Även Lena frågar vad Thor sade. Thor gör tydliga pekande rörelser med 

handen som ett plus, upprepar sina handrörelser, och säger ännu en gång att det är ett 

plus. Lena svarar: -Jaha, du tänker så, att det här ser ut som ett plus, så som ni sitter 

nu. […] Lena tar fram trolldegen och säger -Nu ska vi trolla lite med den. Hon visar 

med handen på träskivan och säger -Det är bara  en skiva just nu, eller hur? Thor svarar 

snabbt -En fyrkant!, kolla! Han visar med en pekande rörelse, flera varv runt i luften 

samtidigt som han gör ljud till. -Ja, den är kvadratisk, den har fyra hörn, upprepar 

Lena. Thor och Ludvig pekar stort och räknar de fyra hörnen. -Nu tänkte jag att den ska 
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bli som en karta. -Men det går inte!, svarar barnen. […]  Barnen formar sen saker från 

sin närmiljö av trolldegen och placerar på kartan.   

 
Thor associerar formen av bordet och plattan till ett plus. 

 

Analys 
Här associerar Thor formen av bordet och barnens placering, till ett plus. Han pekar och 

visar tydligt med handen, vad han menar samtidigt som han upprepar att det ser ut som 

ett plus. Likaså uppmärksammar han formen av träskivan och visar formen med 

upprepande pekande armrörelser. Härmed blir formerna det mode som samtalet utgår 

ifrån. Både Thor och Ludvig förstärker sitt räknande genom att peka på hörnen. Här blir 

kroppsspråket i form av gester det mode som tydligt framhäver det som Thor och 

Ludvig vill visa. Lena bekräftar Thor genom att kommentera det Thor lagt märke till. 

Denna lilla litteracitetshändelse uppstår utifrån associationer av formerna, där Thor först 

ser formen av ett plus och sen uppmärksammar formen av en kvadrat. Här blir både 

former, matematik och kroppsspråk viktiga byggstenar i händelsen. 

 

Blixten McQueen 
(Denna händelse sker i ateljè 1, vid samma tillfälle som ”Gravstenen”, efter ca 5 min arbete och den valda 

sekvensen är ca 2 min lång).  

 

Ateljeristan Ingrid befinner sig tillsammans med de fyra barnen Axel, Michael, Sara och 

Petra (4–5 år) vid ett bord i ateljén. På bordet står en vas med citronmeliss, gula och blå 

blommor. De pratar om blommornas färger och barnen får lukta på buketten. Ingrid 

berättar att citronmelissen går att äta. Det ligger ett pappersark och en palett med tre 

färger (gul, blå och vit) framför barnen. I bakgrunden spelas lugn musik på låg volym, 

stämningen i rummet är rofylld. Ingrid delar ut penslar och barnen börjar att måla. 

Ingrid frågar barnen hur de ska göra för att få färgen grön och barnen börjar att blanda 

färgerna. […]  

 

När Sara har lyckats blanda grön färg, söker hon ögonkontakt med Ingrid och säger att 

hon ska kolla på henne. Ingrid tittar på Sara, och uttrycker sig med ett -Wow, över sitt 
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färgblandande. Sara berättar att hon också ska göra en fjäril varpå Ingrid frågar henne 

hur man gör. Axel berättar att han ska göra Blixten. Ingrid sitter ner och ska börja måla 

en fjäril. Hon frågar Sara om man ska börja i mitten. Samtidigt uttrycker Axel tydligt att 

han ska göra Blixten McQueen, vilket han upprepar ännu en gång. Ingrid tittar på 

honom och bekräftar honom genom att svara att han gör ”Blixten McQueen”. Hon 

fortsätter sedan koncentrera sig på Sara och målandet av en fjäril, som de samspelar 

kring fastän på varsitt papper. Ingrid berättar att hon sedan ska måla vingarna som går 

ut, varpå Sara svarar med ett mumlande ja. Sara berättar att fjärilen ska ha ögon. Axel 

målar och berättar att han (Blixten) ”är väldigt glad för dig” och ropar -Titta, titta / jag 

gör Blixten McQueen till Ingrid och pekar på sin teckning. Ingrid är fokuserad på sitt 

och Saras målande, men tittar på Axels teckning och bekräftar att Blixten verkligen ser 

glad ut. Axel fortsätter berätta att det är en bana och påkallar uppmärksamhet. Ingrid tar 

ögonkontakt med honom och tittar tillbaka på Sara, och frågar om det ska vara något 

mer på fjärilen som hon har missat. Hon gör en rörelse upp mot huvudet och frågar om 

fjärilen behöver några spröt. Plötsligt säger Axel;  

-Titta, titta! Här är banan som den åker runt runt! Axel gör cirkulerande rörelser flera 

varv med armarna och Ingrid stannar upp och tittar först upp mot kameran innan hon 

vänder sig om till Axel. -Fort, fort, fort säger Ingrid. -Ja, racerbilar vågar göra det, 

nickar Axel och tar mer färg på penseln. -Ja de gör ju det, nickar Ingrid bekräftande.   

-För att det är vind, säger Michael och tittar på Ingrid. -Ja precis, säger 

Ingrid. Konversationen fortsätter utifrån vad barnen målar och de färger som blandas.   

 

  
    Axel har målat Blixten McQueen.     Sara har målat fjärilar mm. 

 
 

 

Analys  
I denna händelse presenterar Ingrid aktiviteten med hjälp av blombuketten, när hon 

inledningsvis frågar hur de ska få till färgen grön. Här är det verbala talet framstående 

mode, men det förstärks tydligt av andra kroppsliga modes, såsom blickar 

(ögonkontakt), pekande, nickningar och gester. Ingrid förstärker exempelvis ordet spröt 

genom att visa med händerna samtidigt som hon säger ordet. Axel använder förutom 

talat språk, också kroppsspråket som mode för att påkalla uppmärksamhet. Han 

förstärker liksom den vuxne pedagogen sitt talade språk, exempelvis när han berättar 

om ”banan där Blixten åker runt runt” genom att med inlevelse visa med cirkulerande 

armrörelser. Sara använder sig mindre av kroppsspråket men använder mycket blickar 
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som aktivt mode. Ingrid lyckas fortsätta sitt målande samspel med Sara trots att Axel 

påkallar hennes uppmärksamhet. Här är både Axel och Sara fullt fokuserade på sitt eget 

målande, och Ingrid lyckas på ett balanserat sätt bekräfta båda barnen parallellt. Här 

använder Ingrid blickar som ett tydligt mode för att visa vem som har ordet. Ingrid 

följer men leder även samtalet genom olika modes, hon bekräftar barnen genom att 

lyssna in, kommentera och visa med kroppsspråk, främst blickar.   

 

När barnen börjar måla och experimentera med färgerna, startar ett berättande, genom 

att Axel målar Blixten McQueen och t.ex. berättar hur bilen kör i en bana och att den 

kör fort. Michael inflickar verbalt och säger att Blixten kör fort på grund av 

vinden. Denna litteracitetshändelse uppstår utifrån målandet, vilket leder till Axels 

berättande, samt samspelet som sker mellan Sara och Ingrid. 

 

Do you want to draw?   
(Denna händelse sker i ateljè 3, efter ca 12 min arbete och den valda sekvensen är ca 1,30 min lång).  

 

Förskolläraren Sussie och fem barn befinner sig i köket, där de har ateljéverksamhet och 

just nu arbetar med lera. Barnen arbetar självständigt och Sussie ska börja göra ordning 

mellanmålet. Hon samtalar med barnen om vad hon ska göra för mellanmål. Amandus, 

gruppens yngsta barn har inte tagit mycket uppmärksamhet, suttit nöjd och tyst i sin 

barnstol, där han just nu leker med pennan i leran.    

 

Sussie frågar Amandus på hans modersmål om han är hungrig, men han reagerar inte. 

Ett annat barn berättar vad hon vill ha till mellanmål. 

Plötsligt hörs ett gnisslande och högt ljud utanför och Amandus reagerar och börjar göra 

tal-liknande ljud, -adidji djidji, ljudet utanför fortsätter och Amandus lyssnar och pekar 

ut mot fönstret, där ljudet kommer från, samtidigt som han tittar mot Sussie. Sussie 

frågar -What is it sweetheart?  Ett av barnen svarar att det är “the doorbell”, men får till 

svar av Sussie att det är ”the tractor”. Sussie frågar vad de andra barnen vill ha till 

mellanmål. Amandus tar upp sina händer i luften och börjar göra rörelser med fingrarna, 

gör pratljud och sjunger något samtidigt som han tittar ut. Amandus fortsätter med detta 

tills Sussie frågar:   

-Amandus, what do you want to eat?   

Amandus tittar på Sussie och gör svar med ljud som låter som att han upprepar frågan.    

-Amandus, do you wanna have bread?, frågar Sussie igen.   

-Bread, svarar Amandus och pekar på bordet.   

-Would you like bread?, frågar hon ännu en gång.   

-Ovia, svar Amandus och pekar på munnen.   

-Amandus, do you want bread?, frågar Sussie på nytt.   

