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Sammanfattning 
 
Denna studie bygger på en innehållsanalys av hur Babblarna samtalas om i 
Facebookgruppen ”Tips och idéer med Babblarna”. Gruppens fokus ligger på att tipsa 
varandra om hur deras arbete kring konceptet Babblarna ser ut. Studien har utgått från de 
inlägg som publicerats under en angiven tid i den slutna Facebookgruppen. Konceptet 
Babblarna har sitt ursprung i Irene Johanssons språkliga modell som kallas 
Karlstadmodellen. Denna modell lyfter vikten av att låta barn möta språket på flera olika 
sätt. Detta innebär mer specifikt att låta barnen möta bild, text och tecken i kombination med 
det verbala språket. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger förmedlade sitt arbete 
kring konceptet Babblarna i Facebookgruppen samt se hur den multimodala 
kommunikationen lyftes fram i det arbetet. Med hjälp av de didaktiska frågorna undersökte 
delstudie 1 hur pedagogen lyfte fram lärandet i inläggen. Delstudie 2 undersökte hur 
Babblarna synliggjordes i lär- och lekmiljön samt hur den multimodala kommunikationen 
lyftes fram i inläggen. Analysen och resultaten av den insamlade empirin visade att en 
majoritet av inläggen inte lyfte varken metod eller syfte med aktiviteterna trots att vi genom 
analysen kunde identifiera olika lärandeområden. Vidare visade resultaten att majoriteten av 
inläggen kunde kategoriseras inom kategorin lekmiljö. Analysen och resultaten visade även 
att inläggen inte lyfter fram den multimodala kommunikationen som Babblarna förespråkar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sociala medier, Multimodal kommunikation, Babblarna, Lek- och lärmiljö, 
Förskola  
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Inledning 

I en tid där sociala medier tar större och större plats blev vi intresserade av hur en plattform 
som Facebook kan användas av pedagoger för att förmedla och dela med sig av olika 
arbetssätt och aktiviteter. När vi tidigare mött Babblarna på VFU och som föräldrar till barn 
i de yngre åldrarna samt i media har vi förundrats över konceptet Babblarna.  
 
Konceptet Babblarna är inriktat på barn i åldrarna 1–3 år, dvs. barn som befinner sig i 
startgropen av sin språkliga utveckling. Detta koncept har tagit toddlare, föräldrar och 
förskolor med storm de senaste åren och vi kan idag inte enbart se Babblarnas gratismaterial 
på Youtube utan det finns även böcker, filmer, gosedjur och inredning. Utöver detta startade 
två kvinnor en Facebookgrupp år 2015, med namnet ”Tips och idéer med Babblarna”, som 
en möjlighet för pedagoger verksamma i svenska förskolor att dela med sig av sina tankar 
och idéer kring detta nya fenomen. Gruppen har drygt 22 000 medlemmar som nästan 
dagligen delar med sig av sitt arbete kring konceptet Babblarna.  
 
Skaparna av Babblarna menar att Babblarna är ett genomtänkt material som gynnar 
språkutvecklingen hos alla barn och väljer därmed att benämna det som ett språkverktyg. 
Babblarna grundas i Karlstadmodellen (Folder om Karlstadmodellen, 2018-03-13) vilken är 
utarbetad för barns språkutveckling och är unik genom att modellen går ut på att bl.a. 
kombinera bild, text och tecken samt talat språk, den är således multimodal. Genom att 
arbeta multimodalt har pedagogerna möjlighet att möta varje enskilt barns förutsättningar 
för lärande.   
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Bakgrund 

Svenska förskolor ska arbeta utefter de strävansmål som är formulerade i läroplanen. 
Läroplanen förmedlar dels vad barnen ska erbjudas och att barnens utveckling bör främjas. 
Men upplyser även förskolor och dess intressenter att alla verksamma i förskolan är delaktiga 
i barns utveckling (Lpfö98, 2016, s. 4). Barnkonventionen lyfter fram varje enskilt barns 
rättigheter till yttrandefrihet samt att kunna uttrycka sig, tänka och tycka fritt 
(Barnkonventionen, 2018-03-27). För att möjliggöra detta blir språket ett viktigt verktyg. 
Götberg menar att det finns fler sätt än det verbala språket för att kunna uttrycka sig vilket 
blir extra viktigt för de små barnen som ännu inte utvecklat det talade språket. Hon menar 
att små barn lätt blir frustrerade när de inte kan uttrycka sig så att omgivningen förstår och 
att användandet av tecken här kan utgöra ett verktyg för att kommunicera. Götberg (2012) 
lyfter fram andra fördelar kring att använda tecken, exempelvis att vi vuxna talar tydligare 
samt mer långsamt när vi använder tecken. Att kommunikation kan ske på olika sätt 
poängteras även i läroplan för förskolan som beskriver att varje enskilt barn i förskolan ska 
få möjlighet att både hitta nya sätt att förstå omvärlden på samt skapa en förståelse för 
innebörden i olika begrepp (Lpfö98, 2016, s. 10).  
 
Läroplan för förskolan beskriver tydliga mål för verksamheten men det saknas beskrivningar 
av metoder för arbetssätt samt hur förskolans miljö ska se ut (Vallberg Roth, 2001, s. 244). 
Johansson och Pramling Samuelsson poängterar att viktiga aspekter kring både lärmiljön 
och lekmiljön är att skapa en stimulerande och öppen miljö. Författarna anser att denna miljö 
bör agera inbjudande till barnen genom att erbjuda möjligheter till kreativitet och fantasi. 
Vidare menar författarna att det är pedagogens uppdrag att skapa denna miljö men att det 
inte får leda till att pedagogens roll blir dominerande, utan enbart genom att tillföra material 
som skapar tilltalande miljöer som i sin tur leder till nya möjligheter för barns lek och lärande 
(2009, s. 146–147). Pedagogens barnsyn framgår även i hur miljön är utformad menar 
Johansson och Pramling Samuelsson. Författarna belyser att pedagoger som har förtroende 
för barns lärande och förmågor även skapar miljöer som involverar barnen i lek, lärande, 
kreativitet och fantasi. Exempelvis genom att placera materialet och föremålen på ställen 
som är tillgängliga för barnen (2009, s. 149). Det handlar om att ta in material till förskolan 
som både utmanar barnen och stimulerar till utveckling samt leder till att arbetslaget kan få 
vägledning i strävan mot de formulerade målen i läroplanen. Konceptet Babblarna skulle 
kunna vara ett sådant material.  

Vilka är Babblarna? 
Anneli Tisell är en av grundarna till konceptet Babblarna, vilket bygger på Karlstadmodellen 
som i sin tur baseras på Iréne Johanssons forskning. Irené Johansson har bedrivit forskning 
kring språkutveckling hos barn med bl.a. Downs syndrom sedan 1970-talet. Med grund i 
dessa studier har hon sedan skapat det hon kallar för Karlstadmodellen, vilket utgår ifrån att 
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alla barn har olika språkliga förutsättningar. För att möta dessa ska barnet på ett lustfyllt sätt 
erbjudas möjlighet till kommunikation på tre olika sätt utöver talat språk. De olika sätten är 
bild, text och tecken och dessa ska användas som ett komplement till det verbala språket. 
Något annat som betonas i Karlstadmodellen är nätverket kring barnet eftersom familjen och 
andra personer i barnets närhet är viktiga för barnets språkutveckling (Folder om 
Karlstadmodellen, 2018-03-09).  
 
Anneli Tisells son föddes med Downs syndrom vilket innebär att hon har erfarenhet av 
specialpedagogiskt material. Det material som skulle hjälpa hennes son att utvecklas ansåg 
Tisell var väldigt tråkigt och därmed växte idén om att skapa ett nytt roligare material för att 
utveckla barns språk (Claesson, 2018-03-09). Tillsammans med Iréne Johansson skapade 
Anneli Tisell språkkonceptet Babblarna. Sedan tidigare hade Iréne Johansson skapat 
figurerna Dadda, Doddo, Diddi, Babba, Bobbo och Bibbi (Om Babblarna, 2018-03-09). 
Dessa figurer valde sedan Tisell att göra om, de fick behålla sina namn men gavs ett nytt 
utseende. Konceptet Babblarna startade som en specialpedagogisk idé men i slutändan blev 
det ett språkkoncept anpassat för alla barn (Claesson, 2018-03-09).  
 
Att de små figurerna Babblarna heter som de gör finns det en tanke bakom redan från början. 
Det språk Babblarna talar är ljuden från deras namn, exempelvis Diddi pratar ”di” och Babba 
pratar ”ba”. Johansson menar att när barnen härmar Babblarnas sätt att prata på kan de 
samtidigt öva på språkets melodi samt testa olika typer av ljud. Språkljuden /b/ och /d/ är i 
fokus i första setet med Babblar-figurer (Johansson, 2016, s. 8).  Johansson lyfter fram att 
genom att leka med dessa figurer och deras namn på olika sätt får barnen möjlighet att 
urskilja vokalerna mellan a, i och o då Babblarnas namn är Bibbi, Bobbo, Babba, Diddi, 
Doddo och Dadda (Johansson, 2016, s. 26).   
 

  
(Hatten Förlag, 2018-03-09) 
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Facebook-forum kring Babblarna 
Facebookgruppen ”Tips och idéer med Babblarna” startades år 2015 och har drygt 22 000 
medlemmar. Facebookgruppen är en sluten grupp vilket innebär att det krävs medlemskap 
för att ta del av inläggen som delas i gruppen. I gruppen delar dels pedagoger verksamma i 
förskolan, men även andra personer, med sig av sina idéer kring arbetet med Babblarna. I 
gruppen finns det även dokument som delas med exempelvis läroplansmål kopplade till de 
olika Babblar-figurerna, ackord till sånger, målarbilder att skriva ut etc.  