-Bread, svarar han samtidigt som han tittar ut mot ljudet och pekar mot fönstret. […]  

Amandus sitter efter mellanmålet kvar i sin barnstol, dricker ur sin mugg och tittar 

runtomkring, medan de andra barnen fortsätter att arbeta med lera. Han gör fräsande 

ljud med munnen varpå Sussi frågar på engelska vad han gör. Sussie står bakom hans 

stol, håller om honom och frågar upprepande gånger, -Do you want to draw? Han svarar 
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varken genom att säga något eller visa med kroppsspråk. Sussie frågar ännu en gång 

innan hon går därifrån. När Sussie har vänt ryggen till, skakar Amandus bestämt på 

huvudet upprepande gånger, samtidigt som han blundar.   

 

Analys   
I denna händelse är kroppsspråket hos Amandus ett tydligt mode. Det är det mode som 

han främst uttrycker sig med och gör sig förstådd genom. Traktorljudet utanför är något 

som fångar hans uppmärksamhet och som får honom att försöka kommunicera med 

Sussie. Han svarar dock inte när Sussie tilltalar honom. Traktorljudet är det som väcker 

Amandus intresse till att aktivt använda kroppsliga modes i form av minspel, ljud, 

blickar, pekande, armrörelser och huvudskakningar. Sussie tar inte möjligheten till att 

spinna vidare på det som intresserar Amandus, då hon är upptagen av att ordna 

mellanmålet. När Sussie upprepande frågar vad han vill ha till mellanmål härmar han 

henne och säger ordet ”bread”, och förtydligar genom att peka på munnen. Han pekar 

också mot ljudet utanför, för att visa vad han just då är intresserad av. Han visar senare 

genom huvudskakningar att han förstått vad Sussie frågat (Do you want to draw?), även 

om han först inte svarar. Genom att samtidigt blunda när han skakar på huvudet, 

förstärker han sitt bestämda budskap.  

Här uppstår en litteracitetshändelse utifrån det ljud som fångar Amandus 

uppmärksamhet. Detta får honom att vilja kommunicera och han gör sig förstådd genom 

kroppsspråk och tal-liknande ljud. Amandus visade dock tydligt att han inte vill svara 

på Sussies frågor. I denna litteracitetshändelse är kroppsspråket hos Amandus 

dominerande, och kan visa exempel på tidig litteracitet, som här då Amandus samspelar 

med förskolläraren genom kroppsspråk och endast få enstaka ord. I detta exempel svarar 

Sussie på Amandus försök till kommunikation genom att endast upprepa frågan ”do you 

want bread”. Här uttrycker hon inte sig med kroppsspråk som mode, utan det är det 

verbala språket hon använder till Amandus. 
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Litteracitetshändelser med särskilt fokus på skrift  

I dessa observationer kan vi se exempel på skrift som mode. Här följer några exempel 

på litteracitetshändelser där skrift förekommer. I dessa händelser förekommer också 

andra modes.  

 

The book with no words 
(Denna händelse sker i ateljé 3, vid samma tillfälle som föregående exempel, efter ca 10 min arbete och 

den valda sekvensen är ca 5 min lång).  

 

Förskolläraren Sussie och fem barn (4-5år) befinner sig i köket, som denna dag av 

praktiska skäl används som ateljé. Sussie ska läsa boken ”Boken utan bilder”, och 

barnens uppgift är att gestalta berättelsen med keramik-lera. Varje barn får välja vilket 

material de vill använda. Sussie skär leran i skivor och två av barnen tittar vad hon gör. 

Sussie har vikt ihop en lerbit och Cleo, ett av barnen tittar uppmärksamt på henne, på 

den lilla lerbiten, ler och utbrister;   

-Ahhh! Vilken bebis, det ser ut som en bok.   

-Yeah, it look´s like a book, that´s true”, svarar Sussie.   

Cleo tittar mot Sussie och frågar på engelska vad hon ska göra med lerbiten, Sussie 

svarar på engelska att Cleo kan få biten. Cleo tar emot lerbiten och ler. Cleo håller upp 

biten och säger på engelska att hon har gjort en bok, samtidigt som hon tittar leende på 

Sussie. Sussie bekräftar detta och säger sedan;  

-The book which feels so cold, the book which doesn´t… What?   

-Have any words! säger Cleo.  

-The book with no words!, säger Sussie, skrattar och böjer sig framåt i skrattet. Cleo ler 

tillbaka mot Sussie. Sussie tittar på Anna som sitter bredvid Cleo och frågar om hon vill 

titta i Cleos bok varpå Anna nickar till svar. Cleo håller boken i handen och visar den 

för Anna genom att ställa den framför henne samtidigt som hon säger:   

-The book with no pictures!   

Sedan tar Cleo tillbaka boken och har den delvis liggande på bordet och i sina händer. 

Hon öppnar ”boken” och börjar göra skriftliknade rörelser i den, med hjälp av sina 

fingrar. Hon bokstaverar de första bokstäverna i sitt namn, tittar upp och säger:  

-Jag har skrivit en bit av mitt namn. […]  

Cleo arbetar fokuserat vidare med sin lera.   

Sussie gör en grimas, läser och säger till barnen med dramatisk röst, att hon vill läsa en 

bok med bilder. Sussie tar fram en annan bok med bilder och lägger den boken framför 

Cleo som säger:  

-Jag kan inte läsa den, det finns inga ord / bara bilder. Cleo rör vid boken som Sussie 

har lagt ner.  

-Går det inte att läsa bilderna då?, frågar Sussie och gör en rörelse med armarna.  

-Nää, säger Cleo och tittar i boken / Jo, om det finns ord på bilderna // Aaaa den har 

lite ord, noterar hon.  

Samtidigt har Sussie läst klart boken och slår ihop den och säger slut.  
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   Cleo skriver i lerboken. 

 

Analys 
Cleo associerar lerbitens form till en bok. Med utgångspunkt i associationen av lerboken 

inleder Cleo ett samtal med Sussie. Sussie leder samtalet vidare genom att ställa 

uppmuntrande frågor som får Cleo att reflektera kring bokens innehåll, att den varken 

har ord eller bilder. Här är det verbalt språk som är aktivt mode. Troligen har de läst 

boken (Boken utan bilder) tidigare, vilket Cleo kan ha minnen ifrån. Sussie bjuder in 

Anna i samtalet genom att fråga om Anna vill titta i Cleos bok. Anna svarar genom att 

nicka. När Cleo visar boken för Anna konstaterar Cleo att det inte heller finns några 

bilder i boken. När Cleo öppnar “lerboken” och gör skriftliknade rörelser i den, blir 

skriften det mode som förutom det verbala talet framhäver litteracitetshändelsen. Cleo 

kopplar “lerboken” till skrift, varpå hon skriver sitt namn i boken. Här blir 

bokstaverandet och skriften, det mode som Cleo använder. När Sussie visar en “fysisk 

bok” för Cleo, kan det vara en strategi för Sussie att utmana Cleo till att fördjupa 

tankarna kring skift och ord. Även i den boken, är det just skrift och ord som intresserar 

Cleo. Bokens skrift är därmed det mode som hela samtalet utgår från och Cleos intresse 

för skrift leder samtalet vidare. Cleo och Sussie samspelar genom tal, skratt och 

leenden. De leker också med ordens innebörd, vilket blir till en dialog.  

I denna händelse är det övervägande verbalt språk som är aktivt mode, men vi kan 

tydligt se att litteracitetshändelsen uppstår utifrån associationen kring boken och skrift. 

Skrift kan därmed ses som ett aktivt mode.  

 

Namn-samarbetsövning 
(Denna händelse sker inledningsvis i ateljè 1 och den valda sekvensen är ca 6 min lång).  

 

I ateljén har fem barn (4–5 år) samlats kring bordet för en sammarbetsövning 

tillsammans med ateljeristan Ingrid. I bakgrunden spelas lugn musik. Bordet är helt klätt 

i papper och oljepastellkritor ligger framdukade. Barnen får i uppgift att skriva sitt 

namn. De ska sedan dra streck mellan bokstäverna och måla de fält som har uppstått 

med primärfärgerna (röd, gul och blå) samt vitt. Ateljeristan Ingrid börjar med att skriva 
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sitt namn med versaler för att instruera Sara, Stella, Petra, Axel och Mikael hur de kan 

göra. Barnen börjar själva att skriva.   

-Så där!, säger Sara och tittar på pappret / Bo bo bo bo bo, säger hon samtidigt som hon 

tittar upp på Ingrid.    

Ingrid bekräftar Sara. Hon fortsätter visa barnen hur de ska göra genom att skriva klart 

sitt namn. Sara fortsätter att säga bo bo bo medan hon skriver. Hon söker däremellan 

ögonkontakt med Ingrid och lägger märke till att Ingrid har många bokstäver i sitt 

namn.   

-Ja, jag har jättemånga bokstäver, svarar Ingrid.  

När Ingrid har skrivit klart tittar alla barnen upp, men fortsätter sedan att skriva sina 

egna namn. Barnen arbetar på och blickar utbyts också mellan barnen. Barnen påkallar 

Ingrids uppmärksamhet genom blickar och verbalt språk. Plötsligt säger Stella;  

-Jag brukar ha ett till namn, men jag vet inte hur den ser ut?   

-Jag undrar om det är den där bokstaven som är ett E som du saknar, svarar Ingrid.   

-En E, svarar Stella.  

Flera av barnen pekar på sina bokstäver, samtidigt som de gör ljud eller pratar. Sara 

tittar på Ingrid och försöker få ögonkontakt och upprepar två gånger att hon vill rita 

mamma och pappa. Ingrid gör ett tydligt stopp-tecken med handen till Sara och 

fortsätter att hjälpa Stella att göra bokstaven E. Barnen arbetar på och är tysta tills Ingrid 

berättar att det är dags att sätta ihop alla bokstäver. Barnen ser fundersamma ut. Petra 

tittar undrande på Ingrid en längre stund och frågar hur Ingrid menar.     

Ingrid visar genom att dra streck från sina bokstäver till barnens. Alla barn studerar 

henne varpå hon möter deras blickar. Barnen drar streck och söker ögonkontakt med 

varandra och ”hmmar” med varandra. Ingrid betonar glatt att de ska fortsätta, och pekar 

som bekräftelse till barnen. Hon gestikulerar med armarna när hon ber barnen att flytta 

sig under samarbetsövningen. Man kan höra mummel från barnen som funderar och 

fortsätter dra streck mellan bokstäverna. Ingrid följer hela tiden barnens koncentrerade 

arbete och bekräftar barnens blickar med ögonkontakt och med verbalt beröm och 

mmm-ande. Hon backar också tillbaka och ler bekräftande till barnen. Barnen pekar och 

tittar på vad kompisarna gör under arbetet med att dra streck mellan bokstäverna.   

Sara säger att alla vill komma till hennes bokstäver, förutom en och Sara visar med 

handen på sina bokstäver och tittar på Ingrid. Ingrid tar sin oljepastellkrita och drar ett 

streck mellan en av Sara bokstäver och till en av sina egna bokstäver. Stella drar ett 

streck till en av Ingrids bokstäver. Plötsligt säger Ingrid:  

- Jag tror att mitt I vill sitta fast med ditt X, säger Ingrid till Axel medan hon ler och 

skrattar. När ateljeristan drar strecket till bokstaven X följer samtliga barn henne med 

blicken.   

-VAA?, säger Axel med undertryck och efterföljande skratt.   

- JAAA!, uttrycker Ingrid.  
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   Samarbets-övning. Barnen skriver sina namn och drar streck mellan varandras 
   bokstäver. På den sista bilden har de färglagt fälten. 

 

Analys 
Ingrid inleder denna samarbetsövning genom att ge barnen uppgiften att skriva sitt 

namn. Skriften är det mode som litteracitetshändelsen utgår ifrån. Skrivandet av 

bokstäverna och namnen leder samtalet vidare. När Sara skriver sitt namn gör hon ljud 

(bo bo bo), vilket är det mode som förstärker vad hon gör. Troligtvis kan detta vara ett 

försök till att ljuda sitt namn, men Sara har här inte ännu förstått innebörden av 

bokstävernas ljud. Sara använder sig också av kroppsspråk när hon påtalar att alla 

bokstäver fått streck utom en. Barnen använder också blickar som mode i samspelet 

med Ingrid, exempelvis när de följer Ingrid, då hon drar streck mellan bokstäverna. 

Ingrid använder sig av flera olika modes så som gester, leenden, ögonkontakt och 

kroppsspråk när hon följer eller uppmuntrar barnen. Det verbala språket är det som blir 

mest synligt i denna händelse, men skriften (och bokstäverna) blir det mode som både 

startar och leder litteracitetshändelsen vidare. Här ser vi det som sker (skriften) på 

pappret som framstående, även om det vid första anblicken inte är lika tydligt. Skriften 

är det huvudsakliga modet, och det verbala språket förstärker det och hjälper det framåt. 

Barnen använder skriften som det mode Ingrid har initierat, när Sara observerar att 

Ingrid har många bokstäver i sitt namn och Stella upptäcker att hon saknar en bokstav 

(“ett namn”) i sitt namn. I denna händelse kan vi koppla samman aspekter av litteracitet, 

genom formandet av bokstäver, försök till ljudande och hummanden, vilket kan ses som 

exempel på barns tidiga litteracitetsutveckling. Vi kan också se hur den skapande 

aktiviteten främjar detta. Denna litteracitetshändelse sker utifrån den utmanande 

samarbetsövning som Ingrid initierar, i samspel och vägledning tillsammans med 

barnen.  
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Namnlappar 
(Denna händelse sker i ateljè 2 och sker inledningsvis vid andra tillfället, den valda sekvensen är ca 20 

sek lång).  

 

Thor, Elise, Minna och Ludvig är tillbaka i ateljén tillsammans med ateljeristan Lena. 

De ska nu måla den stora kartan de gjort av trolldeg, förra gången de var i ateljén. De 

ska just sätta sig vid samma platser som gången innan, runt bordet. Vid varje plats 

ligger det lappar med barnens namn. Thor tittar på lappen och uppmärksammar att det 

står hans namn där. Ludvig som fortfarande står upp, tittar på lappen och säger att det 

står hans namn på lappen. Elise lyfter upp sin lapp och säger:  

-Här står det Elise! Hon visar lappen för sina kompisar runt bordet.   

Thor tar upp sin lapp och säger att det står Thor där, samtidigt som han skrattar. Minna 

tittar vad de gör, och säger även hon att namnet står på hennes lapp.  

  

Analys 
I denna litteracitetshändelse är det Thor som uppmärksammar namnlapparna och på så 

vis leder in de andra barnen på samma spår. Samtliga barn känner igen sitt skrivna 

namn. Lapparna med barnens namn blir därmed det mode, vilket startar samtalet. 

Litteracitetshändelsen sker genom att barnen känner igen sina namn och utifrån det 

sociala samspel det skapar. 

 

Litteracitetshändelser med särskilt fokus på sång   

I dessa observationer kan vi se exempel på sång som mode. Här följer några exempel på 

litteracitetshändelser där sång förekommer. I dessa händelser förekommer också andra 

modes.   

 

The wheels on the bus 
(Denna händelse sker i ateljè 3 vid samma tillfälle som ”Do you want to draw” och ”The book with no 

words”, efter ca 5 min arbete och den valda sekvensen är ca 2, 30 min lång).  

 

Förskolläraren Sussie har läst färdigt boken ”Boken utan bilder” och ska börja 

förberedelserna till dagens mellanmål. Det är fyra barn som sitter runt det stora 

rektangulära bordet i köket, varav ett av dem, Amandus, gruppens yngsta barn, 

sitter i barnstolen med en penna i handen. De andra tre barnen, Cilla, Cleo och Anna har 

en varsin bit keramik-lera framför sig.  

  

Sussie har bett barnen att göra några av figurerna som finns i boken ”Boken utan 

bilder”, av leran. Cilla ska göra en robotapa, Cleo en blåbärspizza och Anna blir 

tillfrågad om hon vill göra flodhästen Umpa-rumpa, men skrattar, skakar på huvudet 

och säger nej till förslaget. De börjar forma degen och samtalar om att Umpa-rumpa är 

Sussies kompis, men att hon bara finns på låtsas. Detta upprepar barnen efter varandra. 

Cleo trycker till sin lerbit med hjälp av en kopp. Cleo berättar (på engelska) att hon ska 

göra pizzan först och att hon sedan ska göra alla blåbären. Anna och Cilla tittar på Cleo 

när hon tar upp degen i handen och fortsätter sen att forma sin lera. Sussie frågar 

Amandus (på engelska), om han vill ha bröd. Amandus svarar med ljud -mjiiia. De tre 
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andra barnen fortsätter att forma leran och Cleo börjar nynna på sången ”The wheels on 

the bus”, medan hon gör blåbär av lera. Plötsligt slutar hon nynna, det ser ut som att 

hon funderar. Sussie fyller i Cleos sång genom att sjunga open.  -Open and shut, open 

and shut, fortsätter Cleo sjunga / the wheels on the bus / wait / What was I saying, open 

and shut, fortsätter hon och gör en grimas.   

Cleo börjar sjunga på sången igen och Cilla sjunger med. Cilla skrattar när Cleo 

sjunger. Samtidigt tittar Amandus, gruppens yngsta barn, på flickorna som sjunger och 

börjar göra rörelser med munnen. När flickorna har slutat sjunga, ler Amandus, viftar på 

benen och hoppar i stolen. Sussie börjar sjunga om ett av barnen med samma melodi 

och det gör även Cleo fast om Sussie. Cilla och Anna skrattar och Amandus ögon lyser, 

han sparkar med benen och gungar i stolen. […] Sussie pratar med barnen och plötsligt 

visar Cilla upp sitt skapande. Sussie frågar Cilla om det är Robotapan, Cilla nickar till 

svar. Samtidigt säger Anna att hon har gjort en “snögubbs-apa” och tittar på Sussie. 

Sussie har tagit upp Cillas robotapa i handen och ger henne beröm och säger att hon 

tycker om Robotapan.    

  

Analys 
Denna litteracitetshändelse startar utifrån bokens berättelse och Sussies uppmaning att 

barnen ska gestalta bokens figurer i lera. Sussie och de tre barnen som samtalar om 

bokens figurer, använder olika modes så som skratt, huvudskakningar och handrörelser 

när de formar degen. Sången är det mode som blir aktivt då Cleo spontant börjar sjunga 

“The wheels on the bus”. Sången väcker intresse, bjuder in och leder händelsen vidare, 

varpå Amandus och Cilla interagerar med i sången, och ett samspel sker på olika sätt. 