Tidigare forskning kring Babblarna 
Det finns ingen tidigare (akademisk) forskning, varken nationell eller internationell, kring 
Babblarna men det vi funnit är tre examensarbeten upplagda i DiVa portal utöver en 
populärvetenskaplig studie kring Babblarna. Dessa arbeten är inte av relevans för denna 
studie då dessa fokuserar på språkverktyget genom interaktion mellan barn och pedagoger 
samt barns språkutveckling. Denna studie fokuserar inte på språkutveckling utan hur 
aktiviteterna kring Babblarna lyfts fram i Facebookgruppen. 

Multimodal kommunikation genom bild, text och tecken 
I grunden innebär begreppet ”kommunikation” att göra gemensamt (Heister Trygg, 2008, s. 
14; Tonér, 2016, s. 7). Kommunikation handlar därmed om ett samspel där båda parter både 
tar emot och ger genom att både uttrycka och förstå varandra (Heister Trygg, 2008, s. 15). 
Løkken har i likhet med Heister Trygg poängterat detta genom att beskriva att när olika 
parter förstår varandras budskap uppstår kommunikation (Løkken, 2004, s. 33). Heister 
Trygg lyfter fram att begreppet ”multimodalitet” innebär att kommunicera genom att 
använda flera sinnen eller uttryckssätt (2010, s. 21). Detta poängterar även Tonér genom att 
lyfta fram att den multimodala kommunikationen aktiverar flera sinnen samtidigt (2016, s. 
21). Vidare poängterar Heister Trygg att det ges fler möjligheter för en fungerande 
kommunikation om flera olika modaliteter används eftersom de olika modaliteterna kan 
fungera kompletterande. Heister Trygg tar även upp att inom TAKK (Tecken som Alternativ 
& Kompletterande Kommunikation) används både ögon, öron, mun och motorik för att 
kommunicera (2010, s. 21). Kännetecknande för TAKK är att tecken från det svenska 
teckenspråket lånas och används i en kombination tillsammans med talet för att förstärka 
talet (Heister Trygg, 2010, s. 22). Enbart de viktigaste orden i meningen väljs ut och förstärks 
med ett tecken och avsikten med detta är att tecknet ska utgöra ett stöd eller komplement till 
det talade språket, både som förståelse och som uttryckssätt (Tonér, 2016, s. 19; Heister 
Trygg, 2010, s. 22 och 24). Heister Trygg tar upp att vi kommunicerar på flera olika sätt där 
kommunikation via gester är ett av dem. Det som kännetecknar en gest är att det är en 
kroppsrörelse med en innebörd eller ett syfte. Heister Trygg lyfter även fram att det är vanligt 
att tillämpa gester tillsammans med verbala ord i vardagen, exempelvis genom att vinka och 
säga ”hej” när vi hälsar på någon (2008, s. 56). I likhet med Heister Trygg lyfter även Løkken 
fram gester som kommunikation. Kommunikation genom gester innebär att två parter skapar 
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en förståelse och ömsesidighet dem emellan, där båda parter förstår varandras gester och 
avsikter. Denna ömsesidighet leder till en bekräftelse som ger insikten om att jag förstår 
andra genom kroppen (Løkken, 2004, s. 33).  
 
Tonér lyfter fram att flera olika uttryckssätt möjliggörs genom TAKK vilket leder till att 
barn som ännu inte börjat använda det talade språket får möjlighet att både förstå andra samt 
göra sig förstådd (2016, s. 22). I likhet med Tonér nämner även Heister Trygg olika motiv 
till varför det finns fördelar med att använda tecken. Dels kräver tecken inte lika mycket 
finmotorik som det talade språket, dels är tecken till skillnad från talet ofta mer konkret, dels 
kan tecken ha en funktion i att tydliggöra språket och slutligen kan tecken även utgöra en 
länk mellan barnets medfödda uttryckssätt (kroppsspråket) och det talade språket (Heister 
Trygg, 2010, s. 22–23). I likhet med Tonér och Heister Trygg lyfter även Tisell fram att 
kommunikation till en början handlar om förståelse, att barnet ska förstå de ord som den 
andra parten förmedlar. Genom att komplettera ordet med tecken (genom en handrörelse) 
upplever barnet ordet både genom hörseln och synen. En annan fördel med 
teckenanvändandet är enligt Tisell att talet sker i ett lugnare tempo vilket bidrar till tydligare 
uttal av orden (2009, s. 12). Efter förståelsen kommer kommunikationen som Tisell lyfter 
fram att den kan ske på olika sätt. För barn som precis börjat kommunicera med sin 
omgivning menar Tisell att det är lättare att ta till kroppsspråket till skillnad från att 
kontrollera de olika aspekterna som krävs för att använda det talade ordet. Här kan tecken 
utgöra ett stöd i samspelet mellan barnet och omgivningen genom att bredda förståelsen 
mellan parterna (Tisell, 2009, s. 12).   

Pedagogens förhållningssätt präglar den kommunikativa miljön 
Genom att både tillåta och uppmuntra alla möjliga olika sätt att kommunicera på skapas en 
kommunikativ miljö som utgår från barnen. I den kommunikativa miljön spelar pedagogens 
förhållningssätt och bemötande stor roll genom att pedagogen uppmuntrar barnen till 
samspel samt bekräftar och väntar in. Enligt Tonér ska även pedagogen föregå med gott 
exempel genom att visa olika sätt att kommunicera på för att erbjuda barnen detsamma. 
Därmed kommunicerar pedagogen med barnen genom gester, tecken, blickar, röstläge etc. 
Kommunikationen är fokuserad genom hela dagen och pedagogen kommunicerar med 
barnen på ett högst medvetet sätt genom att erbjuda barnen möjligheter till kommunikation 
där barnen ges utrymme att både ställa frågor, informeras om vad som sker, bli bekräftade 
och att föra samtal som är meningsfulla för barnet (2016, s. 10). I likhet med Tonér har även 
Heister Trygg punktat upp vad som kännetecknar en kommunikativ miljö. Heister Trygg 
menar att pedagogerna har kompetens kring kommunikation, kommunikationen fokuseras 
genom hela dagen, alla kommunikativa initiativ bekräftas och uppmuntras, kroppsspråk är 
något som ständigt används av omgivningen, utrymme för kommunikation ges genom att 
vänta in, turtagning mellan parterna ges och samspel uppmuntras mellan barnen (Heister 
Trygg, 2008, s. 86).  
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Forskningsläge 

I detta avsnitt kommer en tematisk genomgång av tidigare studier. Då ingen tidigare 
forskning kring språkverktyget Babblarna har kunnat återfinnas, har forskningen i 
föreliggande studie fokuserat på det multimodala lärandet. Detta har gjorts på så vis att vi 
brutit ner det som kännetecknar Karlstadmodellen vilket är multimodal kommunikation 
genom bild, text och tecken samt talat språk. Påpekas bör att forskningen inom området på 
barn med olika typer av funktionsvariationer samt språkstörningar eller förseningar är stor. 
Här presenteras dock enbart studier inriktade på yngre barn med ”normal” språkutveckling.    
 
Inledningsvis framförs en studie kring pedagogens förhållningssätt genom en undersökning 
av vad förskollärare i Norden anser vara viktigt kring barns språkutveckling (Sheridan och 
Gjems 2016). Därefter en forskningsöversikt kring varför samtal och konversationer har en 
viktig roll i barns språkutveckling (Test, Cunningham och Lee 2010). Vidare tas studier upp 
kring huruvida tecken som stöd eller bildstöd kan utgöra lämpliga metoder för att stötta barns 
språkutveckling (Kapalková, Polišenská och Süssová 2016). Till sist tas en studie upp kring 
huruvida godtyckliga tecken accepteras av barn som beteckningar på objekt och om dessa 
underlättas genom multimodala beteckningar (tal + tecken) (Wilbourn och Sims 2013).  

Tidigare studier 

Pedagogens förhållningssätt kring barns språkande 
Sheridan och Gjems (2016) har gjort en studie där de jämför vad svenska och norska 
förskollärare anser vara det viktigaste beträffande barns språkutveckling (Sheridan & Gjems, 
2016, s. 349). För att genomföra studien tog forskarna hjälp av lärarstudenter som under den 
praktiska delen av sin utbildning fick i uppdrag att intervjua förskollärare på de förskolor de 
gjorde praktik på. I studien ingick 69 svenska förskolor och 35 norska förskolor (Sheridan 
& Gjems, 2016, s. 350). Resultatet av studien visar att de svenska förskollärarna tar upp 
relevansen av att lära barn ett språk på ett lekfullt och glädjefyllt sätt, de poängterar även 
vikten av att uppmärksamma barns olika sätt att kommunicera på. Där både de icke-verbala 
och de verbala kommunikationssätten bör tas i beaktande trots att det är den verbala 
språkutvecklingen som är i fokus. De svenska förskollärarna anser att språket är en viktig 
nyckel till allt lärande samt grundläggande för att kunna göra sig förstådd. Förskollärarna i 
studien betonar även pedagogens förhållningssätt gentemot barnet och därmed vikten av att 
prata med barn och inte till barn (Sheridan & Gjems, 2016, s. 352). I resultatet lyfter de 
svenska förskollärarna även fram att det finns flera olika motiv angående varför 
språkinlärning och utveckling är relevant för barn. De menar på att den kan vara av 
demokratisk, social, kognitiv, individuell eller språkmedveten karaktär där det starkaste 
motivet är att vägleda barnen till att bemästra språket. Om dessa aspekter lyfts hos barnet 
gynnar det samtidigt barnets självförtroende och ger barnet kunskaper om dess språkliga 
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styrkor kring att både göra sig förstådd och att förstå andra (Sheridan & Gjems, 2016, s. 
354).  
 