Cilla deltar genom att sjunga med och Amandus samspelar genom kroppsrörelser, 

sparkar med benen och gör munrörelser. Amandus känner troligen igen sången sedan 

tidigare och visar därför sin förtjusning på detta vis. Trots att Amandus inte har ett 

utvecklat verbalspråk, kan han här tydligt kommunicera genom andra modes, med 

sången som utgångspunkt. Sussie följer också de strategier i användandet av sången 

som ett mode, som Cleo har initierat, och utvecklar det till en egen påhittad sång. Cleo 

följer då Sussies strategi och gör likadant. På detta vis blir sången ett mode som här 

inbegriper alla. I denna händelse kan vi också se andra modes, såsom ljud och 

kroppsspråk, exempelvis när Amandus svarar med ljud då Sussie frågar om han vill ha 

bröd till mellanmål och när han med olika kroppsspråk visar sin entusiasm över sången. 

Denna litteracitetshändelse uppstår genom Cleos sång och Amandus igenkännande av 

sången, vilket blir ett samspel utan verbalt tal. Alla kan här tillsammans delta oavsett 

förutsättningar. Trots att barnen talar olika språk kan de mötas genom sången som 

mode.   

 

Måla, måla, måla  
(Denna händelse sker i ateljé 2 vid samma tillfälle som ”Namnlappar”. Den valda sekvensen startar efter 

ca 18 min arbete och är ca 3 min lång).  

 

Thor, Elise, Minna och Ludvig har arbetat en lång stund i ateljén tillsammans med 

ateljeristan Lena. De målar fortfarande den stora karta de gjort av trolldeg. Lena hjälper 

barnen som just valt de färger de vill ha. På bordet ligger namnlappar som Lena lagt ut 
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för att visa vilken sida av trolldegskartan barnen mestadels arbetat med vid förra 

tillfället. Ludvig och Thor har målat på sina lappar. Elise ser vad pojkarna har gjort och 

hon vill göra likadant. Hon tar sin lapp och säger att hon ska måla den. Medan hon 

målar, börjar hon sjunga för sig själv: -Måla, måla, måla, måla, måla, måla, måla och 

måla och målar sin lapp svart. Thor berättar att han ska måla Sverige för att han bor i 

Sverige, Minna väntar på att få färg av Lena. Det är färg på golvet som Lena måste 

torka upp. Ludvig säger att Elise är klar med att måla sin lapp, och påpekar att Elises 

bokstäver inte syns mer. Lena är klar och frågar Minna vad hon vill ha för färg. Minna 

pekar på den svarta färg-flaskan, när Ludvig börjar sjunga:  - Pepparkakor som är 

svarta, pepparkakor som är svarta och fortsätter samtidigt måla på sin sida av kartan. 

Lena och Ludvig börjar prata om pepparkakor, medan aktiviteten fortsätter. […] Elise 

målar sina figurer och sjunger mam, mam, mam, mam, mam. Målande och samtal 

fortsätter.  

 

  
Elise och Ludvig målar trolldegs-kartan  

medan de sjunger.   

Thor har också målat på sin namnlapp                         

till vänster. 

 

Analys  
Denna litteracitetshändelse tar sin utgångspunkt i Ludvigs och Thors målande av 

namnlappar. Elise är den som tar initiativ till att sjunga, varpå sången blir ett aktivt 

mode som sedan även Ludvig använder. Hon sjunger att hon målar medan namnlappen 

blir svart. När Minna pekar på den svarta färgen som hon vill ha, använder Ludvig även 

här sången som mode, när han sjunger att pepparkakorna är svarta. Ludvig kopplar 

troligen sina tidigare erfarenheter av brända pepparkakor till färgen, i sången. Liksom i 

föregående analys bjuder sången in och leder händelsen vidare bl.a. genom det samtal 

som sker mellan Lena och Ludvig om pepparkakorna. Elise fortsätter att använda sång 

som mode när hon målar sina figurer på kartan. Denna händelse uppstår genom 

beskrivande sång utifrån vad Elise gör och hur Ludvig sjunger när han reflekterar över 

den svarta färgen. Här skapar kreativitet, sång, glädje och samspel tillsammans denna 

lustfyllda stund i ateljén. Skapande, sång och samspel bildar här tillsammans denna 

litteracitetshändelse. 
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Litteracitetshändelser med särskilt fokus på bild   

Här följer några exempel på litteracitetshändelser som utgår från bilden som mode. I 

dessa händelser förekommer också andra modes.  

 

Selmas plexi-målning 
(Denna händelse sker i ateljè 3, efter ca 40 min arbete och den valda sekvensen är ca 3 min lång).  
 

Medan de andra barnen arbetat med lera, har Selma målat en lång stund med kritor på 

en stor plexiglas-skiva som sitter fast i trappräcket längre bort i rummet. Hon avslutar 

målningen, lägger kritan på plats i asken, ställer sig upp och nynnar lite grann. 

Förskolläraren Sussie kommer för att se hur det går för Selma. Selma berättar att hon 

har målat en gubbe. Hon berättar också att hon har läst en bok varpå Sussie frågar om 

hon har läst den på sitt modersmål. Sussie tittar på målningen och påpekar att hon har 

gjort många gula blommor och frågar vidare vilka färger Selma har blandat. Selma 

berättar i tur och ordning vilka färger som har använts. Sussie frågar vilken färg den 

sista kritan har, men Selma svarar inte varpå Sussie säger att den är brun. Selma frågar 

Sussie, om hon ska berätta vilka färger hennes fjärilar har och Sussie svarar ja. Selma 

berättar om alla färgerna och Sussie berättar i sin tur hur många av varje färg Selma har. 

Selma säger att hon också har använt lila. -Åh en lila. / Har du målat med alla färgerna 

här?, frågar Sussie och pekar på en svart fläck på målningen. Selma svarar ja och målar 

samtidigt en ring.  -Vilken färg blev det? Sussie pekar på den svarta fläcken och knackar 

lite på plexiglaset. -Svart!, utropar Selma, hon håller i en av kritorna och tittar på 

Sussie. -Ja när du blandar alla färger blev det svart, svarar Sussie och nickar 

medstämmande. Selma berättar sedan vidare att hon ritat en stor bassäng med vatten i. 

Hon använder den blå kritan och kommenterar -Om man blandar med gult, då blir det 

grönt.  

 
   Selmas Plexi-målning 
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Analys  
Det är förskolläraren Sussie som tar initiativ till att starta ett samtal med Selma om 

hennes plexi-målning. Det är målningen (bilden) som blir det mode som samtalet utgår 

från. Selmas målning har uppkommit utifrån hennes minnen från en bok. Sussie ställer 

frågor till Selma om målningen, t.ex. vilka färger blommorna har. Sussie fortsätter att 

driva samtalet framåt genom verbalt tal, genom att fråga vilka färger hon har använt i 

sina fjärilar, vilket Selma svarar på. Samtalet leder vidare till en svart fläck som finns på 

målningen, genom att Sussie frågar vilka färger som använts och vad de tillsammans 

blev för färg. Sussies frågor får Selma att reflektera kring sina erfarenheter och 

kunskaper om färger. Detta framkommer även i slutet av händelsen när Selma själv 

berättar att när man blandar gult och blått så blir det grönt. I samspelet mellan Selma 

och Sussie används förutom verbalt språk, också kroppsspråk som mode i form av 

blickar och nickningar. Denna litteracitetshändelse uppstår utifrån den bild som Selma 

har målat och en dialog mellan förskolläraren och barnet sker. Bilden och Sussies frågor 

leder till ett berättande om målningen och reflektion kring färgerna.  

  

Bolibompadraken  
(Denna händelse sker i ateljè 2, efter ca 50 min arbete och den valda sekvensen är ca 3 min lång).  

 

Barnen har avslutat sin skapande aktivitet i ateljén, där de målat sin trolldegskarta. De 

samtalar och ritar teckningar med färgpennor. Ludvig har ritat flera teckningar som han 

har samlat ihop i en hög. Han går fram till förskolläraren Lena som håller på att städa 

undan. Ludvig frågar om Lena vill se hans teckningar. Lena tittar på teckningarna och 

frågar om Ludvig vill berätta vad han har ritat. -Det är en drake och mat, säger Ludvig 

och visar upp teckningen. Sedan lägger han ner den och tar upp nästa teckning. Han 

berättar att det är drakens hem och lite gyttja, innan han snabbt lägger ner den, tar upp 

den tredje teckningen och säger och sovrummet. -Du, det låter som en hel saga tror jag, 

en berättelse / om drakens mat och hem, säger Lena. Ludvig tittar på Lena och samlar 

ihop teckningarna, viftar med dem, ler och går sedan dansande därifrån och utbrister 

Bolibompadraken! […]  

 

Elise sitter och ritar med färgpennor i glada färger. Hon jobbar koncentrerat samtidigt 

som hon småpratar för sig själv, säger -Jag ska måla Bolibompadraken och fortsätter 

vidare att berätta vad hon målar. Plötsligt ropar hon högt; -Jag målar Bolibompa! Jag 

målar Bolibompa! Jag målar Bolibompa! Elise tittar upp och gör rörelser med 

händerna. Hon upprepar samma mening igen, tittar mot Lena och slår med pennan på 

teckningen. Lena är dock upptagen med två av barnen längre bort i rummet. När Elise 

inte får någon respons fortsätter hon rita. -Bolibompadraken ser inte ut så där, han är 

grön och gul!, påpekar Ludvig. Efter en stund säger Elise att hon är färdig med 

teckningen och plockar tillbaka pennorna, men fortsätter sen igen att rita på baksidan 

samtidigt som hon pratar med Minna som sitter mittemot. Elise fortsätter att berätta för 

sig själv vad hon ritar.  
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Analys   
Ludvig tar initiativet att gå fram med sina teckningar till Lena och frågar om hon vill se 

dem. Det är teckningarna som är utgångspunkten för samtalet mellan Ludvig och Lena 

och därmed det mode som också för samtalet vidare. Ludvig berättar och lägger ner 

teckningarna vartefter. Lena bekräftar honom genom att säga att det låter som en 

berättelse. Elise som också sitter och ritar använder sig av både verbal- och kroppsspråk 

för att försöka uppmärksamma Lena om vad hon har ritat, men utan att lyckas. Utifrån 

Ludvigs teckningar uppstår ett berättande. På samma sätt uppstår ett berättande när 

Elise, vill visa sin teckning. Då hon inte får uppmärksamhet av Lena, fortsätter hon att 

rita och berättar för sig själv. Här blir bilden ett framträdande mode, där teckningarna 

leder till en berättelse, vilket tillsammans skapar denna litteracitetshändelse. Detta kan 

ses som exempel på yngre barns litteracitetsutveckling.  
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Diskussion med koppling till resultat, analys och studiens 

frågor 
 

Här kommer vi att diskutera vårt resultat med utgångspunkt i de analyser av 

litteracitetshändelser som genomförts. Vi kommer att beskriva analyserna i relation till 

tidigare forskning och till några aspekter av Vygotskijs kulturhistoriska teorier, också 

benämnda, sociokulturella teorier (Selander, 2017).  

 

Ett dominerande mode  

Det verbala språket är dominerande både i de litteracitetshändelser som presenterats och 

i hela vårt empiriska material. Majoriteten av barnen som deltog i observationerna hade 

ett väl utvecklat verbalt språk. Dessutom tycks de flesta pedagogerna också ha ett starkt 

fokus på verbalspråk. Vi kan emellertid se att det verbala språket ofta förstärks med 

hjälp av andra modes, särskilt av kroppsspråk, vilket synliggörs i alla 

litteracitetshändelser (utom i händelsen “Namnlappar”, p.g.a. att vi kortat ner den 

väsentligt). Jewitt och Kress (2003) poängterar att många olika modes används för att 

kommunicera och göra sig förstådd, även om man har ett väl utvecklat 

verbalspråk. Detta syns genomgående i vårt material, samtidigt som verbalspråket 

dominerar, stöds det av andra modes. Alltså kan vi inledningsvis ge ett svar på vilket 

som är den dominerande multimodala resursen (modes) i den här studien. Ett svar som 

berör studiens andra fråga: Vilka multimodala resurser använder sig barn respektive 

förskollärare av?  I händelsen ”Vampyrblod” sker exempelvis ett verbalt samtal och 

förskolläraren bekräftar här barnet i huvudsak verbalt men använder också ljud och 

gester, vilket Jewitt och Kress (2003) menar ger en större effekt i sociala samspel, vilket 

vi tydligt ser i händelsen.  

  

Mindre dominerande modes  

I våra observationer kan vi även se att kroppsspråk är ett dominerande mode, vilket 

används både individuellt och i de sociala samspelen (jfr Jewitt & Kress, 2003) mellan 

ateljeristan/förskolläraren och barnen. Kroppsspråk är ett tydligt mode som varit lätt att 

identifiera. Gester som skapas och används i sociala sammanhang ger händelserna en 

djupare betydelse, enligt Selander och Kress (2010) i deras beskrivning av 

multimodalitet. Främst kan vi i vårt empiriska material se att både barn och pedagoger 

använder kroppsspråket för att förtydliga det de verbalt uttrycker. Mest dominerande 

gester är blickar och pekande, men även nickningar och leenden förstärker 

kommunikation och samspel. Vissa modes framhäver därmed det som sägs, tex. 

pekande i händelsen “Det ser ut som ett plus”. Här tydliggör pekandet vad barnet 

menar.  

 

I händelsen “The wheels on the bus”, blir förutom sång, kroppsspråket, väldigt tydligt 

då Amandus, studiens yngsta barn, här samspelar med hela kroppen för att visa sin 

entusiasm över sången. Hos Amandus är kroppsspråket det mode som framträder 
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tydligast. Detta kan vi även se i exemplet “Do you want to draw” där Amandus 

samspelar med förskolläraren genom kroppsspråk och endast få enstaka ord. Här 

använder han, liksom Selander och Kress (2010), beskriver i sin forskning, sina 

multimodala resurser för att kommunicera, vilket får en meningsfull betydelse i det 

sociala sammanhanget. För Amandus är dessutom kroppsspråket (gester och ljud) de 

enda möjliga sätten att kommunicera med de andra eftersom han ännu inte tillägnat sig 

ett verbalt språk. Här blir alltså multimodala resurser (modes) kopplade till ålder, vilket 

ytterligare blir en viktig del av svaret på studiens andra fråga. Genom olika kroppsliga 

modes, förutom verbalspråket, utvecklar Amandus sitt språk och sin förmåga att 

uttrycka sig. Detta kan visa exempel på tidig litteracitet. Gjems (2018) påtalar att barns 

tidiga litteracitet byggs tidigt genom att delta i verbalt samspel, här i samspel med 

förskolläraren Sussie.  

 

Redan vid födseln påbörjas barns litteracitet, då de försöker kommunicera med sin 

omvärld. Interaktionen med varandra genom språk och kroppsspråk är början till ett 

livslångt lärande (Stern, 2003). Johnson (2007) menar att barn är aktiva deltagare och 

att de lär sig uttrycka sig långt innan de lärt sig ett verbalt språk, vilket är tydligt i de 

litteracitetshändelser där Amandus deltar. Sussie är den som använder kroppsspråket 

mest och tydligast av de olika pedagogerna i vår studie. Samtidigt kan man se, i de 

litteracitetshändelser som presenteras i resultatet att hon också är den som ofta använder 

sitt verbala språk. Hon har själv annat modersmål än svenska och förstärker till synes 

sin kommunikation till den flerspråkiga barngruppen, genom att kodväxla och använda 

gester för att tydliggöra det hon säger. Här kan vi jämföra med hur Ingrid och Lena 

(båda med svenska som modersmål) använder sitt kroppsspråk. Ingrid använder gester, 

mer till att bekräfta barnen, visa att de blir sedda och uppmuntra dem. Hon använder 

alltså kroppsspråket på ett annat sätt och i en mindre omfattning än Sussie.  

 

I barngruppen vi observerat hos Lena har barnen ett mer utvecklat verbalspråk och 

kroppsspråket blir här inte alls lika tydligt, varken hos barnen eller hos pedagogen. Lena 

bekräftar barnen samtidigt som hon ställer frågor. På så vis uppmuntrar Lena barnen till 

att reflektera och använda fantasin i skapandet, vilket enligt Johnson (2007) bidrar till 

att barnen tillgodogör sig kunskap och förståelse. Hos barnen kan vi se att 

kroppsspråket används mycket när de vill påkalla uppmärksamhet från 

pedagogerna. Kroppsspråk kommer alltså till uttryck på många olika sätt. Stern (2003, 

refererad i Björklund, 2008) menar att interaktionen genom språk, gester och mimik kan 

vara början till ett livslångt lärande. 

  

Tidig litteracitet inkluderar enligt Gjems (2018) även barns erfarenheter av symbolspråk 

och skriftspråk. Skrift är ett mode som både startar och leder händelserna vidare, vilket 

vi kan se exempel på i händelsen ”Namn-samarbetsövningen”. I händelsen “The book 

with no words” får skrift en annan innebörd. Här reflekterar Cleo utifrån tidigare 

minnen och erfarenheter av böcker när hon ser att lerboken saknar text och bilder. Hon 

uttrycker sig och gör boken levande genom att tillföra skrift i den. Häikiö (2007) menar 

att ögat, hjärnan och handens olika rörelser synkroniseras och samarbetar, vilket vi kan 
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jämföra med Cleos reflektion och skapande i exemplet med lerboken. Erfarenheter och 

tankar tillsammans med skriften i leran bildar här ett sammanhang för barnet, och Cleo 

kan utveckla detta till ett meningsskapande genom och i kombination med sitt kognitiva 

tänkande (Lilliedahl, 2015), när hon tillför skrift i lerboken. Skrift ses som det som 

tidigare definierat litteracitet. Vi kan i händelserna under rubriken skrift, liksom 

Axelsson (2005, 2006) koppla litteraciteten till en text, utifrån att barnen på olika sätt 

undersöker skriftspråket, här i form av deras namn, tillsammans med varandra eller 

förskolläraren, vilket gör att de i det sociala samspelet erövrar litteracitet.   