Sheridan och Gjems lyfter fram både skillnader och likheter i sin studie. Inledningsvis tar de 
upp skillnaden mellan den norska och den svenska förskollärarutbildningen. Den norska 
förskollärarutbildningen fokuserar på barns språk som viktigt för att kunna fungera i sociala 
och kulturella sammanhang (2016, s. 348). Detta tar sig även uttryck i att de norska 
förskollärarna ser på språk som viktigt för barns liv idag för att kunna leka och kommunicera 
med sin omvärld (2016, s. 355). Till skillnad från den svenska förskollärarutbildningen som 
istället betonar studenternas kunskap om barns språkinlärning (2016, s. 348). Detta 
synliggörs genom att de svenska förskollärarna har en kombinerad syn på barns 
språkinlärning med både ett här-och-nu perspektiv och ett långsiktigt perspektiv (2016, s. 
355). Därefter tas en likhet mellan de norska och de svenska förskollärarna fram vilken är 
att de är överens om att det är möjligt att utnyttja alla situationer där lärare samspelar med 
barn till att utveckla barns språk. Detta innefattar de vardagliga situationerna som 
exempelvis blöjbyten, på- och avklädning inför utevistelse samt mellanmålet varav det 
sistnämnda enligt de norska förskollärarna är det viktigaste tillfället, då det är ett tillfälle 
som inbjuder till samtal tillsammans med barnen (Sheridan & Gjems, 2016, s. 353).  
 
Test, Cunningham och Lee (2010) har formulerat en forskningsöversikt som framhäver 
vikten av vuxnas språk och samtal med barn samt hur lärare kan använda sig av planerade 
samtal för att påverka barns utveckling och lärande på olika sätt. Enligt forskarna finns det 
många aspekter som uppmuntras genom språket, dessa aspekter är följande: det talade 
språket, tidig literacy, kognitiv utveckling, social kompetens samt känslomässig mognad 
(Test, Cunningham & Lee, 2010, s. 3).  
 
Test, Cunningham och Lee tar upp fördelarna kring att pedagogers användning av 
dekontextualiserat språk i sina konversationer med yngre barn. Dekontextualiserat språk 
innebär att exempelvis prata om saker som inte befinner sig i ett här-och-nu perspektiv, det 
kan därmed handla om saker som ska ske eller saker som har skett (2010, s. 4). Ett exempel 
forskarna tar upp är att barn som växer upp på en gård lär sig ord som tillhör just kontexten 
kring gården, vilket därmed motiverar varför det dekontextualiserade samtalet är av stor vikt 
då detta erbjuder barnet en större mångfald av ord och begrepp vilket gynnar ordförrådet 
(2010, s. 4). Det dekontextualiserade samtalet kan även ha en funktion kring bearbetning av 
barns erfarenheter och upplevelser. I artikeln tas ett exempel kring detta upp som utspelar 
sig på förskolan och handlar om att barn återskapar scener från sina livsvärldar och därmed 
spelar andra roller som exempelvis föräldrar eller syskon, där samtalet handlar om saker som 
skett vid tidigare tillfällen (Test, Cunningham & Lee, 2010, s. 9).  
 
I likhet med Sheridan och Gjems forskning framhåller Test, Cunningham och Lee att barn 
inte enbart lär sig av vad vuxna säger i en konversation utan även hur vuxna besvarar dem. 
Det handlar om att prata med barnen samt besvara dem på ett sätt där det blir tydligt att den 
vuxna genuint lyssnar till vad barnet vill framföra, detta krävs för att skapa en trygghet dem 
emellan vilket i längden gynnar barnet genom en trygghet i att uttrycka exempelvis känslor. 
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Det handlar alltså inte enbart om att utveckla ett språk utan mycket mer därtill (Test, 
Cunningham & Lee, 2010, s. 5).  
 
Artikeln behandlar även pedagogens förhållningssätt genom att framhålla ”hög-kvalitativa-
samtal” (high-quality-talk) vilket innebär att läraren utmanar barnets verbala förmåga genom 
att ställa många motfrågor (thought-provoking-questions). Dessa motfrågor uttrycks med ett 
positivt röstläge men gör att barnet får tänka till och fundera lite extra (Test, Cunningham & 
Lee, 2010, s. 8). Sammanfattningsvis poängterar Test, Cunningham och Lee vikten av att 
tala med barnen med ett positivt röstläge samt undvika kommandon och tillsägelser så långt 
det går. Men även ge barnen talutrymme, genuint lyssna på vad de har att säga samt besvara 
deras idéer och tankar. Meningsfulla samspel och samtal genom att vara en känslig och 
besvarande lärare, kan verkligen göra skillnad för barns lärande och utveckling (2010, s. 12).  

Multimodal kommunikation – tal, tecken/gester och bild 
I en studie av Kapalková, Polišenská och Süssová (2016) undersöker de huruvida bildstöd 
(pictures) och tecken som stöd (iconic gestures/gestures) ger någon effekt på barns 
språkutveckling. Samt hur dessa effekter påverkar barnets ordförråd under en längre period, 
genom att undersöka direkt efter en fyra veckors period med lärtillfällen samt två veckor och 
sex veckor därefter (2016, s. 53). I introduktionen av artikeln lyfter forskarna fram äldre 
forskning som hävdar att både vårdnadshavare och professionella är skeptiska till de 
alternativa kommunikationsverktygen då användningen av dessa skulle kunna leda till att 
det verbala språket förminskas eller hamnar i skymundan. Samtidigt poängterar de att nyare 
forskning argumenterar emot detta då det verbala språket är ett mer effektivt sätt att 
kommunicera på vilket leder till att barnet väljer det talade språket framför de alternativa 
kommunikationssätten (Kapalková, Polišenská & Süssová, 2016, s. 54). Forskarna beskriver 
”gestures” som ett tecken som representerar något specifikt vilket kan benämnas på olika 
sätt som exempelvis ikoniska tecken, inkluderande symboler etc. (vi väljer att använda ordet 
”tecken som stöd”). Tecknets betydelse är alltid densamma och är därmed inte föränderlig 
genom olika kontexter (Kapalková, Polišenská & Süssová, 2016, s. 54).  
 
I studien deltog 18 st. 2-åriga barn som först fick delta i ett test för att ta reda på om något 
barn hade någon form av språkförsening, vilket inget av de deltagande barnen hade. Metoden 
för studien gick ut på att fyra gånger i veckan anordna lärtillfällen, vilket pågick under fyra 
veckors tid. Forskningsfrågorna var följande: Lär sig barn fler nya ord genom stöd av tecken 
eller bilder? Kan barn producera de nya orden direkt efter lärtillfället, efter 2 veckor och 
efter 6 veckor? Är en specifik metod mer framgångsrik för att behålla orden över en längre 
tid (2 och 6 veckor)? (Kapalková, Polišenská & Süssová, 2016, s. 56). I genomförandet 
delades barnen upp i två olika grupper där den ena gruppen hade lärtillfällen med tecken 
som stöd medan den andra gruppen använde bildstöd (2016, s. 57). Resultaten visar att 
metoden påverkade resultaten genom att barnen i gruppen med tecken som stöd lärde sig fler 
nya ord. Dessa barn hade även förmågan att uttrycka fler nya ord då de såg att de fick fler 
fördelar kring lärandet jämfört med barnen i gruppen med bildstöd som metod (Kapalková, 
Polišenská & Süssová, 2016, s. 59–60). Forskarna drar slutsatsen att barns lärande påverkas 
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av den typ av metod som används då gruppen med tecken som stöd presterade bättre än 
gruppen med bildstöd vid alla tillfällen (Kapalková, Polišenská & Süssová, 2016, s. 60).  
 
Till skillnad från Kapalková, Polišenská & Süssová (2016) belyser Wilbourn och Sims 
(2013) genom sin studie det multimodala ur ett annat perspektiv. I deras studie undersöker 
de 26 månader gamla barns förmåga att lära sig godtyckliga tecken (vår översättning: 
arbitrary gestures) som benämningar för objekt, underlättas av multimodala beteckningar 
(tal + tecken). Samt huruvida denna förmåga påverkas av barnets ordförråd (2013, s. 254). I 
introduktionen lyfter forskarna fram att det finns ett flertal fördelar kring att använda 
multimodala sätt genom att exemplifiera att auditiva beteckningar drar fördel av multimodal 
stimulans, genom att det ena sensoriska minnet förstärker det andra (Wilbourn & Sims, 2013, 
s. 253). De tar även upp att information framförd genom flera olika modaliteter innehåller 
fler uppgifter/värden, än information som framförs genom enbart en modalitet vilket också 
innebär att den multimodala stimulansen (ex. auditiv + visuell) är mer fördelaktig (Wilbourn 
& Sims, 2013, s. 253).   
 