  

Sång är en uttrycksform som vi kan se uppstår under de kreativa stunderna i ateljén. Här 

ser vi sång som ett mode, vilket tar plats och inkluderar både vuxna och barn. Sång är 

liksom kroppsspråket, en multimodal resurs som kan användas även om det verbala 

språket är begränsat, som i exemplet med Amandus i “The wheels on the bus” där han 

utifrån sången visar entusiasm och samspelar. Här beskriver Johnson (2007) att olika 

modes utvecklar barns språk och förmåga att uttrycka sig, vilket Binder (2002) menar 

kan förstärka litteracitetsutvecklingen. I litteracitetshändelsen “Måla måla måla” blir 

sången ett sätt att uttrycka tidigare erfarenheter av brända pepparkakor. Sången blir 

aktiv som mode, på ett särskilt vis genom att den förenar flera deltagare, tillför mycket 

glädje och till synes gör litteracitetshändelsen mer lustfylld. Den är aktiv i stunden, 

följer händelsen och tillför den en annan dimension, då alla genom sången kan mötas 

oavsett förutsättningar eller språk. Sången initieras av barnen och är en övergående 

aktivitet.  

 

Här kan vi jämföra med bilden som mode, vilken kan ses som ett mer dominerande och 

mer konkret mode jämfört med sång. Detta hänger antagligen i sin tur samman med att 

vi valt ateljén som plats för vår studie, de flesta barn vet att skapandet i ateljén har en 

särskild uttrycksform. Till bilden, som här är något bestående, kan du komma tillbaka 

och fortsätta samtalet, låta bilden utvecklas och bygga vidare och driva en 

litteracitetshändelse framåt. Exempelvis kan bilden skapa minnen och/eller skapas 

utifrån minnen. Berg och Cramér (2003) menar att minnet lagras i hela kroppen. 

Hjärnan sänder ut information till kroppens alla funktioner och kommunicerar, vilket 

leder till konkreta upplevelser för barnet. Genom att följa bilden som mode ser vi i våra 

exempel att barnen får träna sin förmåga att uttrycka sig (jfr Johnson, 2007) i 

händelserna “Selmas pleximålning”, “Bolibompadraken” och “Gravstenen”, där 

samtalen och berättandet utgår från barnens bilder. Här skapar det verbala berättandet 

tillsammans med bilden fokus i dessa litteracitetshändelser, vilket kan kopplas samman 

med Kress (2003) resonemang, att det språkliga och semiotiska tillsammans skapar 

meningsfulla och kreativa litteracitetsupplevelser. Händelsen “Do you want to draw” 

skiljer sig från de andra där sång förekommer, här är det inte den skapande upplevelsen 

som är startpunkten för händelsen, utan ljudet av traktorn som fångar Amandus 

uppmärksamhet. Beroende på barnets ålder tror vi olika aspekter av litteracitet 

synliggörs, vi ser också en koppling mellan ljud och sång vilket tidigare berörts i 

arbetet.  
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Bilden kan också ses som utgångspunkt för samtalet, som i våra exempel sker mellan 

två deltagare, jämfört med sång som på ett naturligt sätt inkluderar flera deltagare. t.ex i 

händelserna ”Selmas pleximålning” och ”Bolibompadraken” där samtal om bilden 

endast sker mellan barn och förskollärare. Litteracitetshändelserna startar i bilden som 

utgör underlag för verbalspråklig aktivitet; det är barnens tidigare erfarenheter som 

uttrycks i bilden och blir till ett berättande. Här ges den vuxne chans att hjälpa barnet att 

bygga vidare på berättelsen genom att t.ex. ställa följdfrågor, vilket har stöd i läroplanen 

där det beskrivs att barnen med hjälp av bilder ska utveckla sitt ordförråd och träna sin 

förmåga att samtala och kommunicera (Skolverket, 2016). Här blir bilden en konkret 

resurs för att bygga samtalet och litteracitetshändelsen vidare, och ses som en metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Här kan vi också relatera 

bildskapandet till att barn tar till sig kunskap och språk bättre i en aktiv process (Häikiö, 

2007). Flera av de litteracitetshändelser vi presenterat i resultatet i vårt material har skett 

efter en ganska lång stund i ateljén, här kan vi liksom i den reviderade läroplanen betona 

vikten av att ge barn “tid, rum och ro” till eget skapande. “De ska få möjlighet att 

utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld” (Skolverket, 2018, s.9). Detta kan 

vi med vårt resultat koppla till vikten av att tillvarata spontana kreativa händelser 

(Olsson et al. 2015) och att inkludera skapande och lärande med varandra (Johnson, 

2007) för att främja språk- och litteracitetsutveckling.  

  

Diskussionen ovan kring vilka, och hur de olika modes används, kan sammanfattas med 

att vi liksom Jewitt och Kress (2003) ser att många olika modes används i de sociala 

sammanhangen (se också Björk-Willén, 2006). Vi kan se att olika modes används och 

utvecklas olika i våra exempel, exempelvis sång som kan ses som ett betydelsefullt 

mode men samtidigt övergående mode, vilket tar plats och inkluderar både vuxna och 

barn. Det vi ser i vårt resultat, som också tidigare nämnts tar stöd i Selanders och Kress 

(2010) beskrivning om att det idag finns många olika sätt att kommunicera och att den 

multimodala kommunikationen blir allt viktigare. Vi har i ovanstående gett svar på 

frågan: Vilka multimodala resurser använder sig barn respektive förskollärare av? Där 

framträder att verbalspråk är en dominerande multimodal resurs (mode) tätt följt av 

kroppsspråk. Vi ser också att detta troligen hänger samman med åldern på de barn som 

deltagit i studien. Ett antal forskare, Pramling (2015), Häikiö (2007), Johnsson (2007) 

och Änggård (2006) berör vikten av barns tillgång till estetiska processer och relationen 

mellan kroppens aktivitet och skapande arbete. Vi kan i vårt empiriska material visa att 

barnen utgår från bilder och använder bilder i flera av de litteracitetshändelser vi 

beskrivit i resultatet. Detta kan i sin tur visa hur just ateljén som plats för 

litteracitetshändelser kan komma att spela stor roll för förskolans barn och deras 

utvecklande av litteracitet.  

  

Litteracitetshändelser  

I vårt arbete har vår undersökning letts av två frågor, varav den ena har diskuterats ovan 

och den andra är formulerad så här: Vilka litteracitetshändelser uppstår under skapande 

aktiviteter i ateljén? I resultatet visar vårt urval på ett antal litteracitetshändelser i det 
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empiriska materialet. De har olika startpunkter och flera av dem startar efter att barnen 

arbetat en stund i ateljén och när samtal sker utifrån vad barnen åstadkommit t.ex. en 

bild, en målning, lerdekorationer eller utforskandet av röd färg. Här kan vi se att barnen 

liksom Johnson (2007) menar, ges möjlighet att uttrycka sig och tillämpa kunskap, 

vilket bidrar till barnens språk- och litteracitetsutveckling.  

  

Björklund (2008) menar att litteracitetshändelser inte endast är det berättande, utan 

framträder i många olika händelser. Hon beskriver att litteracitet kan uppstå när som 

helst utifrån barns ständiga utforskande av sin omvärld i de sociala sammanhang som 

sker på förskolan. I vårt resultat kan vi liksom Björklund beskriver, se olika typer av 

litteracitetshändelser, som alla sker i den skapande verksamheten i ateljén. Exempelvis 

berättelser som uppstår utifrån bilder, målande, kreativt utforskande och 

experimenterande. Vi ser också litteracitetshändelser som uppstår utifrån skrift, 

igenkännande av namn, skapandet av lerdekorationer och associationer av former och 

böcker, men också utifrån ljudet av en traktor. Vi kan härmed konstatera att 

litteracitetshändelser i vår studie uppkommer på olika sätt och att alla sammankopplas i 

det sociala sammanhanget.  

  

Litteracitetshändelser och Vygotskij   
Vår studie ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket bär hela vår studie. Vygotskij 

(1995) beskriver att barns erfarenheter, fantasi och kreativitet tillsammans leder till 

kunskapsbyggande. Det kreativa utforskandet i ateljén utvecklar fantasin som i 

exemplet “Vampyrblod” och “Gravstenen” där ett samtal och en berättelse skapas i 

aktiviteten, vilket vi kallar litteracitetshändelser. Vygotskij (1995, refererad i Häikiö, 

2007) menar att fantasin utvecklar den kreativa sidan hos barnen, och att barn använder 

estetiska processer och leken för att uttrycka dessa omtolkningar. Genom fantasin kan 

det uppstå en annan berättelse, något vi ser i händelsen ”Gravstenen”, då Petra med 

hjälp av sin bild på en gravsten berättar om sina tidigare erfarenheter. Vygotskij (1978, 

1986, refererad i Gjems, 2018) beskriver att språket förmedlas i alla aktiviteter och 

interaktioner. Han beskriver att samtalet med hjälp av ord och symboler hjälper oss att 

strukturera upp våra erfarenheter och tankar kring olika händelser (Vygotskij, 1978, 

1986, refererad i Gjems, 2018). Genom samtalen, fördjupas även vårt abstrakta 

tänkande och vi kan samtala om sådant som inte finns i vår närhet (Gjems, 2018). I 

Litteracitetshändelserna “Gravsten”, ”Samtal om tomten”, ”The book with no words” 

och “Selmas pleximålning “används barnens tidigare erfarenheter för att svara på de 

vuxnas frågor. Många forskare på området estetiska uttrycksformer, utgår liksom vi från 

ett sociokulturellt perspektiv. Johnson (2007) menar att nya lärdomar och erfarenheter 

uppkommer i de sociala samspelen och i skapande aktiviteter. Hon menar också att 

skapande stärker reflektionsförmågan och att ny kunskap och förståelse kan tillgodoses.  
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Slutdiskussion  
 

I vår inledning nämner vi att skapandets utrymme och omfång skiljer sig åt på olika 

förskolor. Enligt både Johnson (2007) och Olsson et al. (2015) gynnar estetiska 

uttrycksformer barns språk och litteracitetsutveckling, oavsett ålder, kön eller bakgrund. 