I studien deltog 35 barn varav 17 flickor och 18 pojkar i åldern 25–27 månader (Wilbourn 
& Sims, 2013, s. 254). Metoden innebar att forskarna anordnade lärtillfällen där varje 
lärtillfälle bestod av tre olika faser. Den första var introduktionsfasen, därefter kom 
träningsfasen och till sist testfasen (Wilbourn & Sims, 2013, s. 256). Varför man hade en 
introduktionsfas var för att ge deltagaren möjlighet att bli bekväm med proceduren genom 
att bekanta sig med objektet samt en förberedelse genom att forskaren benämnde objektet 
med ett lämpligt ord samt motsvarande ikoniskt tecken (ex. en kanin – ordet ”kanin” & 
tecknet ”böjd V-hand hoppandes”). Forskaren upprepade den multimodala beteckningen för 
objektet varje gång barnet riktade sin uppmärksamhet mot det (Wilbourn & Sims, 2013, s. 
256). Under träningsfasen tog forskaren fram objektet återigen och benämnde objektet med 
det godtyckliga tecknet <tecken> samt det nya ordet ”blicket”. För att säkerställa att barnet 
uppfattade både ordet, tecknet och objektet gjordes detta framför barnet. Den multimodala 
beteckningen användes varje gång forskaren refererade till objektet vilket även upprepades 
7–11 gånger under träningsfasen (Wilbourn & Sims, 2013, s. 257).  
 
Testfasen bestod av två olika slags undersökningar. Den ena var kartläggning och den andra 
var generalisering, inom båda dessa undersökningar efterfrågade forskaren genom att 
använda enbart tecken för objektet eller multimodal beteckning för objektet (Wilbourn & 
Sims, 2013, s. 257). Den kartläggande undersökningen gick ut på att forskaren placerade 
båda objekten från träningsfasen framför barnet och frågade därefter ”Kan du peka på 
<tecken>?” eller ”Kan du peka på ’blicket’ + <tecken>?”. Den generaliserande 
undersökningen gick ut på att forskaren tog fram två nya identiska objekt fast med nya färger 
och frågade därefter barnet om barnet kunde hitta den ”andra <beteckning>?” genom enbart 
tecken eller multimodal beteckning, sedan upprepades samma procedur igen men frågan 
ställdes med den andra formen som inte använts tidigare (tecken eller multomodal 
beteckning) (Wilbourn & Sims, 2013, s. 258).  
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Enligt Wilbourn och Sims (2013) har det inte tidigare bevisats huruvida barn tolkar ett 
godtyckligt tecken som en beteckning för ett objekt utan att själva använda sig av tecknet, 
därmed blev detta syftet med studien. Resultaten i studien visade att när beteckningen för 
objektet presenterades multimodalt i kombination med ord, kunde barnen tolka det som ett 
godtyckligt tecken för objektet, men inte när det presenterades med enbart tecken. Resultaten 
visar även att barnets tidigare ordförråd har en avgörande roll kring dess förmåga att tolka 
tecken som beteckningar för objekt i ett multimodalt sammanhang till skillnad från 
beteckningar med enbart tecken där ordförrådet inte hade någon inverkan (Wilbourn & Sims, 
2013, s. 260 och 264). Trots detta accepterade barnet det godtyckliga tecknet som en 
beteckning för objektet även då det inte användes i samband med ord då resultaten visar att 
barnet avkodade båda beteckningarna för sig i den multimodala beteckningen, vilket även 
innebär att denna hade inverkan på barnets förståelse utan omfattande träning eller att själv 
använda tecknet rent fysiskt (Wilbourn och Sims, 2013, s. 260). Vidare diskuterar Wilbourn 
och Sims med stöd av tidigare forskning att barns förmåga att både bearbeta, koda in samt 
komma ihåg både auditiva och visuella beteckningar underlättas med hjälp av den 
multimodala stimulansen. Samtidigt poängterar forskarna att barns förmåga att både 
använda och komma ihåg tecken ökar om tecken presenteras multimodalt i kombination med 
ord (Wilbourn & Sims, 2013, s. 265).   
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Teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande studie utgår från det sociokulturella perspektivet vilken betonar lärande och 
utveckling genom sociala samspel tillsammans med andra i omgivningen. Detta perspektiv 
är av relevans för föreliggande studie då analysen delvis grundar sig i hur medlemmarna i 
Facebookgruppen förmedlar sig genom text och bild i sina inlägg. Inom teorin är interaktion 
och kommunikation framträdande och perspektivet avser att ge en förståelse för hur 
samspelet mellan människor leder till att de tillägnar sig nya erfarenheter och kunskaper 
(Säljö, 2014, s. 307). Det sociokulturella perspektivet bygger på teorier skapade av den ryske 
forskaren Lev Vygotskij (Säljö, 2014, s. 297). Vygotskij hävdar att individens tänkande 
påverkas av det omkringliggande samhälle som individen växer upp i och betonar således 
samspelet mellan individen och samhället. Detta samspel präglas av kommunikation vilket 
innebär att språket är av stor vikt inom detta perspektiv. Att språket är fundamentalt för att 
kunna kommunicera med andra människor hänger samman med Vygotskijs idéer om att 
lärandet sker genom samspel. Därmed är språket tänkandets verktyg och individer kan enligt 
Vygotskij enbart utveckla språket i sociala samspel med andra människor (Partanen, 2007, 
s. 35). Med hjälp utav begreppet proximal utvecklingszon kan detta lyftas fram i analysen 
av aktiviteterna.  

Ett av de grundläggande begreppen inom det sociokulturella perspektivet är den ”proximala 
utvecklingszonen”. Enligt Vygotskij är lärande och utveckling en ständigt pågående process 
vilket han lyfter fram genom sin teori om den ”proximala utvecklingszonen” (Säljö, 2014, 
s. 305) som kortfattat innebär att det en individ inte kan uppnå på egen hand kan individen 
uppnå med stöd från någon mer kunnig (Partanen, 2007, s. 59). Vygotskij menar att det vid 
en viss tidpunkt finns olika nivåer av vad en individ kan klara av. Genom den ”proximala 
utvecklingszonen” kan en mer kunnig person vägleda och stötta en individ till nya kunskaper 
och färdigheter som ligger utöver den befintliga kunskapsnivån. Det är denna nivå Vygotskij 
benämner som den ”proximala utvecklingszonen”. För att hjälpa individen att komma vidare 
i sitt tänkande vägleder den kunnige genom att ställa relevanta frågor samt uppmärksamma 
individen på det mest väsentliga kring fenomenet. Stödet den kunnige ger individen är till 
en början omfattande, men efter ett tag kan detta stöd minskas och till slut avta helt då 
individen lärt sig bemästra den nya kunskapen eller färdigheten. Genom denna 
kommunikation tänker individen och den kunnige högt tillsammans vilket så småningom 
leder till att individen själv kan tänka tyst (Partanen, 2007, s. 51–52; Säljö, 2014, s. 305–
306).  
 
Ett annat grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är ”mediering”. 
Människan karaktäriseras genom sin användning av olika typer av redskap där de främsta 
redskapen enligt Vygotskij är de materiella och de språkliga. Dessa redskap används av 
människan för att dels förstå omvärlden men även vara verksam i den, vilket Vygotskij 
menar är innebörden i begreppet ”mediering” (Säljö, 2014, s. 298). Det som kännetecknar 
ett språkligt redskap är att det utgörs av tecken, symboler eller olika teckensystem som är 
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avsedda för tänkande och kommunikation. Människor använder sig därmed av dessa 
språkliga redskap för att tolka och förstå sin omvärld (Säljö, 2014, s. 299). Emellertid är det 
inte enbart talspråk eller skriftspråk Vygotskij hänvisar till när han talar om språk som 
medierande redskap utan det finns även andra typer av teckensystem som innehar samma 
funktioner som det talade och skrivna språket. Exempel på sådana typer av teckensystem är 
punktskrift och teckenspråk (Säljö, 2014, s. 301–302). Människans kapacitet i att mediera 
sin omvärld är beroende av dessa teckensystem vilket även samverkar med flera andra 
uttrycksformer som exempelvis gester, kroppsspråk, bild, text och tal. Säljö menar att detta 
är multimodala uttryckssätt som den mänskliga varelsen ständigt är med och skapar (2014, 
s. 302). Med hjälp av begreppet mediering undersöker vi det multimodala lärandet i de 
aktiviteter som analyseras. Motivet till att det multimodala är intressant att undersöka i 
språkverktyget Babblarna grundar sig i att det bygger på Karlstadmodellen som handlar om 
språkutveckling genom bild, tal och tecken.   
 
Ytterligare begrepp som är av relevans för föreliggande studie är de didaktiska frågorna som 
är grundläggande inom didaktiken. Didaktiken handlar om att synliggöra både teorin bakom 
en undervisning men även hur undervisningen utspelar sig i praktiken. De didaktiska 
frågorna handlar om undervisningens mål och innehåll, metod och syfte. Undervisningens 
mål och innehåll formuleras utifrån frågan ”Vad?”, undervisningens metod formuleras 
utifrån frågan ”Hur?” och undervisningens syfte formuleras utifrån frågan ”Varför?”. Utöver 
dessa finns även den didaktiska frågan ”Vem?” som innebär vilken målgrupp 
undervisningen riktar sig mot (Wahlström, 2016, s. 131). Frågan ”vem?” är dock ej relevant 
för analysen i föreliggande studie då aktiviteterna som beskrivs i inläggen är riktade mot 
barn. Detta då vi i metoden begränsat oss till inlägg som är skapade av pedagoger som är 
verksamma i förskolan. Således innebär detta att motivet ”vem?” redan är besvarat.    
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Syfte och forskningsfrågor 

Tidigare forskning visar att de multimodala kommunikationssätten gynnar barns tillägnande 
av språk. Därför har vi valt att granska hur det populära verktyget Babblarna skrivs fram på 
en arena som Facebook, i denna studie. Syftet är att undersöka hur den multimodala 
kommunikationen respektive hur lär- och lekmiljöer lyfts fram i arbetet kring Babblarna. 
Detta kommer undersökas utifrån det material som presenteras i Facebookgruppen ”Tips och 
idéer med Babblarna”.  

Forskningsfrågor 
 

• På vilket sätt lyfts lärandet fram i materialet utifrån de didaktiska frågorna? 
• Hur presenteras Babblarna i lär- och lekmiljön i inlägget? 
• Hur lyfts den multimodala kommunikationen fram i inlägget?	 	
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Metod 

Analysmetod och databearbetning  
Analysmetoden för denna studie är innehållsanalys. Enligt Bell innebär innehållsanalys som 
forskningsverktyg att analysera frekvens samt användning av begrepp exempelvis i ett 
dokument men det kan även appliceras på filmer, teveprogram eller som i denna studie, 
webbplatser (2014, s. 145). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Towns lyfter i likhet med Bell 
fram att när det gäller vissa framställningar är en innehållsanalys en metod att föredra när 
man vill granska hur ofta kategorier av ett visst innehåll förekommer (2017, s. 198). Bell 
lyfter fram att det är av stor vikt att göra begränsningar och urval i en innehållsanalys. 
Urvalet bör även vara motiverat samt vara begränsat på ett tydligt sätt för att säkerställa 
rimliga slutsatser (2014, s. 146). Esaiasson m.fl. menar att de enheter som analyseras även 
måste tolkas för att sedan möjliggöra kategoriseringar (2017, s. 199). Innehållsanalysen i 
föreliggande studie syftar till att bryta ner vilket lärande som barnen erbjuds samt huruvida 
den multimodala kommunikationen synliggörs, för att kunna besvara studiens 
forskningsfrågor. Detta genom att systematiskt och på ett objektivt sätt analysera hur arbetet 
med Babblarna skrivs fram på Facebooksidan under en månads tid.  
 
För att bearbeta empirin kommer alltså en innehållsanalys att genomföras. Innehållsanalysen 
kommer genomföras med utgångspunkt i formulerade analysfrågor som baseras på studiens 
forskningsfrågor, samt de didaktiska frågorna ”vad?”, ”hur?” och ”varför?”. I analysen 
formuleras aktivitetens innehåll utifrån frågan ”vad?” dvs. ”vad är aktiviteten?”. Aktivitetens 
metod formuleras utifrån frågan ”hur?” dvs. ”hur ska vi genomföra aktiviteten?” och 
aktivitetens syfte formuleras utifrån frågan ”varför?” dvs.  ”varför ska vi göra aktiviteten?”.  
 
Analysfrågorna är följande: 

- Hur ser kommentarerna/diskussionerna kring aktiviteterna ut? 
- Hur inbjuder aktiviteten som skrivs fram i inlägget till lek och/eller lärande? 
- Vilket lärandeområde synliggörs i inlägget?  
- Vilka multimodala kommunikationsmedel lyfts fram? 

Datainsamling 
År 2015 startades en Facebookgrupp med namnet ”Tips och idéer med Babblarna”, som en 
möjlighet för pedagoger verksamma i svenska förskolor samt andra att dela med sig av sina 
tankar och idéer kring detta nya fenomen. Gruppen har drygt 22 000 medlemmar som nästan 
dagligen delar med sig av sitt arbete kring språkverktyget Babblarna. För att kunna ta del av 
informationen som delas i detta forum krävs medlemskap.  

Empirin som analyseras i denna studie inhämtas från detta nätforum. Sammanlagt innehåller 
empirin 38 olika inlägg som numrerats från 1–38. Med inlägg syftas en bild med tillhörande 
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text/beskrivning (eller ingen alls) samt kommentarer, som publicerats i Facebookgruppen. 
Dessa inlägg publiceras av enskilda individer från deras privata Facebookkonton. Varje 
inlägg har kommentarer av andra medlemmar som varierar mellan 0 till 50 stycken per 
inlägg. Totalt antal kommentarer i empirin är 475 st.  

Urval och genomförande 
Det finns flera grupper på Facebook kring ämnet Babblarna och denna grupp har valts ut till 
insamling av empirin för studien då den innefattar fler medlemmar i jämförelse med de andra 
grupperna. Detta för att få variation och en bredare syn på hur arbetet kring Babblarna ser ut 
på svenska förskolor. Samt att få en insyn i hur det ser ut i nutid vilket möjliggörs genom att 
medlemmarna i denna grupp är aktiva och lägger upp sina idéer någorlunda regelbundet.  
Motiveringen till att genomföra en innehållsanalys av denna Facebookgrupp är dels 
gruppens syfte men även antalet medlemmar. Varför antalet medlemmar är intressant är att 
dessa medlemmar själva aktivt ansökt om medlemskap vilket gör det möjligt att anta att 
medlemmarna har ett intresse för innehållet kring Babblarna. Att undersöka en 
Facebookgrupp har sina fördelar enligt Bell genom att presentera det som tre C; Community 
(intressegrupp), Content (innehåll) och Conversation (samtal) (Bell, 2014, s. 157). Detta 
väljer vi att översätta genom att se Facebookgruppen som en grupp där likasinnade 
medlemmar kan dela med sig av sina erfarenheter och tips kring aktiviteter eller material 
samt att föra diskussioner kring detta.  

Våra begränsningar kring inhämtandet av empirin är följande:  
• Analysmaterialet är begränsat under en månads tid 
• Endast material upplagt från pedagoger verksamma i förskolan analyseras 
• Inlägg som är videoklipp har valts bort då vi begränsat oss till enbart stillbilder 
• Inlägg innehållande länkar till YouTube har valts bort då dessa inte är material eller 

aktiviteter som producerats i förskolan  
• Inlägg innehållande reklam har valts bort då detta ej är av relevans för analysen 
• Inlägg med frågor har valts bort då dessa inte visar något material eller aktiviteter som 

producerats i förskolan 
• De bilder i inlägget som syns på inläggets första sida är de bilder som analyseras  

 
Empirin har samlats in gemensamt utifrån våra tidigare nämnda begränsningar. Detta genom 
att ställa in inläggens ordningsföljd på Facebooksidan utifrån datum och inte senast 
uppdaterade inlägg. Därefter har vi genom att ta en s.k. skärmdump av varje enskilt inlägg 
med tillhörande kommentarer för att säkerställa att inga inlägg eller kommentarer försvinner.  
Inläggen i empirin har numrerats från 1–38. Sedan har empirin skrivits ut för att underlätta 
analysarbetet. Analysarbetet är uppdelat där Linda Ström ansvarar för delstudie 1 med 
forskningsfrågan ”På vilket sätt lyfts lärandet fram i materialet utifrån de didaktiska 
frågorna?” och Gabriella Lekeby ansvarar för delstudie 2 med forskningsfrågorna ”Hur 
presenteras Babblarna i lär- och lekmiljön i inlägget?” och ”Hur lyfts den multimodala 
kommunikationen fram i inlägget?”. Analysen har därefter fortskridit genom att analysera 
empirin utifrån de formulerade analysfrågorna. Därefter har en sammanställning av analys 
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och resultat gjorts gemensamt. Analysen i delstudie 2 har brutit ner de lärandeområden som 
kan urskiljas i inlägget, detta är oberoende av det som uttalats av medlemmen som skapat 
inlägget. I analys och resultat används begreppet ”text” vilket syftar på inläggen i empirins 
både beskrivning och kommentarer. Vid analys av bild och text används i dessa avsnitt 
begreppet ”odefinierat” vid vissa tillfällen och detta innebär att det som efterfrågas i 
föreliggande studie inte kunnat urskiljas.  

Reflektion över metoden 
Reliabilitet enligt Bell innebär att samma studie ska kunna genomföras av någon vid ett annat 
tillfälle med lika resultat (2014, s. 133). Något som därmed kan ha påverkat reliabiliteten i 
denna studie är att en innehållsanalys delvis innebär att göra tolkningar för att kunna 
kategorisera frekvensen. I detta fall har vi definierat och kategoriserat olika lärandeområden 
för att synliggöra vilket lärande som inläggen innehåller men som inte beskrivits nämnvärt. 
Dessa tolkningar har varit nödvändiga för att kunna möjliggöra kategoriseringar av mängden 
inlägg. 
 
Genom att vi definierat de didaktiska frågorna så har alla inlägg granskats på lika villkor. 
Detta innebär att om någon utomstående genomför samma studie blir frågorna ställda på 
samma sätt till samma empiri. Då empirin är insamlad från en Facebooksida kan 
medlemmarna alltid välja att radera sina inlägg eller kommentarer vilket vi tagit i beaktning. 
Detta har vi säkerställt genom att spara ner de 38 inläggen och skrivit ut dessa på papper.  