Förskollärarna som har deltagit i studien har tagit tillvara på barnens nyfikenhet och 

intresse, och låtit barnen till viss del styra innehållet, vilket även överensstämmer med 

läroplanens mål. Detta skiljer sig emellertid från vad Johnson (2007) beskriver, att det 

inte alltid finns plats för barns intresse i de skapande aktiviteterna. I vår studie upplever 

vi att barnen får utrymme för skapande och att tiden utnyttjas väl i de skapande 

aktiviteterna. Även Vygotskij (1995) beskriver att barns skapande inte ska vara 

framtvingande eller obligatorisk, utan att det ska ske grundat utifrån barns intresse. 

Detta kan ses som en motsättning med den forskning om skapandets utrymme och 

inkludering som vi tidigare har lyft fram, där Olsson et al. (2015) ifrågasätter sina egna 

lärarroller och hur de ska kunna bli medforskare tillsammans med barnen under 

skapande aktiviteter. I vår empiri kan vi se exempel på att förskollärarna tillsammans 

med barnen är medupptäckare. Här ges utrymme för samspel, nya erfarenheter och 

kunskaper. De förskolor och pedagogisk omsorg som deltog i vår studie, satsar alla på 

skapande verksamhet i ateljén, vilket inte är en självklarhet på alla förskolor. Oavsett 

hur stort utrymme skapandet ges på dagens förskolor, kan vi i vår studie se att skapande 

i ateljén ger en vidgad innebörd av litteracitet och utveckling. Detta kan även kopplas 

till vad Vygotskij (1995) menar med att skapande är av stor vikt och att barnen genom 

skapande får använda sin fantasi och vidga sina erfarenheter.   

  

Här kan vi också diskutera skillnaderna kring vad tidigare forskning kontra läroplanen 

beskriver kring skapandets plats i praktiken samt synen på de estetiska 

uttrycksformerna. Både Olsson et al. (2015) och Johnson (2007) lyfter fram att 

skapande har hamnat i skymundan. Dagens politik och globaliserade mål angående 

utbildning gör att estetiska ämnen/uttrycksformer inte blir lika prioriterade. Johnson 

menar att trots medvetenheten om skapandes betydelse och dess större uppmärksamhet, 

får det minimalt utrymme. Det tycker vi ställer sig i motsats gentemot den reviderade 

läroplanen som menar att “barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande” 

(Skolverket 2019, s.9). Det är en intressant aspekt att fundera över. I den svenska 

läroplanen lyfts och förstärks skapande medan det samtidigt kommer i skymundan 

jämfört med t.ex. teknik, digitalisering och undervisning. Av den anledningen ser vi 

liksom Johnson (2007) och Olsson et al. (2015) vikten av att inkludera skapande 

tillsammans med lärande för att främja barns litteracitetsutveckling. 

  

Vårt syfte med denna studie var att undersöka och beskriva Hur och på vilka sätt 

skapande aktiviteter kan erbjuda möjlighet till barns litteracitetsutveckling. Här har vi 

synliggjort vilka litteracitetshändelser som uppstår, men också vilka multimodala 

resurser (modes) som använts. I vårt resultat kan vi se många litteracitetshändelser, som 

uppkommer utifrån skapande aktivitet. Vi ser liksom flera forskare att skapandet har en 

betydande roll för barns utveckling. Liksom Olsson et al. (2015) och Johnson (2007) 
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menar, kan vi visa att estetiskt lärande med fördel sker i sociala samspel, och att det 

gynnar barns språk- och litteracitetsutveckling. Detta tar också stöd i vårt teoretiska 

perspektiv.   

  

Språk- och litteracitetsutveckling genom skapande sker med fördel i lugn och ro i 

ateljén, vilket vi ser i vår studie. Här menar vi liksom Olsson et al. (2015) att betydelsen 

av att miljö och material tillsammans utgör en grund för språkutveckling. Detta ser vi 

exempel på vid en av observationerna där vi upplevde flera störningsmoment. Mot 

bakgrund av det menar vi att miljön har betydelse för förutsättningarna att arbeta avskilt 

i lugn och ro i ateljén med en pedagog och en mindre barngrupp. I den mindre gruppen 

kan vi se att varje barn får mer utrymme och att samspel uppstår lättare. Vi kan också se 

vikten av att pedagogen är närvarande och fokuserad tillsammans med barnen. Yttre 

påverkansfaktorer kan göra stor skillnad för lärande och för möjligheten till att 

litteracitetshändelser får utrymme. Det är en stor fördel att ansvarig pedagog har 

möjlighet att fokusera fullt ut på barnen som arbetar i ateljén. Här anser vi att det är av 

största vikt att skapande lyfts fram ytterligare i den reviderade läroplanen, där det står 

att “Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, 

reflektera kring och beskriva sin omvärld” (Skolverket, 2019, s.9). Vi kan således 

se vinsten med att satsa på en ateljé med ansvarig ateljerista, på förskolorna. Vi menar 

liksom Häikiö (2007) att ateljeristans arbete och roll har en stor betydelse inom 

förskolepedagogiken. I våra resultat kan vi se hur skapande och lärande förenas utifrån 

ateljeristans arbetsrätt.  

  

Framåtblickande tankar  
Vi skulle gärna vilja fördjupa oss mer i denna studie, genom att vid ytterligare besök 

samtala med barnen kring deras bilder och upplevelser i ateljén. Det skulle också vara 

intressant att observera barn i olika åldrar, då vi i denna studie sett andra aspekter av 

litteracitet i just de exempel som studiens yngsta barn deltar i. Resultatet skulle kunna 

bli vidare genom att intervjua pedagogerna kring deras syn på skapandets betydelse för 

barns litteracitetsutveckling. Vi ser många möjligheter till fortsatt forskning i ämnet. 

Utifrån det vi berörde ovan kring hur vi sett miljöns betydelse i vårt resultat, vore det 

intressant att fördjupa sig i ateljéns pedagogiska miljö eller pedagogernas/ateljeristornas 

roll och förhållningssätt, utifrån Reggio Emilias pedagogik och Änggårds forskning. 

 

I denna undersökning använder vi oss bara av resurs-begreppet, med hänsyn till studiens 

omfång. I en vidare studie skulle man kunna studera framing mer, vilket vi berört i 

tidigare forskning. Här skulle det vara intressant att t.ex. studera vilken roll den lugna 

musiken i ateljén spelar eller hur materialet t.ex. färgen är framdukad. Studien skulle 

också kunna breddas genom att belysa dokumentationen av arbetet i ateljén. Skapande 

är ju bara en av många uttrycksformer som nämns i läroplanen, här skulle också en 

liknande studie kunna göras utifrån exempelvis sång, musik, drama eller dans. Hur kan 

litteracitet erövras genom dessa olika estetiska uttrycksformer? Vilka andra 

uttrycksformer använder sig pedagogerna/ateljeristorna av i ateljén?  Binder (2004, 

refererad i Binder och Kostopoulos, 2011) poängterar att det finns begränsad forskning 
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kring praktisk undervisning om hur barn kan erövra litteracitet. Vi menar därför att 

denna studie kan bidra inom detta område, vi ser också många möjligheter för framtida 

forskning i ämnet.  
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Slutord  
 

Det har varit en lärorik process att skriva detta examensarbete. Det är viktigt att få 

uttrycka sig med många olika uttrycksformer, såsom skapande, men vi har denna höst 

fått lära oss att uttrycka oss genom skrift. Tack till vår fantastiska handledare Lena O 

Magnusson som på ett utmanande och engagerat sätt hjälpt oss att “hålla tungan rätt i 

mun”, stöttat och utvecklat oss i vårt arbete. Vi vill vidare uttrycka vår tacksamhet till 

de förskollärare och barn som låtit oss föreviga deras ord och handlingar under 

genomförandet av studiens observationer. Vi riktar också ett stort tack till våra egna 

barn och familjer som på ett tålmodigt sätt stöttat oss. 

Till sist vill vi tacka varandra för ett lustfyllt och lärorikt samarbete ”i vått och torrt”. 