Etiska hänsynstaganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer presenterar fyra olika krav. Informationskravet 
syftar till att informera vederbörande angående studien och dennes roll. Detta krav syftar 
även till att deltagaren ska upplysas om att deltagande i studien är av frivillig karaktär. Vidare 
ska vederbörande informeras om hur studien går till för att ha möjlighet att dra sig ur om 
något inte känns bekvämt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtyckekravet syftar till att 
deltagare i studien ska ge sitt samtycke kring att delta i forskningen. Kravet innebär även 
deltagarens rättigheter att närsomhelst avbryta sin medverkan, detta utan några negativa 
påföljder (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10).  Konfidentialitetskravet handlar om att teckna 
ett avtal med vederbörande angående sekretess kring känsliga uppgifter. Kravet handlar även 
om att deltagare i studien inte ska kunna identifieras av utomstående och därmed ska 
personliga uppgifter anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Slutligen handlar 
nyttjandekravet om att personliga uppgifter inte får användas för kommersiellt bruk eller 
myndighetsbeslut (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  
 
Ovanstående krav har tagits hänsyn till i föreliggande studie där informationskravet samt 
samtyckeskravet är något vi bortsett från då vi analyserar en redan offentlig arena. 
Personerna som deltar i ett diskussionsforum som Facebook redan är medvetna om att dess 
namn, diskussionsinnehåll samt bilder är av offentlig karaktär. Detta trots att den aktuella 
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gruppen är en sluten sådan, eftersom den innehåller över 22 000 medlemmar. Vi har i 
föreliggande studie inte på något sätt tagit upp, kritiserat eller analyserat enskilda individer. 
Konfidentialitetskravet i föreliggande studie har därmed inneburit att inte delge några namn 
på varken personer, platser eller förskolor. Vi har valt att inte använda inläggens bilder som 
bilagor i föreliggande studie för att inte utlämna någon i Facebookgruppen då vi begränsat 
oss till enbart en månad. Det som är av relevans för denna studie är enbart de bilder och 
tillhörande text som delas i gruppen, vilket kommer beskrivas genom text i föreliggande 
studie. Slutligen har nyttjandekravet har tagits hänsyn till då vi inte kommer att sälja denna 
studie. Den publiceras däremot i DiVa-portalen efter godkännande av Uppsala Universitet.  
 
För användning av bilden på Babblarna i avsnittet ”Bakgrund” har Anneli Tisell som är ägare 
av Hatten förlag, kontaktats för godkännande. Anneli Tisell har därmed givit oss tillåtelse 
att använda bilden i denna uppsats. Godkännandet togs emot 2018-03-28. 

Sökprocess kring tidigare studier 
Sökningar har gjorts i databaserna ERIC via ProQuest, Education Source samt den svenska 
databasen SwePub. Vid alla sökningar har ”peer reviewed” eller ”refereegranskat” fyllts i 
för att endast få fram vetenskapligt granskade artiklar. För att få fram dessa artiklar har 
följande sökord använts; language learning, gesture, toddler, young children, childrens, 
teacher, talking och preschool.  
 
Första sökningen i databasen ERIC via ProQuest på orden ”language learning gesture” gav 
258 peer reviewed träffar. För att begränsa antalet träffar lades ordet ”toddler*” till i 
sökningen vilket resulterade i 24 träffar varav 2 var av relevans för föreliggande studie. Den 
andra sökningen gjordes i databasen Education Source på orden ”language learning + young 
children + teacher” vilket resulterade i 583 träffar. Därmed lades ordet ”talking” till i 
sökningen och en ny sökning gjordes på orden ”language learning + young children + teacher 
talking” för att begränsa antalet träffar vilket sedan resulterade i 9 träffar varav 1 var av 
relevans för föreliggande studie. Den tredje sökningen gjordes i den svenska databasen 
SwePub på orden ”language learning + preschool + teacher” vilket gav 19 träffar. För att 
begränsa resultatet något mer lades ordet ”childrens” till och en ny sökning på orden 
”childrens language learning + preschool + teacher” vilket resulterade i 11 träffar varav 1 
var av relevans för föreliggande studie. Utifrån artiklarnas ”abstract” gjordes därefter ett 
urval av relevanta artiklar för denna studie. Resterande träffar i dessa sökningar valdes bort 
pga. att studierna handlade om ett annat ämne, att deltagare i studierna hade någon form av 
språkförsening eller var flerspråkiga, att deltagare i studierna hade någon form av 
funktionsvariation, att deltagare i studien inte var i rätt ålderskategori, att studien var inriktad 
på skolan eller att studien jämförde etniska skillnader.   
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Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultatet av analysen som gjorts på de 38 inlägg med tillhörande 
475 kommentarer som samlats in i empirin från Facebooksidan. Syftet med studien är 
undersöka hur den multimodala kommunikationen samt lär- och lekmiljöer lyfts fram i 
arbetet kring Babblarna. Inledningsvis redovisas delstudie 1 med den första forskningsfrågan 
”På vilket sätt lyfts lärandet fram i materialet utifrån de didaktiska frågorna?”, därefter 
redovisas delstudie 2 med den andra ”Hur presenteras Babblarna i lär- och lekmiljön i 
inlägget?” och den tredje forskningsfrågan ”Hur lyfts den multimodala kommunikationen 
fram i inlägget?”. 

Delstudie 1 

Förutsättningar för lärande utifrån de didaktiska frågorna 
Att analysera utifrån ett sociokulturellt perspektiv är av relevans för föreliggande studie då 
analysen delvis grundar sig i hur medlemmarna förmedlar sig genom text och bild i sina 
inlägg. Detta då det sociokulturella perspektivet lyfter fram lärandet genom samspel, vilket 
i detta fall utspelar sig genom att en medlem kommenterar en annans inlägg. I en arena som 
Facebook skapas möjligheter för pedagoger att utöka sitt idéförråd kring Babblarna, på ett 
sätt som inte kräver fysisk närvaro genom att pedagoger samspelar genom att kommentera 
varandras inlägg. Analysen visar även att jargongen bland kommentarerna till inläggen är 
positiv då endast två kommentarer klassificeras som ifrågasättande. Majoriteten av 
kommentarerna på inläggen i Facebookgruppen klassificeras som beröm eller uppmuntran 
samt att man tipsar folk man känner. Resultatet av analysen visar således att två kommentarer 
i empirin är av ifrågasättande karaktär vilket resulterar i att de resterande 473 kommentarerna 
är av positiv karaktär.  

Vad är aktiviteten i inlägget? 
Den didaktiska frågan ”vad?” har använts i analysen för att synliggöra vad för typ av aktivitet 
som syns på bilden eller genom texten i inlägget. I analysen har vi identifierat 12 olika 
aktiviteter bland inläggen. Dessa har kategoriserats enligt följande: 
 
Tabell 1:0 

Kategorier Andel inlägg Beskrivning 
Skapande  10 Skapande aktiviteter där barns delaktighet 

synliggjorts 
Spel  8 Tärningsspel/sorteringsspel med fokus på 

färg eller matematik 
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Lekmiljö  5 Miljöer skapade för att leka i, exempelvis 
koja under bänk med skynken med Bobbo på 

”Tut” (Babblarnas bil) 4 ”Tut” som leksak i miljön eller som ett 
otillgängligt föremål hängandes i taket 

Rocka sockorna 3 Babblargosedjur med omaka strumpor på sig 
Odefinierat 2 En väggklocka med en ram av Doddo samt 

en morot och ett päron i snön ”Giggi & 
Dadda” 

Dockhus 1 Ett rum för varje Babblarfigur kopplat till 
ämnen i läroplanen avsedd för en 
lärarworkshop 

Samling 1 Samling där figuren Bibbi gav 
matematikuppdrag till barnen 

Årstidsakvarium 1 Babblarfigurer i ett vinterlandskap 
Känslokort 1 Kort på Babblarna som visar olika 

känslouttryck 
Fruktstund 1 Babblarfigurer matchar med olika frukter i 

samma färger 
Massage 1 Massera med rörelser som hör ihop med hur 

en Babblarfigur ser ut 
 
Resultatet av analysen visar att de mest förekommande aktiviteterna bland inläggen är 
skapande, spel och lekmiljö. Resultatet visar även att det finns en mångfald bland 
aktiviteterna under den angivna månaden.  

Hur ska vi genomföra aktiviteten? 
Analysen visar att endast 4 av 38 inlägg innehåller den didaktiska frågan ”hur?”. I analysen 
visar dessa fyra inlägg i antingen bild eller text hur aktiviteten används för att sträva mot ett 
lärandemål. Dessa fyra inlägg framställs i tabell 2:0.  
 
Tabell 2:0 

Inlägg nr Hur synliggörs metoden? (”Hur?”) 
6 Beskriver hur spelet på bilden spelas kopplat till syftet 
23 Beskriver hur fruktstunden kopplats till syftet 
27 Beskriver genom bilden hur barnen får möjlighet att skapa med olika 

material. I det här fallet äpplen. 
30 Beskriver hur spelet spelas på olika sätt kopplat till de olika syftena 

 
Resultatet visar därmed att majoriteten, dvs. 89% av inläggen inte synliggör något ”hur?” 
medan enbart 11% synliggör ett ”hur?”. Resultatet förtydligas i diagram 1:0.  
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Diagram 1:0 

Varför ska vi genomföra aktiviteten? 
Den didaktiska frågan ”varför?” har använts i analysen för att synliggöra syftet med de 
aktiviteter som beskrivs i inläggen. Analysen visar att 8 av 38 inlägg har med ett varför 
antingen i text eller bild, dvs. ett syfte med den angivna aktiviteten. Dessa åtta inlägg 
framställs i tabell 3:0.  
 
Tabell 3:0 

Inlägg nr Syfte (”Varför?”) 
5 För att öva matematik 
6 För att träna siffror, antal och färger 
15 För att belysa årstider 
18 För att öva samarbete och skapande 
19 För att prata om känslor 
23 För att öva färger och tecken 
27 För att skapa med olika material 
30 För att öva språk, färger samt diskriminering  

 
Utifrån analysen visar resultatet att 8 av de 38 inläggen motsvarande 21%, innehöll ett syfte. 
Detta innebär då att 30 av de 38 inläggen motsvarande 79%, saknar ett syfte som kan kopplas 
till ett önskat strävansmål. Resultatet visar att majoriteten av inläggen inte innehöll ett uttalat 
syfte varken utifrån inläggets bild eller text. Detta redovisas nedan i diagram 2:0. 
 

Metoden	
synliggörs	i	
inlägget
11%

Metoden	
synliggörs	inte	i	

inlägget
89%

"HUR?" 
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Diagram 2:0 

Delstudie 2 

Babblarna i lek- respektive lärmiljön 
I analysen har begreppet proximal utvecklingszon använts för att undersöka hur 
medlemmarna i Facebookgruppen valt att formulera och lägga fram sina inlägg kring 
aktiviteterna. Det pedagogerna har presenterat i sina inlägg utifrån sina förhållningssätt samt 
vad barnen erbjuds i både lek- och lärmiljö visar inte hur den proximala utvecklingszonen 
synliggörs. I analysen av empirin framgår det inte någon koppling till vad som presenteras i 
inläggen angående vad den aktuella barngruppen har behov av att utveckla eller utmanas i. 
Ett urval av exempel på hur beskrivningar ser ut i empirins inlägg redovisas i tabell 4:0. 
 
Tabell 4:0 
Inlägg nr Exempel på olika inläggs beskrivningar 

6 ”Här har vi gjort ett eget memory med babblarna. Man tar upp en bricka (med 
en färgad siffra som motsvarar någon av babblarna) och ser om man har det 
antal av t.ex. Diddi som brickan visar (siffran 4 i rosa färg) vi får träna siffror, 
antal och färger” 

8 ”Nu flyger Babblarna och Tut runt på vår avdelning!” 
24 ”Genom inspiration och idé från den här gruppen har jag tillverkat ett 

Babblarna spel! Mycket uppskattat bland barnen!” 
 
Exemplen visar därmed att det inte finns någon uttalad förklaring till varför den specifika 
aktiviteten i inläggen blir relevant för barnens lärande och utveckling. Utifrån analysen lyfter 
resultatet fram att Babblarna i inläggen inte presenteras i lek- och lärmiljön på ett sätt som 
synliggör hur barnen utmanats i sin proximala utvecklingszon.  

Syfte	framgår	i	
inlägget
21%

Syfte	framgår	inte	i	
inlägget
79%

"VARFÖR?"
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Utifrån analysen har även olika lärandeområden identifierats som synliggör variation av 
ämnen som barnen erbjuds i lek- eller lärmiljön utifrån inläggens aktiviteter. Detta har 
identifierats oberoende av vad medlemmen som skapat inlägget förmedlat via inläggets text 
eller text i bild. De lärandeområden som analysen visar är följande: färg, matematik, 
naturvetenskap, teknik och konstruktion, skapande, språk, turtagning och normkreativitet. 
Det mest förekommande lärandeområdet är läran om färg som finns representerat i 10 av 38 
inlägg, turtagning som finns representerat i 7 av 38 inlägg, matematik som finns 
representerat i 6 av 38 inlägg, skapande som finns representerat i 6 av 38 inlägg och språk 
som finns representerat i 4 av 38 inlägg. Bland dessa finns även normkreativitet med i 3 av 
38 inlägg, teknik och konstruktion i 2 av 38 inlägg, samt naturvetenskap i 1 av 38 inlägg. 
Många av de olika kategorierna är representerade inom samma inlägg. Frekvensen av de 
olika lärandeområden som identifierats redovisas i tabell 5:0. 
 

 
Tabell 5:0 

I diagram 3:0 redovisas resultatet kring huruvida Babblarna presenteras i förskolans lek- 
respektive lärmiljö. I analysen har fyra olika kategorier identifierats utifrån de aktiviteter 
som presenterats i inläggen. I dessa kategorier har Babblarna antingen lyfts fram som något 
lekfullt som stimulerar till lek i miljön (lekmiljö) eller något som stimulerar till barns lärande 
(lärmiljö). Utöver detta finns det ytterligare två kategorier där den ena lyfter fram både 
det lekfulla och lärandet i inlägget medan den andra inte synliggör varken något kring lär- 
eller lekmiljö. Resultatet tyder därmed på att 37% av inläggen innehåller aktiviteter kopplade 
till lekmiljöer medan 31% innehåller aktiviteter kopplade till lärande. Utöver detta innehåller 
24% av inläggen både lek och lärande. 
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Diagram 3:0 

Vidare visar analysen att 3 av 38 inlägg motsvarande 8% inte synliggör kopplingar till 
varken lek- eller lärmiljö. Dessa inlägg beskrivs i tabell 6:0. 
 
Tabell 6:0 

Inlägg nr Beskrivning av inlägg 
1 Innehåller material som är skapat av pedagoger för en workshop och därmed 

inte har något att göra med förskolans miljö eller barns lärande 
32 Innehåller en bild på en klocka med figuren Doddo bakom 
34 Innehåller bild på en morot och ett päron i snön med texten ”Giggi och 

Dadda” 
 
Resultatet av analysen innebär därmed att 92% av inläggen med aktiviteter kring Babblarna, 
kopplas till lek- eller lärmiljö på ett eller annat sätt. De resterande 8% motsvarar de 3 
inläggen som saknar koppling till lek- och lärmiljö.  

Multimodal kommunikation  
Begreppet mediering har använts i analysen för att undersöka hur den multimodala 
kommunikationen lyfts fram i empirins 38 inlägg. Då människan använder sig av olika 
språkliga redskap som exempelvis tecken för att tolka och förstå sin omvärld blir begreppet 
mediering relevant som verktyg i analysen. Analysen av de 38 inläggen i empirin ger en 
tydlig bild av att multimodal kommunikation inte är särskilt förekommande, varken i 
beskrivning av inlägget, kommentarer eller bilder. Analysen visar att tre av inläggen lyfter 
bildstöd i inläggets bild men inte i inläggens beskrivningar. Dessa inlägg är nr. 19 som visar 
bildstöd av känslor, nr. 29 som visar bildstöd i ett spel samt nr. 30 som visar bildstöd i ett 
spel. Utöver detta visar analysen att endast ett inlägg lyfter fram tecken i inläggets 

Lekmiljö
37%

Lärmiljö
31%

Varken	eller
8%

Lek	och	lärande
24%

BABBLARNA	I	LEK- RESPEKTIVE	LÄRMILJÖN
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beskrivning vilken är inlägg nr. 23.  Inlägg nr. 23 innehåller en bild av olika frukter 
tillsammans med Babblarna. Dessa figurer har parats ihop med varsin frukt av samma färg 
som figuren har. I beskrivningen står följande ”Fruktstund med Babblarna. Vi övar färger 
och tecken samtidigt som vi njuter av frukten J”. I de resterande 34 inläggen visar analysen 
inte några indikationer på multimodal kommunikation. Resultatet av analysen är att 
majoriteten av inläggen, vilket motsvarar 89%, inte innehåller någon form av multimodal 
kommunikation. Detta resultat redovisas i diagram 4:0.  
 

 
Diagram 4:0 
 

Resultatsammanfattning 

Delstudie 1 
Sammanfattningsvis besvaras forskningsfrågan ”På vilket sätt lyfts lärande fram i materialet 
utifrån de didaktiska frågorna?”. Den didaktiska frågan ”vad?” besvaras genom att resultatet 
visar att de mest frekventa aktiviteterna bland inläggen är skapande, spel och lekmiljö. 
Resultatet visar även på en mångfald bland aktiviteterna då även ”Tut” (Babblarnas bil), 
rocka sockorna, dockhus, samling, årstidsakvarium, känslokort, fruktstund samt massage 
finns representerat bland aktiviteterna. Den didaktiska frågan ”hur?” besvaras genom att 
resultatet visar att majoriteten av inläggen inte har någon metod. 11% av inläggen synliggör 
en metod för den angivna aktiviteten. Den didaktiska frågan ”varför?” besvaras genom att 
resultatet visar att 21% av inläggen innehåller ett syfte. Detta innebär att majoriteten av 
inläggen saknar ett syfte.  
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Delstudie 2 
 
Forskningsfrågan ”Hur presenteras Babblarna i lär- och lekmiljön i inlägget?” besvaras 
genom att resultatet visar att Babblarna inte skrivs fram i inlägget kring lek- och lärmiljön 
på ett sätt som synliggör hur barnen utmanats i sin proximala utvecklingszon. Resultatet 
visar däremot att 92% av aktiviteterna i inläggen är kopplade till lek- eller lärmiljön utifrån 
de olika lärandeområden som identifierats genom analysen. Resultatet visar att de mest 
frekventa lärandeområdena utifrån kategoriseringarna som gjorts i analysen är läran om färg, 
turtagning, matematik och skapande. Resultatet visar även att majoriteten av aktiviteterna i 
inläggen är kopplade till lekmiljöer med 37 %, tätt efterföljt av inlägg kopplade till lärande 
med 31%. Vidare innehåller 24% av inläggen både lek och lärande. Tre av inläggen passade 
inte in i någon av ovanstående kategorier.  
 