   

I samtal med en av förskollärarna, Sussie, i vår studie uttrycktes att “Skapande har blivit 

garnityren på en tårta istället för en del av kakan”. Detta citat är tänkvärt och vi kommer 

i framtiden att arbeta för skapandets utrymme i praktiken, då vi ser att skapande främjar 

barnens språkutveckling, litteracitet och lärande. I vårt kommande arbete som 

förskollärare kommer vi att med stor entusiasm, kunskap och vetenskaplig grund arbeta 

för att ge barnen möjlighet att utforska, uttrycka sig och lära med hela kroppen och alla 

sinnen både i och utanför ateljén. För visst har skapande en stor betydelse för barnen på 

förskolan? Detta uttrycker två av barnen mitt i målandet under en av våra observationer, 

då de spontant tittar upp i taket och säger;   

-Hej ateljén, jag älskar dig!  

Dessa får bli de ord som avslutar vårt examensarbete. 
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Bilaga 1 

 
 

Information och samtyckesblankett till vårdnadshavare 
 

Hej vårdnadshavare! 

 

 

Vi heter Caroline Sandlöv (förskollärarstudent) och Emma Ullberg (förskollärare och 

bildpedagogikstudent) på Högskolan i Gävle. Tillsammans ska vi skriva 

examensarbete inom didaktik med inriktning bildpedagogik på 15 hp höstterminen 

2018. 

 

Som en del av vårt examensarbete planerar vi under perioden september till oktober 

2018 (v. 39–42) att genomföra en undersökning på er förskola. 

 

Syftet med undersökningen är att söka svar på om skapande arbete kan främja barns 

kommunikation och språkutveckling. För att undersöka detta kommer vi att genomföra 

observationer och vi kommer att använda Ipad för att filma och fotografera. Vi 

kommer också att samtala med barnen och föra anteckningar. 

 

Förskolans namn och alla deltagande barn kommer att avidentifieras i det slutgiltiga 

arbetet (både i text och eventuella bilder). Allt insamlat material förvaras så att ingen 

obehörig får tillgång till det. Det färdiga examensarbetet kommer att sparas i 

högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter om ditt barn och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att 

uppgifter om ditt barn raderas eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. 

Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar emot 

eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt och senast 25/9–2018 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Caroline Sandlöv                                       Emma Ullberg 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel: xxxx-xx xx xx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Lena O Magnusson 

E-post: lena.o.magnusson@hig.se 

Tel: xxx-xxx xx 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
mailto:lena.o.magnusson@hig.se
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Samtycke 

 
Medverkan i undersökningen Skapandets betydelse för förskolebarns barns 

kommunikation och språkutveckling är helt frivillig och du/ditt barn kan när som 

helst avbryta deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att filma, 

fotografera och i samtal dokumentera situationer där ditt barn medverkar. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

 

Du ger ditt medgivande genom att kryssa i rutorna nedan. Samtliga vårdnadshavare 

ska skriva under samtycket. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i filminspelning 

 Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i fotografering  

 Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i samtal  

  Ja, jag ger samtycke till att dokumentation/foto av resultatet av mitt barns 

skapande arbete, får publiceras i examensarbetet. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………………………… 

 

 

 

 

Barnets namn:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………........................    …………………………........................  

Vårdnadshavares underskrift     Vårdnadshavares underskrift  

 

 

………………………………………...    …………………………………………. 

Namnförtydligande     Namnförtydligand
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Bilaga 2 

 
  

  

Information och samtyckesblankett till vårdnadshavare  

  

Hej vårdnadshavare!  

  

  

Vi heter Caroline Sandlöv (förskollärarstudent) och Emma Ullberg (förskollärare och 

bildpedagogikstudent) på Högskolan i Gävle. Tillsammans ska vi skriva examensarbete inom 

didaktik med inriktning bildpedagogik på 15 hp höstterminen 2018.  

  

Som en del av vårt examensarbete planerar vi under perioden november 2018 att genomföra 

en undersökning på ert barns pedagogiska omsorg.  

  

Syftet med undersökningen är att söka svar på om skapande arbete kan främja yngre barns 

litteracitetsutveckling. För att undersöka detta kommer vi att genomföra observationer och vi 

kommer att använda Ipad för att filma och fotografera. Vi kommer också att samtala med 

barnen och föra anteckningar.  

  

Förskolans namn och alla deltagande barn kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet 

(både i text och eventuella bilder). Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får 

tillgång till det. Det färdiga examensarbetet kommer att sparas i högskolebibliotekets databas 

DIVA.  

  

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade uppgifter 

om ditt barn och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om ditt 

barn raderas eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår 

handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen 

av personuppgifter.   

  

Vi är tacksam för svar så snart som möjligt, senast 8/11–2018  

  

  

Med vänlig hälsning  

  

Caroline Sandlöv                                       Emma Ullberg                               

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se             E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      Tel: xxxx-xx xx xx 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:   

Handledare: Lena O Magnusson 

E-post: lena.o.magnusson@hig.se  

Tel: xxx-xxxxxxx 

 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
mailto:lena.o.magnusson@hig.se
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Samtycke  
  

Medverkan i undersökningen Skapandets betydelse för förskolebarns litteracitetsutveckling är 

helt frivillig och du/ditt barn kan när som helst avbryta deltagandet. Samtycke ger oss som 

studenter tillstånd att filma, fotografera och i samtal dokumentera situationer där ditt barn 

medverkar. Vi står till förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan.  

  

Du ger ditt medgivande genom att kryssa i rutorna nedan. Samtliga vårdnadshavare ska skriva 

under samtycket.  

  

  

 Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i filminspelning 

 Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i fotografering  

 Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i samtal  

  Ja, jag ger samtycke till att dokumentation/foto av resultatet av mitt barns skapande 

arbete, får publiceras i examensarbetet. 

 

  

  

  

  

Datum och plats:…………………………  

  

  

  

  

Barnets namn:……………………………………………………….  

  

  

  

  

  

…………………………........................    …………………………........................  

Vårdnadshavares underskrift                      Vårdnadshavares underskrift   

  

  

………………………………………...    …………………………………………. 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 
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Bilaga 3 
 

Information och samtyckesblankett till anställda  
 

Vi heter Caroline Sandlöv (förskollärarstudent) och Emma Ullberg (förskollärare och 

bildpedagogikstudent) på Högskolan i Gävle. Tillsammans ska vi skriva examensarbete 

inom didaktik med inriktning bildpedagogik på 15 hp höstterminen 2018. 

 

Som en del av vårt examensarbete planerar vi under perioden september till oktober 2018 

 (v. 39–42) att genomföra en undersökning på er förskola. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka om och i så fall hur skapande arbete kan 

främja/gynna barns litteracitetsutveckling. För att undersöka detta kommer vi att 

genomföra observationer och vi kommer att använda Ipad för att filma och fotografera. Vi 

kommer också att samtala med barnen och föra anteckningar. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både eventuella 

bilder och text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig 

får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer det sparas i 

högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade uppgifter 

och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. 

Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar emot eventuella 

klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Vi är tacksamma om ni skriver under innan vi påbörjar våra observationer. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

  

Caroline Sandlöv                                       Emma Ullberg 

E-post: xxxxxxxx@student.hig.se  E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Tel: xxxx-xx xx xx 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Lena O Magnusson 

E-post: lena.o.magnusson@hig.se 

Tel: xxx-xxxxxxx 

 
 

 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
mailto:lena.o.magnusson@hig.se
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Samtycke 
 
Medverkan i undersökningen Skapandets betydelse för förskolebarnens 

litteracitetshändelser är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta 

samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att filma, fotografera och i 

samtal dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att svara på 

frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen Skapandets betydelse för 

förskolebarnens litteracitetshändelser 

 

 

 

 

 

Datum och plats:……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande   
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 Bilaga 4 
 

 
 

Visst är skapande som uttrycksform viktig i förskolans 

arbete?! 
 

Vi hoppas få studera några barn på er förskola i vårt examensarbete. 

 

Hej! Vi är två yrkesverksamma studenter från förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle 

som nu är inne på vår sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i 

didaktik 15hp. Vårt valda ämne är:  

”Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling.”  

Syftet med denna studie är att följa skapandeaktiviteter i två förskolors ateljéer för att 

undersöka på vilka sätt litteracitetshändelser uppstår mellan barn och barn och mellan 

pedagog och barn. Vi önskar att observera en grupp barn gärna i ateljén, när de arbetar med 

skapande, möjligtvis inom ert pågående temaarbete. Vi kommer inte att värdera pedagogerna i 

arbetet, utan fokusera på de ”språkhändelser” som uppstår. 

För att få ut så mycket som möjligt av våra observationer vill vi använda oss av 

filmkamera/Ipad, främst för att filma alternativt fotografera aktiviteterna och lärandet. Vi ser 

inga problem med att använda era Ipad och bearbeta (transkribera) materialet på plats.  

Vi vill gärna besöka er minst två gånger för att få material och stomme till vårt arbete. Om ni 

vill delta kommer samtyckesblankett till vårdnadshavare att skickas ut/delas ut inom kort. Vi 

vill gärna besöka er under oktober. 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer ligger till grund för examensarbetet. Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt och att ni kan avbryta samarbetet omedelbart och därmed ert 

deltagande. Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål.  

 

Vi önskar att ni svarar så snart ni kan. 

Om ni har några frågor eller fundering kontakta oss gärna. 

Med vänliga hälsningar Emma och Caroline 

 

Emma Ullberg    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Caroline Sandlöv   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