Den sista forskningsfrågan ”Hur lyfts den multimodala kommunikationen fram i inlägget?” 
besvaras genom att resultatet av analysen påvisar att majoriteten av de aktiviteter som 
presenteras i Facebookgruppen under den angivna tiden inte synliggör multimodal 
kommunikation. Detta då resultatet visar att majoriteten av inläggen motsvarande 89% inte 
innehåller bild, text eller tecken.   
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Diskussion och konklusion 

Språket är enligt Vygotskij fundamentalt för att kunna kommunicera med andra vilket även 
hör ihop med att lärandet sker genom samspel. I dagens samhälle har sociala medier gjort 
det möjligt att ”möta” likasinnade människor för att dela sina tankar och idéer men även dela 
med sig av sina kunskaper. Eftersom resultatet visade en mångfald av aktiviteter 
representerade bland inläggen kan vi mycket väl se att Facebookgruppen är ”matnyttig” för 
personer som behöver inspiration i arbetet med Babblarna. Resultatet visade även att en 
majoritet av de kommentarer som fanns på inläggen kan klassificeras som beröm, 
uppmuntran eller tips till andra. Utifrån de didaktiska frågorna kunde vi tydligt se att en 
majoritet av inläggen inte synliggjorde ett lärande, varken i text eller bild. Eftersom 
jargongen i gruppen till största del var positiv ställer vi oss således frågande till varför inte 
fler medlemmar funderat kring vilket lärande som sker i aktiviteterna genom att ifrågasätta 
detta i sina kommentarer. Vi finner det intressant att det inte förs någon kritisk diskussion 
kring detta i Facebookgruppen och anser att en sådan diskussion hade kunnat bidra till att 
övriga inlägg formulerats på ett mer utförligt sätt. Detta hade även kunna gynna gruppens 
medlemmar genom att öppna upp för möjligheter att applicera aktiviteterna direkt på sin 
egen förskoleverksamhet. I en arena som Facebook på en sida med över 22 000 medlemmar 
tycker vi ändock att det känns viktigt att tänka igenom hur man som pedagog väljer att 
presentera en aktivitet avsedd för förskoleverksamhet. Vilket lärande väljer medlemmarna 
att lyfta fram i inläggen och vilket lärande hamnar i skymundan genom att inte beskrivas 
eller benämnas?  
 
Med hjälp av de didaktiska frågorna kunde vi i analysen se att majoriteten av pedagogerna i 
Facebookgruppen inte formulerade sig på ett sätt som synliggör metod och syfte med de 
aktiviteter som representerades i inläggen, då resultatet visade att enbart fyra inlägg 
presenterades med metod och åtta inlägg presenterades med syfte. Däremot kunde vi utifrån 
våra tolkningar urskilja en mångfald av lärandeområden i inläggen som inte beskrivits 
nämnvärt av medlemmarna som skapat dessa. Detta möjliggör att även andra pedagoger i 
Facebookgruppen skulle kunna lyfta dessa för att synliggöra ett syfte med aktiviteterna, 
vilket då skulle kunna leda till barns lärande och utveckling. Vi ställer oss dock kritiska till 
att medlemmarna i gruppen inte beskrivit syfte och metod mer utförligt då flera olika 
lärandeområden kunnat urskiljas i ett flertal av inläggen. Då empirin i föreliggande studie 
enbart innehåller inlägg skrivna av pedagoger verksamma i förskolan ställer vi oss även 
kritiska till att inläggen inte lyfter den didaktiska delen mer eftersom aktiviteter i förskolan 
ska grundas i läroplanen. Således anser vi att medlemmarna hade kunnat vara mer noggranna 
kring de didaktiska frågorna i hur de beskriver sina aktiviteter i inläggen. Vi anser även att 
man genom att uttala sig på ett sådant sätt kan ifrågasätta hur man vill förmedla sin egen 
profession till andra.  
 
Eftersom inte metod eller syfte har presenterats i en majoritet av inläggen tycker vi oss se ett 
samband med att inte heller den proximala utvecklingszonen synliggjorts. Detta då vi inte 
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kan urskilja vilket behov hos barnen som varit grunden till aktiviteterna. Vi anser därmed att 
den proximala utvecklingszonen inte tagits i beaktning kring de inlägg som finns med i 
empirin. Vi som läser inläggen på Facebooksidan kan därmed inte uppfatta vad barnen 
utmanats i vilket leder till att vi ställer oss frågande till varför aktiviteterna utformats från 
första början. Vad vill de förmedla genom att lägga upp dessa på Facebook utan någon 
beskrivning? Ett svar på detta skulle kunna vara att det inte ställs några krav på utformning 
av inläggen eller presentation av aktiviteterna i inläggen, vilket är en möjlig tolkning utifrån 
Facebookgruppens namn ”Tips och idéer med Babblarna”. Detta styrker även resultatet i att 
det fanns en majoritet av aktiviteter inom kategorin lekmiljö. På ett sätt kan vi då även förstå 
bilen ”Tut” uppe i taket, den utgör alltså en del av barnens lekmiljö. Men som pedagoger 
ansvarar vi för att skapa miljöer som både är tilltalande för barnen samt där materialet görs 
tillgängligt för dem. Vilket leder till att vi ändock ifrågasätter varför bilen ”Tut” hänger uppe 
i taket, dvs. otillgängligt för barnen. Återigen hade ett syfte eller en beskrivning kunnat 
underlätta läsarens uppfattning om vad som förmedlas i inläggen.  
 
Utifrån analysen av inläggen på Facebooksidan kan vi heller inte se att den multimodala 
kommunikationen lyfts fram. Resultatet visar en bristfällighet genom att majoriteten av 
inläggen inte lyfter varken bildstöd eller teckenstöd. Skaparna av konceptet Babblarna menar 
att Babblarna är ett språkverktyg där multimodal kommunikation utgör en viktig del av 
arbetssättet. Detta då barn ska få möta språket på flera olika sätt genom bild, text och tecken 
utöver det verbala språket. I likhet med det sociokulturella perspektivet, vilket till viss del 
handlar om att människan använder sig av olika språkliga redskap som exempelvis tecken 
för att mediera sin omvärld, tar även studien av Kapalková, Polišenská & Süssová (2016) 
upp att det finns fördelar med både bildstöd och teckenstöd. Dessa menar forskarna gynnar 
alla barns lärande och språkutveckling. Utgår vi då från att Babblarna ska användas på ett 
multimodalt sätt, används det inte som ett språkverktyg utifrån hur aktiviteterna i inläggen 
skrivits fram. Därmed är det beklagligt att ett koncept som Babblarna inte används på det 
sätt som det är ämnat för. Vi finner det underligt att endast ett inlägg i empirin tog upp att 
teckenstöd har använts i samband med aktiviteten då Babblarna ska vara ett språkverktyg 
som inkluderar multimodal kommunikation. Detta då Sheridan och Gjems (2016) forskning 
tar upp vikten av att se på språket som något individuellt som ska stärka individen. För 
individen är det viktigt att ha ett språk men även att bli bemött just där individen befinner 
sig i sin språkutveckling. Men även då studien av Wilbourn & Sims (2013) betonar att barns 
språkinlärning drar fördel av multimodal stimulans. Forskarna lyfter fram att ett sensoriskt 
minne kan hjälpa ett annat, exempelvis genom att bildstöd hjälper barn uppfatta tecken och 
teckenstöd hjälper barn uppfatta talet. Wilbourn & Sims (2013) menar att barn gynnas av att 
se tecken ihop med att höra ord utan att själva använda tecknet rent fysiskt. Det multimodala 
är även fördelaktigt då flera olika barns förutsättningar för språkutveckling kan fångas upp 
genom att språket erbjuds på flera olika sätt. De inlägg som tog upp bildstöd har enbart 
kunnat urskiljas utifrån bilderna och har därmed inte beskrivits i inläggets text medan det 
inlägg som tagit upp teckenstöd har beskrivit det genom inläggets text. En tolkning skulle 
kunna vara att det är självklart för alla medlemmar i gruppen att Babblarna är ett 
språkverktyg och därmed används på ett multimodalt sätt, vilket skulle kunna leda till att 
medlemmarna då väljer att inte lyfta detta i sina inlägg. Det vi kan tolka utifrån resultatet av 
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studien är därmed att Facebookgruppen inte väljer att fokusera på multimodala variationer 
av att möta språket i inläggen.  
 
Enligt forskningsartiklar av Test, Cunningham och Lees (2010) samt Sheridan och Gjems 
(2016) anses pedagogens förhållningssätt väsentligt för barns utveckling av både språk och 
även andra kunskaper. Dessa forskare tar upp vikten av hur vuxna besvarar barn men även 
hur viktigt det är att ställa motfrågor till barn för att gynna lärande och utveckling. Därför 
finner vi det fascinerande att medlemmarna i Facebookgruppen inte ställt många 
ifrågasättande frågor till varandra angående syftet kring aktiviteterna. Är kommunikationen 
mellan medlemmarna i Facebookgruppen otillräcklig ställer vi oss även frågande till hur 
kommunikationen till barnen ser ut? Detta är något som vi anser skulle kunna forskas vidare 
kring, exempelvis genom en observationsstudie för att undvika en tillrättalagd bild av 
pedagogerna. Något annat som skulle kunna vara av intresse att forska vidare kring angående 
vederbörande Facebookgrupp skulle vara att undersöka samma månad per år sedan gruppen 
startades för att se huruvida dynamiken i gruppen förändrats över tid.  
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